Ministrstvo za kulturo

Poročilo o delu v letu 2018

POROČILO O DELU
ZGODOVINSKEGA ARHIVA
LJUBLJANA
ZA LETO 2018
Naziv arhiva:

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Naslov (sedež):

Mestni trg 27, 1000 Ljubljana

Telefoni, mobilni telefon (direktor):

01/306 13 06, 040 223451

Faks:

01/426-43-03

Elektronska pošta:

zal@zal-lj.si

http:

www.zal-lj.si

Dislocirane enote arhiva
(naziv, naslov, telefon, fax):
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Skalickega ulica 1, Novo mesto
telefon: 07 394 22 40; faks: 07 394 22 48
Enota za Gorenjsko Kranj
Savska cesta 8, Kranj
telefon: 04 280 59 00, 040 415 097; faks: 04 202 44 48
Enota v Škofji Loki
Partizanska cesta 1c, Škofja Loka
telefon: 04 506 07 00, 040 416 735; faks: 04 506 07 08
Enota v Idriji
Prelovčeva ulica 2, Idrija
telefon: 05 372 22 70, 040 415 098; faks: 05 372 22 71

Odgovorna oseba in funkcija: mag. Mitja Sadek, direktor

Datum: 15.2.2019

Podpis odgovorne osebe in žig:

Kazalo
I. DEL - Poročilo o izvajanju nalog iz opredelitve javne arhivske službe v 53. členu ZVDAGA
(stanje 31.12.2018)............................................................................................................................... 5
1. Vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in
usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in
delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v digitalni obliki in
spremljevalnih storitev ..................................................................................................................... 5
1.1. Vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora
...................................................................................................................................................... 5
1.2. Sodelovanje z javnopravnimi osebami, ki v skladu z 1. točko 62. člena ZVDAGA
zagotavljajo lastno varstvo arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja MK............................... 14
1.3. Usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim gradivom in
delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v digitalni obliki in
spremljevalnih storitev. .............................................................................................................. 14
2. Priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil iz 40. člena ZVDAGA javnopravnim
osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki ........................................ 16
2.1. Priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil iz 40. člena ZVDAGA javnopravnim
osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki .................................... 16
3. Evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega prava in
fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi ............................................................ 16
3.1. Evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega prava
in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi .................................................... 16
4. Sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje ............................ 16
4.1. Sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje ..................... 16
5. Pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva ............................................................. 19
5.1. Pridobivanje javnega arhivskega gradiva ............................................................................ 19
5.2. Pridobivanje zasebnega arhivskega gradiva........................................................................ 23
6. Strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v arhivih, izdelovanje
popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo
objavljanje, ter objavljanje arhivskih virov.................................................................................... 26
6.1. Urejenost gradiva v arhivu - stanje 31.12.2018 .................................................................. 26
6.2. Strokovna obdelava arhivskega gradiva.............................................................................. 26
6.3. Izdelava popisov, inventarjev, vodnikov, arhivskih virov in drugih pripomočkov za
uporabo....................................................................................................................................... 34
6.4. Ostala dela v zvezi z čim večjo dostopnostjo fondov in zbirk, ki jih hrani arhiv ............... 38
7. Vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega
dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi
arhivskih fondov in zbirk ............................................................................................................... 40
7.1. Vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega
dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi
arhivskih fondov in zbirk ........................................................................................................... 40
8. Hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva .............................................................. 42
8.1. Večja dela v arhivskih depojih ............................................................................................ 42
8.2. Večja dela v zvezi z tehnično opremo arhivskega gradiva ................................................. 42
8.3. Konservatorska in restavratorska dela na arhivskem gradivu ............................................ 44
8.4. Vezave knjig: ...................................................................................................................... 46
2

8.5. Mikrofilmanje arhivskega gradiva ...................................................................................... 46
8.6. Digitalizacija arhivskega gradiva ........................................................................................ 47
8.7. Kopiranje filmskega arhivskega gradiva (varnostno) ......................................................... 48
8.8. Ostala dela v zvezi hrambo arhivskega gradiva oziroma z izboljšanjem materialnega
varstva arhivskega gradiva ......................................................................................................... 48
9. Vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva ....................................................... 49
9.1. Evidence javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki jih vodi arhiv v skladu z veljavno
zakonodajo ................................................................................................................................. 49
9.2. Ostale evidence, ki jih vodi arhiv v skladu z veljavno zakonodajo ................................... 49
9.3. Evidenca fondov v arhivu .................................................................................................. 50
10. Evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se nanaša na Slovenijo in
Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov
in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu ................................................................................. 51
10.1. Evidentiranje v letu poročanja .......................................................................................... 51
10.2. Izdelava vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu ..................................... 52
11. Dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov ter
potrdil na podlagi dokumentov ...................................................................................................... 53
11.1. Delovni čas čitalnice glede na določila zakonodaje ......................................................... 53
11.2. Uporaba arhivskega gradiva .............................................................................................. 53
11.3. Število reprodukcij arhivskega gradiva za potrebe uporabnikov v letu poročanja
(uporabniške kopije) .................................................................................................................. 58
11.4. Ostala uporaba, ki jo arhiv omogoča v smislu izvajanja veljavne zakonodaje ............... 58
12. Posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom ............................................... 59
12.1 Razstave ............................................................................................................................. 59
12.2. Obiski šolskih in drugih skupin ........................................................................................ 60
12.3. Predavanja namenjena javnosti ......................................................................................... 60
12.4. Ostale aktivnosti na področju kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti .................. 61
arhiva v letu poročanja ............................................................................................................... 61
13. Opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih
z arhivskim gradivom..................................................................................................................... 63
13.1. Raziskovalni projekti ........................................................................................................ 63
13.2. Strokovni članki in razprave zaposlenih v arhivu v letu poročanja .................................. 64
13.3. Preučevanje ostalih strokovnih vprašanj v letu poročanja ................................................ 66
14. Izdajanje publikacij v letu poročanja ....................................................................................... 67
14.1. Publikacije, ki jih je arhiv izdal v letu poročanja ............................................................. 67
II. DEL – Poročilo splošno (stanje 31.12.2018) ................................................................................ 68
1. Kadri........................................................................................................................................... 68
1.1. Število zaposlenih v arhivu, ki jih financira MK ................................................................ 68
1.2. Število zaposlenih v arhivu, ki se financirajo iz drugih virov ............................................ 68
2. Prostori arhiva ............................................................................................................................ 69
2.1. Površina prostorov arhiva v m2 .......................................................................................... 69
2.2. Podatki o objektu (izpolnite za vsak objekt posebej).......................................................... 69
2.3. Oprema ................................................................................................................................ 74
3. Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema ....................................................................... 75
3.1. Investicije v letu 2018 (objekt, kratek opis del) .................................................................. 75
3.2. Investicijsko vzdrževanje v letu 2018 (objekt, kratek opis del) ......................................... 75
3.3. Nabava opreme v letu 2018 ................................................................................................ 75
4. Informatizacija arhiva ................................................................................................................ 76
4.1. Računalniška strojna oprema .............................................................................................. 76
4.2. Komunikacijska oprema ..................................................................................................... 76
4.3. Računalniški programi in aplikacije ................................................................................... 76
3

4.4. Strokovna dela in aktivnosti na področju informatizacije arhiva ....................................... 77
5. Knjižnično gradivo ..................................................................................................................... 81
5.1. Stanje knjižničnega gradiva ............................................................................................... 81
5.2. Katalogi, ki jih vodi arhiv ................................................................................................... 81
6. Strokovno izpopolnjevanje ........................................................................................................ 82
6.1. Strokovni izpiti.................................................................................................................... 82
6.2. Podiplomski študij v letu 2018 ........................................................................................... 82
6.3. Druge vrste strokovnega izpopolnjevanja v letu 2018 ........................................................ 82
6.4. Ostalo .................................................................................................................................. 84
7. Sodelovanje z arhivi doma in v tujini v letu 2018 ..................................................................... 85
7.1. Sodelovanje z arhivi, strokovnimi inštitucijami ter društvi v Sloveniji.............................. 85
7.2. Mednarodno sodelovanje .................................................................................................... 86
8. Druga strokovna in upravna dela ............................................................................................... 87
1. Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev .................................................................... 88
2. Število programov in projektov za otroke in mladino ............................................................... 88
3. Število programov in projektov za tretje življenjsko obdobje ................................................... 88
4. Število vseh obiskovalcev javnih kulturnih dogodkov .............................................................. 88
5. Število digitaliziranih enot prilagojenih specifičnim kulturnim potrebam invalidov ................ 88

4

I. DEL - POROČILO O IZVAJANJU NALOG IZ OPREDELITVE JAVNE ARHIVSKE
SLUŽBE V 53. ČLENU ZVDAGA (STANJE 31.12.2018)
1. Vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava
pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva,
dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in
usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim
gradivom in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe
gradiva v digitalni obliki in spremljevalnih storitev

1.1. Vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava pisnih navodil
za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z
dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje
strokovnega nadzora
/izpolnite tabelo/
Arhiv
Število obiskov pri
javnopravnih osebah

Število izdanih
navodil

Število javnopravnih oseb, pri
katerih je bil izveden strokovni
nadzor

ZAL

57

101

139

/izpolnite tabelo/
Dejavnost

Število obiskov
pri javnopravnih
osebah

Uprava in javne službe

31
8
Gospodarstvo in bančništvo
39
Kulturne, šolske in znanstvene ustanove 50
Socialne in zdravstvene ustanove
6
Društva in združenja
5
Ostalo
0
Skupaj
139
Pravosodje

Število
izdanih
navodil

Število javnopravnih oseb,
pri katerih je bil izveden
strokovni nadzor

17
3
6
24
5
2
0
57

35
9
22
30
4
1
0
101

Navedite javnopravne osebe, pri katerih ste vrednotili dokumentarno gradivo, dajali pojasnila, izdajali pisna
strokovna navodila in izvajali strokovni nadzor ter opišite vrsto del, ki so bila pri tem opravljena v letu
poročanja:

Enota v Ljubljani
Uprava in javne službe
– Občina Borovnica: dajanje pojasnil v zvezi s strokovnimi navodili
– Občina Dobrepolje: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
– Občina Grosuplje: dajanje pojasnil v zvezi s strokovnimi navodili
– Občina Ivančna Gorica: pregled načrta klasifikacijskih znakov
– Občina Komenda: pregled načrta klasifikacijskih znakov, izvajanje strokovnega nadzora
– Občina Litija: izvajanje strokovnega nadzora, dajanje pojasnil glede obveznosti ustvarjalca
5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Občina Logatec: izvajanje strokovnega nadzora, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje
arhivskega gradiva za gradivo do leta 1995, dajanje pojasnil pri odbiranju arhivskega gradiva
Občina Loška Dolina: pregled načrta klasifikacijskih znakov, osnutek strokovnih navodil
Občina Šmartno pri Litiji: izvajanje strokovnega nadzora
Skupna uprava Medobčinskega inšpektorata in redarstva Vrhnika: izdaja pisnih strokovnih
navodil za odbiranje arhivskega gradiva
Upravna enota Cerknica: izvajanje strokovnega nadzora, izdaja pisnih strokovnih navodil za
gradivo do 1995
Upravna enota Domžale: dajanje pojasnila v zvezi z dolžnostmi javnopravne osebe
Upravna enota Kamnik: izvajanje strokovnega nadzora pred prevzemom gradiva (2 obiska)
Upravna enota Litija: izvajanje strokovnega nadzora
Upravna enota Logatec: izvajanje strokovnega nadzora (2 obiska), izdaja pisnih strokovnih
navodil za odbiranje arhivskega gradiva za gradivo do 1995
Upravna enota Vrhnika: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
izvajanje strokovnega nadzora pred prevzemom gradiva
Upravna enota Ljubljana, izpostava Center: vrednotenje dokumentarnega gradiva, strokovna
navodila za prevzem gradiva (3 obiski)
Upravna enota Ljubljana, izpostava Vič Rudnik: vrednotenje dokumentarnega gradiva,
izvajanje strokovnega nadzora pred prevzemom gradiva (4 obiski)
Upravna enota Ljubljana, izpostava Bežigrad: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
Upravna enota Ljubljana, izpostava Šiška: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
Mestna občina Ljubljana: izvajanje strokovnega nadzora (3 obiski)
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana: izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
Občina Brezovica: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva, izvajanje
strokovnega nadzora (1 obisk)
Občina Velike Lašče: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
Občina Polhov Gradec: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
dajanje pojasnil pri odbiranju arhivskega gradiva
Finančna uprava Republike Slovenije, izpostava Ljubljana: izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora

Pravosodje
– Okrožno sodišče v Ljubljani: pojasnila v zvezi z materialnim varstvom dokumentarnega in
arhivskega gradiva
– Delovno in socialno sodišče v Ljubljani: izvajanje strokovnega nadzora pred prevzemom (1
obisk)
– Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo gradiva
– Okrajno sodišče v Ljubljani: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi ustvarjalca, izdaja pisnih
strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (3 obiski)
Gospodarstvo in bančništvo
 Zavarovalnica Triglav, d.d.: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi ustvarjalca
 JP Energetika Ljubljana, Termoelektrarna toplarna Ljubljana d.o.o.: izvajanje strokovnega
nadzora
 Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o.: izvajanje strokovnega nadzora, dajanje pojasnil v
zvezi z dolžnostmi ustvarjalca
 Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o.: izvajanje strokovnega nadzora
 Območna obrtno-podjetniška zbornica Vrhnika: izvajanje strokovnega nadzora
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 Javno podjetje Žale d.o.o.: izvajanje strokovnega nadzora, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
ustvarjalca, izdaja dodatnih pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
 Gradis skupina G d.d. - v stečaju: vrednotenje dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega
nadzora, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva, dajanje pojasnil v
zvezi z odbiranjem arhivskega gradiva (22 obiskov)
 Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica: izvajanje strokovnega nadzora
 Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.: izvajanje strokovnega nadzora
 Snaga Javno podjetje d.o.o.: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi ustvarjalca, izdaja dodatnih
pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi ustvarjalca
 Javni holding Ljubljana: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi ustvarjalca
 Elektro Ljubljana, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi ustvarjalca
 Komunalno podjetje Vrhnika d.o.o.: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi ustvarjalca, izvajanje
strokovnega nadzora
 Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o.: dajanje pojasnil v zvezi z
dolžnostmi ustvarjalca
Kulturne, šolske in znanstvene ustanove
 Vrtec Antona Medveda Kamnik: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi
z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva
 Vrtec Ciciban: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do
dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje
arhivskega gradiva
 Vrtec dr. France Prešeren, Ljubljana: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v
zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil
za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
 Vrtec Jarše: vrednotenje dokumentarnega gradiva
 Vrtec Kurirček Logatec: vrednotenje dokumentarnega gradiva
 Osnovna šola Brinje – Grosuplje: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva
 Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje
pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega
nadzora (1 obisk)
 Osnovna šola dr. Vita Kraigherja: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v
zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil
za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
 Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega
gradiva
 Osnovna šola Jožeta Moškriča: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z
dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva (1 obisk)
 Osnovna šola Ledina: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z
dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
 Osnovna šola Ljubo Šercer, Kočevje: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega
in arhivskega gradiva
 Osnovna šola Log-Dragomer: vrednotenje dokumentarnega gradiva
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 Osnovna šola Marije Vere Kamnik: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v
zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (1
obisk)
 Osnovna šola Mengeš: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva
 Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje
pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva (1 obisk)
 Osnovna šola Roje: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva, redakcija prevzemnega popisa arhivskega gradiva
 Osnovna šola Stična: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva, redakcija prevzemnega popisa arhivskega gradiva
 Osnovna šola Vič: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje
arhivskega gradiva (2 obiska)
 Glasbena šola Kamnik: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z
dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
 Gimnazija Poljane: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
do dokumentarnega in arhivskega gradiva (1 obisk)
 Biotehniški izobraževalni center Ljubljana: vrednotenje dokumentarnega gradiva pri
javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva, izdaja dodatnih pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
 Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana: vrednotenje dokumentarnega
gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
 Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana: vrednotenje dokumentarnega
gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva (1 obisk)
 Zavod Izraz: vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v
zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil
za odbiranje arhivskega gradiva (2 obiska)
 ProArhiv d.o.o.: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva
 Reisswolf d.o.o.: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva
 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, OI Litija: izvajanje strokovnega
nadzora, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva
 Zavod za kulturo, mladino in šport Litija: izvajanje strokovnega nadzora, dajanje pojasnil v
zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva
 Turizem Ljubljana: izvajanje strokovnega nadzora, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do
dokumentarnega in arhivskega gradiva
 Cankarjev dom, kulturni in kongresni center Ljubljana: izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva
 Knjižnica Medvode: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva
 Mestna knjižnica Ljubljana: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva
 Mladi zmaji Ljubljana: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva
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 Politična stranka Socialni demokrati: vrednotenje dokumentarnega gradiva, izvajanje
strokovnega nadzora pred prevzemom gradiva
Socialne in zdravstvene ustanove
– Varstveno delovni center Tončke Hočevar Ljubljana: vrednotenje dokumentarnega gradiva,
dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva
– Dom starejših občanov Ljubljana Vič Rudnik: izvajanje strokovnega nadzora
– Zdravstveni dom Medvode: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
– Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana: izdaja pisnih strokovnih navodil
za odbiranje arhivskega gradiva
– Iatros– dr. Košorok d. o. o., zasebni medicinski center: izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Uprava in javne službe
– Upravna enota Črnomelj: izvajanje strokovnega nadzora
– Upravna enota Metlika: vrednotenje dokumentarnega gradiva
– Mestna občina Novo mesto: izvajanje strokovnega nadzora, izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva, vrednotenje dokumentarnega gradiva (1 obisk)
– Občina Črnomelj: izvajanje strokovnega nadzora
– Občina Metlika: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva
– Občina Škocjan: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega gradiva
– Občina Mirna Peč: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
– Občina Šentjernej: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
– Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice in
Kostanjevica na Krki: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
– Romski zaposlitveni center – v likvidaciji (Občina Škocjan): dajanje pojasnil v zvezi z
dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva
– Finančna uprava Republike Slovenije, Finančni urad Novo mesto: izvajanje strokovnega
nadzora
Pravosodje
– Okrožno sodišče v Novem mestu: izvajanje strokovnega nadzora, vrednotenje dokumentarnega
gradiva (1 obisk)
– Okrajno sodišče v Črnomlju: izvajanje strokovnega nadzora, vrednotenje dokumentarnega
gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
– Okrajno sodišče v Trebnjem: izvajanje strokovnega nadzora nad odbiranjem
– Ivan Žetko-notar: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
Gospodarstvo in bančništvo
– Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d.: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do
dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje
arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
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Kremen d.o.o.: izvajanje strokovnega nadzora nad odbiranjem (1 obisk)
Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.: izvajanje strokovnega nadzora nad odbiranjem
Komunala Metlika javno podjetje d.o.o.: izvajanje strokovnega nadzora nad odbiranjem
Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do
dokumentarnega in arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje
arhivskega gradiva (1 obisk)
Razvojni center Novo mesto: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega gradiva (1 obisk)

Kulturne, šolske in znanstvene ustanove
– Osnovna šola Grm Novo mesto: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva, izvajanje
strokovnega nadzora (3 obiski)
– Osnovna šola Vavta vas: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva
- Osnovna šola Mirna: izvajanje strokovnega nadzora nad odbiranjem (1 obisk)
- Osnovna šola Stari trg: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega gradiva, izdaja strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz
dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (2 obiska)
- Osnovna šola Loka: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega gradiva, izdaja strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz
dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (2 obiska)
- Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb
glede dokumentarnega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega
gradiva iz dokumentarnega gradiva (1 obisk)
- Osnovna šola Belokranjskega odreda Semič: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva (1 obisk)
- Osnovna šola Bršljin: izdaja strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz
dokumentarnega gradiva
- Osnovna šola Veliki Gaber: izdaja strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz
dokumentarnega gradiva
- Srednja šola Črnomelj: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz
dokumentarnega gradiva (1 obisk)
- Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma: izvajanje strokovnega nadzora nad odbiranjem
(1 obisk)
– Vrtec Ciciban Novo mesto: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
– Vrtec Mavrica Trebnje: vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, izdaja
pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva (1 obisk)
 Vrtec Pedenjped Novo mesto: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega in arhivskega gradiva
– Fakulteta za informacijske študije: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb
glede dokumentarnega gradiva (1 obisk)
– Posvetovalnica za učence in starše Novo mesto: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva (1 obisk)
– Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto:
dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva (2
obiska)
– Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trebnje: dajanje
pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva (1 obisk)
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Kulturni center Semič: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega gradiva (1 obisk )

Socialne in zdravstvene ustanove
– Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Lokacija Novo mesto: dajanje pojasnil v
zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora,
vrednotenje dokumentarnega gradiva (2 obiska)
– Splošna bolnišnica Novo mesto: vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah,
priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva (1 obisk)
– Zdravstveni dom Črnomelj: vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah,
priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva, izdaja
strokovnega navodila za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva (1 obisk)
Društva in združenja
– Gasilska zveza Novo mesto: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
– Gasilska zveza Trebnje: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in
arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva (1 obisk)
– Gasilska zveza Metlika: izvajanje strokovnega nadzora nad odbiranjem
Enota za Gorenjsko Kranj
Uprava in javne službe
– Upravna enota Jesenice: izvajanje strokovnega nadzora
– Upravna enota Tržič: izvajanje strokovnega nadzora
– Upravna enota Kranj: izvajanje strokovnega nadzora
– Občina Jesenice: izvajanje strokovnega nadzora
– Občina Jezersko: izvajanje strokovnega nadzora, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje
arhivskega gradiva
– Občina Tržič: izvajanje strokovnega nadzora
– Mestna občina Kranj: izvajanje strokovnega nadzora
– Občina Kranjska Gora: pojasnila in navodila glede klasifikacijskega načrta, glede odbiranja
arhivskega gradiva in uničenja izločenega dokumentarnega gradiva
– Občina Radovljica: izvajanje strokovnega nadzora
Pravosodje
– Okrajno sodišče Radovljica: izvajanje strokovnega nadzora
– Okrajno sodišče Jesenice: izvajanje strokovnega nadzora
– Okrajno sodišče Kranj: izvajanje strokovnega nadzora
– Okrožno sodišče Kranj: izvajanje strokovnega nadzora
Gospodarstvo in bančništvo
– Komunala Radovljica: izvajanje strokovnega nadzora
– SIJ Acroni d. o. o. Jesenice: dajanje pojasnil v zvezi s popisovanjem in izročanjem arhivskega
gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
– Turizem Bled: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
Kulturne, šolske in znanstvene ustanove
– Zavod za turizem in kulturo Žirovnica: izvajanje strokovnega nadzora
– Zavod za kulturo Bled: izvajanje strokovnega nadzora
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Ljudska univerza Radovljica: izvajanje strokovnega nadzora
Mestna knjižnica Kranj: izvajanje strokovnega nadzora
Ljudska univerza Tržič: izvajanje strokovnega nadzora
Ljudska univerza, center za izobraževanje in kulturo Kranj: izvajanje strokovnega nadzora
Mestna knjižnica Kranj: izvajanje strokovnega nadzora
Osnovna šola Križe: izvajanje strokovnega nadzora, dajanje pojasnila v zvezi z odbiranjem
arhivskega gradiva (1 obisk)
Osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled: izvajanje strokovnega nadzora, izdaja pisnih
strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva, obisk matične šole in podružnic v Ribnem
in Bohinjski Beli (2 obiska)
Osnovna šola Šenčur: izvajanje strokovnega nadzora
Osnovna šola Bistrica pri Tržič: izvajanje strokovnega nadzora, izdaja pisnih strokovnih
navodil za odbiranje arhivskega gradiva
Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega
gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (3 obiski)
Dijaški in študentski dom Kranj: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)

Socialne in zdravstvene ustanove
– Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj: izvajanje strokovnega nadzora
– Center za socialno delo Kranj, dodatna navodila za pripravo gradiva za prevzem (1 obisk)
– Dom upokojencev Kranj: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
Enota v Škofji Loki
Uprava in javne službe
 Upravna enota Škofja Loka: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
 Občina Škofja Loka: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega in arhivskega gradiva
 Občina Žiri: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega in
arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora, pregledovanje načrta klasifikacijskih
znakov in posredovanje pripomb
 Občina Gorenja vas-Poljane: vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah,
priprava pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva
 Občina Železniki: vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, priprava
pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega gradiva
Pravosodje
 Okrajno sodišče Škofja Loka: dajanje pojasnil za odbiranje arhivskega gradiva, izvajanje
strokovnega nadzora (1 obisk)
Gospodarstvo in bančništvo
 SGP Tehnik d. d. v stečaju, Škofja Loka: dajanje pojasnil v zvezi z odbiranjem arhivskega
gradiva, izvajanje strokovnega nadzora, prevzem arhivskega gradiva
 Šešir d. d. v stečaju, Škofja Loka: izvajanje strokovnega nadzora
 Viator & Vektor logistika d.o.o. v stečaju: vrednotenje dokumentarnega gradiva, priprava
pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva, dajanje dodatnih pojasnil
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 Loška komunala Škofja Loka d.d.: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb
glede dokumentarnega in arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora, pregledovanje
načrta klasifikacijskih znakov in posredovanje pripomb (2 obiska)
 Območna obrtno-podjetniška zbornica Škofja Loka: dajanje pojasnil v zvezi z odbiranjem
arhivskega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora
Kulturne, šolske in znanstvene ustanove
 Osnovna šola Škofja Loka – Mesto: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
 Loški muzej Škofja Loka: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede
dokumentarnega in arhivskega gradiva (1 obisk)
Socialne in zdravstvene ustanove
 Zdravstveni dom Škofja Loka: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb
Enota v Idriji
Uprava in javne službe
- Občina Idrija: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
- Občina Cerkno: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
- Krajevna skupnost Cerkno: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
izvajanje strokovnega nadzora in pomoč pri odbiranju arhivskega gradiva (4 obiski)
- Krajevna skupnost Dole: izvajanje strokovnega nadzora in pomoč pri odbiranju arhivskega
gradiva (1 obisk)
Gospodarstvo in bančništvo
- Območna obrtno podjetniška zbornica Idrija: izvajanje strokovnega nadzora in pomoč pri
odbiranju arhivskega gradiva (4 obiski)
- Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb
glede dokumentarnega in arhivskega gradiva (1 obisk)
- Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija: priprave na prevzem gradiva Rudnika
živega srebra Idrija (2 obiska)
- Komunala Idrija d. o. o.: izvajanje strokovnega nadzora, izdaja pisnih strokovnih navodil za
odbiranje arhivskega gradiva (2 obiska)
Kulturne, šolske in znanstvene ustanove
- Gimnazija Jurija Vege Idrija: izvajanje strokovnega nadzora (2 obiska)
- Vrtec Idrija: izvajanje strokovnega nadzora in pomoč pri odbiranju arhivskega gradiva (3
obiski)
- Center za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
- Mestni muzej Idrija: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
Socialne in zdravstvene ustanove
- Psihiatrična bolnišnica Idrija: izvajanje strokovnega nadzora (1 obisk)
Društva in združenja
- Gasilska zveza Idrija: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi do dokumentarnega in arhivskega
gradiva (2 obiska)
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- Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Idrija: dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi
javnopravnih oseb glede dokumentarnega in arhivskega gradiva (1 obisk)

1.2. Sodelovanje z javnopravnimi osebami, ki v skladu z 1. točko 62. člena ZVDAGA
zagotavljajo lastno varstvo arhivskega gradiva na podlagi dovoljenja MK
/izpolnite tabelo/
Pristojni
Naziv javnopravne osebe, ki je pridobila
arhiv
dovoljenje in št. in datum dovoljenja

Datum izvedbe strokovnega
nadzora pristojnega arhiva

-

Skupaj:

Za vsako javnopravno osebo opišite izvedene aktivnosti v preteklem letu in ugotovitve ob izvajanju
strokovnega nadzora v letu poročanja:

1.3. Usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki upravljajo z dokumentarnim
gradivom in delavcev ponudnikov storitev, ki opravljajo dela zajema, hrambe gradiva v
digitalni obliki in spremljevalnih storitev.
1.3.1. Seminarji
/izpolnite tabelo/
Arhiv
Naslov seminarja, kraj in datum izvedbe

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

Seminar za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom;
Ljubljana, 19. 4. 2018 (vsa področja)
Seminar za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom;
Ljubljana, 4. 10. 2018 (vsa področja)
Seminar za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom;
Ljubljana, 6. 12. 2018 (gospodarstvo)
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(vsa področja); Ljubljana, 22. 3. 2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(vsa področja); Ljubljana, 23. 3. 2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(uprava); Ljubljana, 27. 11. 2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(kultura in šport); Ljubljana, 28. 11. 2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(pravosodje); Ljubljana, 26. 11. 2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(gospodarstvo); Ljubljana, 22. 11. 2018
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Število udeležencev

55

58

21

56

60

11

4

5

8

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

ZAL

Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(vzgoja in izobraževanje); Trebnje, 27. 11.
2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(vzgoja in izobraževanje); Ljubljana, 4. 12.
2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(vzgoja in izobraževanje); Ljubljana, 7. 12.
2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(gospodarstvo); Ljubljana, 6. 12. 2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(zdravstvo in sociala); Ljubljana, 21. 11.
2018
Delavnice za uslužbence javnopravnih oseb,
ki upravljajo z dokumentarnim gradivom
(zdravstvo in sociala); Kranj, 5. 12. 2018
Skupaj:

26

15

15

24

11

10

379

1.3.2. Preizkusi strokovne usposobljenosti
/izpolnite tabelo/
Arhiv
Št. uslužbencev, ki delajo z dokumentarnim gradivom in so
opravili preizkus strokovne usposobljenosti v letu 2018

ZAL

131

15

2. Priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil iz 40. čl ena ZVDAGA
javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni
obliki
2.1. Priprava dodatnih pisnih strokovno tehničnih navodil iz 40. člena ZVDAGA
javnopravnim osebam za odbiranje in izročanje arhivskega gradiva v digitalni obliki
Navedite javnopravno osebo in izvedene aktivnosti arhiva oziroma vrsto del, ki so bila opravljena v
obravnavanem letu (npr. svetovanje, priprava smernic, dodatna strokovna navodila ob odbiranju, …).

–

Upravna enota Kranj, svetovanje

3. Evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb
zasebnega prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi
3.1. Evidentiranje in razglašanje zasebnega arhivskega gradiva pravnih oseb zasebnega
prava in fizičnih oseb ter izvajanje strokovnega nadzora nad njimi
Navedite ustvarjalce, pri katerih ste v letu poročanja pristopili k postopku oziroma izvedli postopek
evidentiranja, razglasitve ali strokovnega nadzora ter opišite predvideno aktivnost:

Enota v Ljubljani
 Kirurški sanatorij Rožna dolina (izvedba postopka za vpis v Regust)
 Gospostvo Tuštanj (lastnik Peter Pirnat, Zgornji Tuštanj; evidentiranje gradiva, dogovor o
razglasitvi AG)

4. Sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje
4.1. Sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje
Navedite lastnike zasebnega arhivskega gradiva, s katerimi ste sodelovali v letu poročanja, opišite oblike
sodelovanja in vrsto del, ki so bila ob tem predvidoma izvedena:

Enota v Ljubljani
 Trubarjev antikvariat Ljubljana: ugotavljanje vsebine dokumentov, ki jih posamezniki ponudijo
v odkup
 Timing klub Ljubljana: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo dokumentarnega in arhivskega
gradiva
 Fotoklub Ljubljana: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva,
izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
 Turistično društvo Domžale: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo dokumentarnega in arhivskega
gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
 Jelena Sovre, Ljubljana: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo dokumentarnega in arhivskega
gradiva
 KUD France Prešeren, Ljubljana: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo dokumentarnega in
arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva,
valorizacija arhivskega gradiva, prevzem arhivskega gradiva, darilo
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 Planinsko društvo Viharnik, Ljubljana: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo dokumentarnega in
arhivskega gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva, darilo
 Zveza lovskih družin Kočevje: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo dokumentarnega in arhivskega
gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva, podaritev arhivskega
gradiva
 Gospodarsko interesno združenje gradbeno industrijskih podjetij Gradis – v stečaju: izvajanje
strokovnega nadzora, evidentiranje, odbiranje in tehnično opremljanje arhivskega gradiva (12
obiskov)
 Transing d.o.o. – v stečaju: dajanje pojasnil v zvezi z varstvom dokumentarnega in arhivskega
gradiva, izdaja pisnih strokovnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
 Ram Invest d.o.o. – v stečaju: dajanje pojasnil v zvezi z varstvom dokumentarnega in
arhivskega gradiva
 Viator & Vektor Logistika d.o.o. – v stečaju; dajanje pojasnil v zvezi z varstvom
dokumentarnega in arhivskega gradiva, podaritev arhivskega gradiva
 Termika, Podjetje za izolacijski inženiring d.o.o., Ljubljana – v stečaju: dajanje pojasnil v
zvezi z varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva
 Gramatek kamnolom - v stečaju: dajanje pojasnil v zvezi z varstvom dokumentarnega in
arhivskega gradiva (1 obisk)
 KIK Kemična industrija Kamnik, d.o.o. – v stečaju: evidentiranje, odbiranje in tehnično
opremljanje arhivskega gradiva (13 obiskov)
 GIO gradnja industrijskih objektov, d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji (Smelt): vrednotenje
dokumentarnega gradiva
 Mišo Gorič, Kamnik: vrednotenje dokumentarnega gradiva
 Matija Suhadolc, arhitekt: izvajanje strokovnega nadzora pred izročitvijo gradiva
 Ciril Ulčar, Ljubljana: vrednotenje dokumentarnega gradiva, odkup arhivskega gradiva
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
–
–
–
–
–

Jovo Grobovšek, Semič: vrednotenje dokumentarnega gradiva, strokovno svetovanje (2 obiska)
Marko Pršina, Andrej Hudoklin, Stane Šenica, Dolenjske Toplice: vrednotenje dokumentarnega
gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva (4 obiski)
Julij Novak, Gradac: dajanje pojasnil v zvezi z varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva
(1 obisk)
Aljoša Vrbetič, Novo mesto: vrednotenje dokumentarnega gradiva, dajanje pojasnil v zvezi z
varstvom dokumentarnega in arhivskega gradiva (1 obisk)
Boštjan Pucelj, Novo mesto: dajanje pojasnil v zvezi z varstvom dokumentarnega in arhivskega
gradiva (2 obiska)

Enota za Gorenjsko Kranj
–
–
–
–
–
–
–
–

Rok Glavan: vrednotenje dokumentarnega gradiva
Tomaž Hrovat: strokovna pojasnila glede izročitve, pregled seznama gradiva
Tomaž Završnik, Kranj: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo gradiva
Darja Okorn, Kranj: vrednotenje dokumentarnega gradiva (1 obisk)
Združenje šoferjev in avtomehanikov Jesenice: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo gradiva
Marjan Černilec, Kranj: vrednotenje dokumentarnega gradiva (1 obisk)
Tadeja Roblek, Goriče: vrednotenje dokumentarnega gradiva (1 obisk)
Gašper Kemperle, Inštitut Lila, Podnart: dajanje pojasnil v zvezi s hrambo gradiva

Enota v Škofji Loki
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 Vincencij Demšar, Škofja Loka: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega
gradiva, podaritev arhivskega gradiva
 Blaž Dolenc, Železniki: podaritev arhivskega gradiva
 Jure Ferlan: dogovor za podaritev arhivskega gradiva
 Alojzij Pavel Florjančič: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega gradiva,
podaritev arhivskega gradiva
 Aleksander Igličar, Škofja Loka: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega
gradiva, podaritev arhivskega gradiva
 Janez Kalan, Trbovlje: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega gradiva,
podaritev arhivskega gradiva
 Anton Kavčič, Kranj: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega gradiva,
podaritev arhivskega gradiva
 Ivan Križnar, Škofja Loka: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega gradiva,
podaritev arhivskega gradiva
 Margareta Mlinar: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega gradiva, podaritev
arhivskega gradiva
 Milena Sitar: dogovor za podaritev arhivskega gradiva
 Jana Štromajer: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega gradiva, podaritev
arhivskega gradiva
 Dr. France Štukl, Škofja Loka: podaritev arhivskega gradiva
 Loški oder Škofja Loka: izdaja pisnih strokovnih navodil za odbirane arhivskega gradiva
Enota v Idriji
- Vojko Božič, Idrija: vrednotenje dokumentarnega gradiva
- Marija Osredkar, Idrija: vrednotenje dokumentarnega gradiva Janeza Kavčiča in podaritev
arhivskega gradiva
- Lucijan Franzini, Idrija: vrednotenje dokumentarnega gradiva - razglednic Idrije in drugih
slovenskih krajev
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5. Pridobivanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva
5.1. Pridobivanje javnega arhivskega gradiva
Arhiv

Število
fondov
in zbirk

Spisovno
gradivo
v tm

Filmi
št.
naslovo
v

Video
št.
naslovov

Mikrof.
št.
kolutov

Fotog.
št.
kosov

Nosilci
zvoka
št. kosov

Zapisi na
ostalih
nosilcih
št. kosov

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL

20
13
13
7
4
57

408,8
36,2
129,5
21,3
8
603,8

0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
4
4

0
0
0
5
0
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
55
0
55

Navedite seznam prevzetega javnega arhivskega gradiva v letu poročanja: imetnik, fond/tudi pravni
nasledniki, časovni obseg gradiva, količina gradiva- število tehničnih enot, tm:

Enota v Ljubljani
A.100 Uprava
- Imetnik: Upravna enota Vrhnika, fond: SI_ZAL_VRH/0079, Upravna enota Vrhnika, 1996–
2005, 46 š, 4,6 tm (nov fond)
- Imetnik: Upravna enota Kamnik, fond: SI_ZAL_KAM/0137, Skupščina občine Kamnik,
1973–1982, 788 š, 78,8 tm (dopolnilni prevzem)
- Imetnik: Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, fond: SI_ZAL_LJU/0402, Občinski
ljudski odbor-Skupščina občine Ljubljana Center, 1964–1967, 775 š, 77,5 tm (2 dopolnilna
prevzema)
- Imetnik: Upravna enota Ljubljana, Izpostava Vič Rudnik, fond: SI_ZAL_LJU/0080,
Skupščina občine Ljubljana Vič Rudnik, 1962–1972, 403 š, 40,3 tm (dopolnilni prevzem)
- Imetnik: Upravna enota Vrhnika, fond: SI_ZAL_VRH/0018, Občinski ljudski odbor –
Skupščina občine Vrhnika, 1916–1991, 44 š, 4,4 tm (dopolnilni prevzem)
- Imetnik: Upravna enota Kamnik, fond: SI_ZAL_KAM/0038, Občinski ljudski odbor
Kamnik, 1952–1964, 25 š, 2,5 tm (dopolnilni prevzem)
A.200 Pravosodje
- Imetnik: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, fond: SI_ZAL_LJU/0677, Sodišče
združenega dela v Ljubljani, 1975–1994, 4 š, 10 k, 0,8 tm (dopolnilni prevzem)
- Imetnik: Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, fond: SI_ZAL_LJU/0805, Delovno in
socialno sodišče v Ljubljani, 1994–2001, 804 š, 55 k, 82,2 tm (dopolnilni prevzem)
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
- Imetnik: Osnovna šola Ljubo Šercer, fond: SI_ZAL_KOČ/0096, Osnovna šola Ljubo Šercer
Kočevje, 1961–1996, 9 š, 0,9 tm (nov fond)
- Imetnik: Vrtec Urša, fond: SI_ZAL_DOM/0113, Vzgojno varstveni zavod Domžale, 1974–
1997, 13 š, 1,3 tm (nov fond)
- Imetnik: Vrtec Urša, fond: SI_ZAL_DOM/0114, Vrtec Urša Domžale, 1997, 1 š, 0,1 tm
(nov fond)
- Imetnik: Izobraževalno razvojni zavod Izraz, fond: SI_ZAL_LJU/0829, Višja strokovna šola
IZRAZ Ljubljana, 1999–2017, 18 š, 1,8 tm (nov fond)
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-

Imetnik: Glasbena šola Domžale, fond: SI_ZAL_DOM/0111, Glasbena šola Domžale,
1950–2003, 15 š; 1,5 tm (nov fond)
Imetnik: Glasbena šola Domžale, fond: SI_ZAL_DOM/0112, Glasbena šola Mengeš, 1952–
1959, 1 š; 0,1 tm (nov fond)
Imetnik: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, fond: SI_ZAL_KAM/0112, Osnovna šola
Frana Albrehta Kamnik, 1945–2000, 22 š; 2,2 tm (dopolnilni prevzem)
Imetnik: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, fond: SI_ZAL_KAM/0085, Osnovna šola
Mekinje, 1937–1963, 1 š; 0,1 tm (dopolnilni prevzem)
Imetnik: Osnovna šola Frana Albrehta Kamnik, fond: SI_ZAL_KAM/0092, Osnovna šola
Tunjice, 1939–1966, 1 š, 0,1 tm (dopolnilni prevzem)
Imetnik: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, fond: SI_ZAL_LJU/0249, Kulturni
dom Ivan Cankar, Ljubljana, 1977–2014, 28 š, 2,8 tm (dopolnilni prevzem)

A.500 Zdravstvo in socialno varstvo
- Imetnik: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, fond:
SI_ZAL_LJU/0828, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, 1954–
2009, 26 š, 2,6 tm (nov fond)
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
- Imetnik: Gradis skupina G d.d. – v stečaju, fond: SI_ZAL_LJU/0613, Gradbeno industrijsko
podjetje Gradis Ljubljana, 1922–2007, 517 š, 217 o, 45 k, panoji, role, slike; 104,2 tm
(dopolnilni prevzem)
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
– Imetnik: Osnovna šola Vavta vas, fond: SI_ZAL_NME/0292, Osnovna šola Vavta vas, 1978–
1980, 2 kl, 1 o, 0,2 tm
– Imetnik: Osnovna šola Grm Novo mesto, fond: SI_ZAL_NME/0314, Osnovna šola Grm, 1971–
2011, 42 š, 4,4 tm (nov fond)
– Imetnik: Osnovna šola Mirna, fond: SI_ZAL_TRE/0078, Osnovna šola Mirna, 1933–1973 1 š,
0,1 tm
– Imetnik: Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, fond: SI_ZAL_ČRN/0033, Osnovna šola Stari trg ob
Kolpi, 1925–1974, 13 š, 1,3 tm
– Imetnik: Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, fond: SI_ZAL_ČRN/0032, Osnovna šola Radenci,
1913–1945, 1 š, 0,1 tm
– Imetnik: Osnovna šola Stari trg ob Kolpi, fond: SI_ZAL_ČRN/0034, Osnovna šola Zagozdac,
1910–1952, 1 š, 0,1 tm
– Imetnik: Osnovna šola Loka, fond: SI_ZAL_ČRN/0087, Osnovna šola Loka 1889–2015, 29 š,
2,9 tm (nov fond)
– Imetnik: Osnovna šola Loka, fond: SI_ZAL_ČRN/ 0083, Osnovna šola Adlešiči, 1860–2012,
0,4 tm
– Imetnik: Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma, fond: SI_ZAL_NME/0159, Kmetijska
šola Grm Novo mesto, 1898–2000, 44 š, 4,4 tm
– Imetnik: Grm Novo mesto- center biotehnike in turizma, fond: SI_ZAL_NME/0313, Srednja
šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, 1952–2006, 144 š, 14,4 tm

A.500 Zdravstvo in socialno varstvo
– Imetnik: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Lokacija Novo mesto, fond:
SI_ZAL_NME/0312, Zavod za zdravstveno varstvo, 1953–2003, 11 š, 1,1 tm (nov fond)
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–

Imetnik: Zdravstveni dom Črnomelj, fond: SI_ZAL_ČRN/0086, Zdravstveni dom Črnomelj,
1975–2014, 15 š, 1,5 tm (nov fond)

A.600 Gospodarstvo in bančništvo
– Imetnik: Kremen Novo mesto d.d., fond: SI_ZAL_NME/0113, Kremen Novo mesto, 1931–
1996, 42 š in 4 tulci, 4,5 tm
– Imetnik: Komunala Metlika javno podjetje d.o.o, fond: SI_ZAL_MET/0077, Komunalno
podjetje Metlika, 1970–1990, 8 š, 0,8 tm (nov fond)
Enota za Gorenjsko Kranj
A.100 Uprava
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0100, Kmetijska šola Poljče, 1950–
1952, 1 š, 0,1 tm
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0048, Občinski ljudski odbor Bled,
1955–1962, 23 š, 2,3 tm
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0049, Občinski ljudski odbor Bohinj,
1955–1962, 8 š, 0,8 tm
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0041, Občinski ljudski odbor
Radovljica, 1955–1962, 61 š, 6,1 tm
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0014, Okrajni ljudski odbor
Radovljica – Jesenice, 1951–1965, 29 š, 2,9 tm
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0127, Kmetijsko zemljiška skupnost
Radovljica, 1974–1990, 29 š, 2,9 tm (nov fond)
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0126, Matični urad Radovljica, 1953–
1992, 124 š, 12,4 tm (nov fond)
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0120, Krajevni urad Bled, 1955–1990,
30 š, 3 tm (nov fond)
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0121, Krajevni urad Bohinjska
Bistrica, 1956–1992, 28 š, 2,8 tm (nov fond)
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0122, Krajevni urad Srednja vas v
Bohinju, 1953–1987, 10 š, 1 tm (nov fond)
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0123, Krajevni urad Gorje, 1950–
1987, 17 š, 1,7 tm (nov fond)
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0124, Krajevni urad Lipnica, 1945–
1974, 15 š, 1,5 tm (nov fond)
– Imetnik: Upravna enota Radovljica, fond: SI_ZAL_RAD/0125, Krajevni urad Podnart, 1946–
1994, 14 š, 1,4 tm (nov fond)
– Imetnik: Zavod za gozdove Slovenije, OE Bled, fond: SI_ZAL_RAD/0104, Gozdno
gospodarstvo Bled, 1894–2010, 7 š, 0,7 tm
B.200 Pravosodje
– Imetnik: Okrožno državno tožilstvo v Kranju, fond: SI_ZAL_KRA/0120, Temeljno javno
tožilstvo Kranj, 1965–2005, 775 š, 77,5 tm
– Imetnik: Okrožno državno tožilstvo v Kranju, fond: SI_ZAL_RAD/0092, Okrožno državno
tožilstvo Kranj – Zunanji oddelek Radovljica, 1962–2013, 77 š, 7,7 tm
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
– Imetnik: Dijaški dom Kranj, fond: SI_ZAL_KRA/0264, Dijaški dom Kranj, 1963–2002, 17 š,
1,7 tm (nov fond)
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–
–
–
–

Imetnik: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, fond: SI_ZAL_KRA/0266,
Osnovna šola Šenturška Gora, 1931–1976, 2 š, 0,2 tm (nov fond)
Imetnik: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, fond: SI_ZAL_KRA/0265,
Osnovna šola Velesovo, 1860–1967, 3 š, 0,3 tm (nov fond)
Imetnik: Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, fond: SI_ZAL_KRA/0008,
Okrajni šolski svet Kranj, 1873–1928, 4 š, 0,4 tm
Imetnik: Osnovna šola Križe, fond: SI_ZAL_TRŽ/0040, Občinski odbor Zveze združenj borcev
narodnoosvobodilne vojne Tržič, 1948–1958, 1 š, 0,1 tm

A.500 Zdravstvo in socialno varstvo
– Imetnik: Center za socialno delo Kranj, fond: SI_ZAL_KRA/0261, Center za socialno delo
Kranj, 1948–1972, 140 š, 14 tm (nov fond)
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
– Imetnik: SIJ Acroni d. o. o. Jesenice, fond: SI_ZAL_JES/0050, Železarna Jesenice, 1951–1995,
44 š, 4,4, tm
Enota v Škofji Loki
A.100 Uprava
 Imetnik: Upravna enota Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0141, Skupščina občine Škofja Loka –
premoženjskopravni spisi, 1969–1975, 20 š, 2,0 tm
A.200 Pravosodje
 Imetnik: Okrajno sodišče v Škofji Loki, fond: SI_ZAL_ŠKL/0173, Okrajno sodišče v Škofji
Loki, 1954–1978, 20 š, 2,0 tm
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
 Imetnik: Osnovna šola Škofja Loka-Mesto, fond: SI_ZAL_ŠKL/0168, Osnovna šola Škofja
Loka-Mesto, 1971–2000, 2 š, 0,2 tm
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
 Imetnik: SGP Tehnik d. d. v stečaju, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0446, SGP Tehnik Škofja
Loka, 1949–2013, 169 š, 2 ovoja, 7 panojev, 17,0 tm
 Imetnik: SGP Tehnik d. d. v stečaju, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0459, Slikopleskarstvo
Škofja Loka, 1954–1995, 1 š, 0,1 tm
C.100 Zbirke
 Imetnik: SGP Tehnik d. d. v stečaju, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0279, Zbirka fotografij in
razglednic, 1955–2005, 5 ks
 Imetnik: Zgodovinski arhiv Ljubljana, fond: SI_ZAL_ŠKL/0284, Zbirka plakatov, 2018, 1 ks
 Imetnik: Loški muzej Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0284, Zbirka plakatov, 1926–1958, 54
ks
Enota v Idriji
A.100 Uprava
- Imetnik: Občina Cerkno, fond: SI_ZAL_IDR/0276, Krajevna skupnost Cerkno 1968–1975, 10
š, 1 tm (nov fond)
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A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
- Imetnik: Vrtec Idrija, fond: SI_ZAL_IDR/0275, Vrtec Idrija, 1948–2015, 63 š, 6,3 tm (nov
fond)
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
- Imetnik: Avstrijski državni arhiv na Dunaju, fond: SI_ZAL_IDR/0055, 1700–1992, Rudnik
živega srebra Idrija, 2255 mikrofilmskih posnetkov iz fonda Innerösterreichisches Münz- und
Bergwesen - Innerösterreichische Miszellen, Notranjeavstrijski rudnik živega srebra Idrija,
(fascikel št. 137 ( 1614–1647), nato pa še fascikel 138 (1648–1668)). MF se hranijo v ZAL pod
oznako D-149, D-150, D-151, D-152.
- Imetnik: Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija, fond: SI_ZAL_IDR/0277, Območna
obrtno-podjetniška zbornica Idrija, 1976–2000, 7 š, 0,70 tm (nov fond)
5.2. Pridobivanje zasebnega arhivskega gradiva
Arhiv

Število
fondov
in zbirk

Spisovno
gradivo
v tm

Filmi
št.
naslovo
v

Video
št.
naslovov

Mikrof.
št.
kolutov

Fotog.
št.
kosov

Nosilci
zvoka
št. kosov

Zapisi na
ostalih
nosilcih
št. kosov

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL

10
5
4
15
3
37

43,8
1,8
1,6
0,7
3,8
51,7

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

41
0
107
206
66
420

0
0
0
0
0
0

4131
354
0
150
0
917

Navedite seznam zasebnega arhivskega gradiva, ki ste ga pridobili v letu poročanja: imetnik, fond/tudi
pravni nasledniki, časovni obseg gradiva, količina gradiva - število tehničnih enot, tm, način pridobitve npr.
odkup, darilo ali depozit)

Enota v Ljubljani
 Imetnik: Ciril Ulčar, fond: SI_ZAL_LJU/0830, Družina Göstl, Ljubljana, 1862–1968, 2 š, 0,2
tm (odkup)
 Imetnik: Ciril Ulčar, fond: SI_ZAL_LJU/0631, Družina Stante, Ljubljana, 1957–1966, 1 m
(odkup)
 Imetnik: Ciril Ulčar, fond: SI_ZAL_LJU/0325, Družina Fon, Ljubljana, 1916–2002, 1 m
(odkup)
 Imetnik: Ciril Ulčar, fond: SI_ZAL_LJU/0305, Bleiweis Janez, Ljubljana, 1878–1928, 1 m
(odkup)
 Imetnik: Mišo Gorič, fond: SI_ZAL_LJU/0342, Zbirka fotografij, 1856–2014, 5 kosov
(dopolnilni prevzem, odkup)
 Imetnik: Viator&Vektor Logistika d.o.o. – v stečaju, fond: SI_ZAL_LJU/0802, Viator&Vektor,
Ljubljana, 2000–2012, 11 š, 1,1 tm (dopolnilni prevzem, darilo)
 Imetnik: Gospodarsko interesno združenje gradbeno industrijskih podjetij Gradis – v stečaju,
fond: SI_ZAL_LJU/0613, GIP Gradis Ljubljana, 1990–2011, 96 š, 78 r, 14,7 tm (darilo)
 Imetnik: Matija Suhadolc, fond: SI_ZAL_LJU/0334, Zbirka načrtov, 100-001, 1960–2015,
načrti 413 projektov v zvitkih, 6 škatel (darilo)

1

413 projektov
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 Imetnik: Mišo Gorič, fond: SI_ZAL_LJU/0342, Zbirka fotografij, podseriji G in H, 1900–1943,
34 razglednic obljubljanskih krajev (odkup)
 Imetnik: Tone Kavčič, fond: SI_ZAL_LJU/0342, Zbirka fotografij, podserija H1, 1920–1931, 2
razglednici (odkup)
 Imetnik: Kulturno umetniško društvo France Prešeren, Ljubljana, fond: SI_ZAL_LJU/0832,
Kulturno umetniško društvo France Prešeren, Ljubljana, 1987–2014; 297 r, 25 tm (darilo)
 Imetnik: Zveza lovskih družin Kočevje, fond: SI_ZAL_KOČ/0090, Zveza lovskih družin
Kočevje, 1952–2015¸ 27 š, 2,7 tm (darilo)

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
–
–
–
–
–

Imetnik: Jovo Grobovšek, fond: SI_ZAL_NME/0310, Grobovšek Jovo, 1975–1997, 7 š, 0,7 tm
(darilo, nov fond)
Imetniki: Marko Pršina, Andrej Hudoklin, Stane Šenica, fond: SI_ZAL_NME/0303, Gregorc
Dragotin, 1903–1968, 5 š, 0,5 tm (darilo, nov fond)
Imetnik: Aljoša Vrbetič, fond: SI_ZAL_NME/0311, Vovk Staša, 1953–2017, 3 š, 0,3 tm
(darilo, nov fond)
Imetnik: Boštjan Pucelj, fond: SI_ZAL_NME/0195, Kronist Novega mesta, 2018, 354 ks
digitalnih fotografij iz leta 2018 (odkup)
Imetnik: Julij Novak: fond: SI_ZAL_MET/0076, Kulturno društvo Gradaški mački, 1959–
2016, 3 š, 0,3 tm (darilo, nov fond)

Enota za Gorenjsko Kranj
–
–
–
–

Imetnik: Bpt d.o.o. Kranj, fond: SI_ZAL_TRŽ/0020, Bombažna predilnica in tkalnica Tržič,
1945–1990, 15 š, 1,5 tm (darilo)
Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_KRA/0219, Zbirka fotografije, 1885–1968, 23 ks
(odkup)
Imetnik: Tadeja Roblek, fond: SI_ZAL_KRA/0269, Taučar Franc, Goriče, 1849–1965, 1 š, 0,1
tm (odkup, nov fond)
Imetnik: Rok Glavan, Ljubljana, fond: SI_ZAL_KRA/0145, Zbirka Razglednice in voščilnice,
1900–1987, 84 ks (odkup)

Enota v Škofji Loki
 Imetnik: Vincencij Demšar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0182, Osnovna šola Ivana
Tavčarja Gorenja vas, 1893–1913, 1 mapa (darilo)
 Imetnik: Vincencij Demšar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0279, Zbirka fotografij in
razglednic, 1904–1975, 15 ks (darilo)
 Imetnik: Vincencij Demšar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0285, Zbirka osmrtnic, 1902–
1910, 7 ks (darilo)
 Imetnik: Vincencij Demšar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0316, Trgovina in žganjekuha
Žigon, Škofja Loka, 1897–1948, 2 š, 0,2 tm (darilo)
 Imetnik: Vincencij Demšar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0337, Stanonik dr. Franc in
Franja, Škofja Loka, 1913–1978, 1 š, 0,1 tm (darilo)
 Imetnik: Vincencij Demšar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0382, Zbirka podobic, ok. 1910,
6 ks (darilo)
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 Imetnik: Blaž Dolenc, Železniki, fond: SI_ZAL_ŠKL/0279, Zbirka fotografij in razglednic,
1960–1981, 1 CD s 235 posnetki (darilo)
 Imetnik: Alojzij Pavel Florjančič, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0291, Zbirni fond, 1917, 1
k (darilo)
 Imetnik: Alojzij Pavel Florjančič, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0382, Zbirka podobic,
1925–2018, 70 ks (darilo)
 Imetnik: Aleksander Igličar, Godešič, fond: SI_ZAL_ŠKL/0425, Zbirka digitalnih zapisov na
CD in DVD, 2015–2018, 30 DVD (darilo)
 Imetnik: Janez Kalan, Trbovlje, fond: SI_ZAL_ŠKL/0291, Zbirni fond: Selški Kalani v
Poljanski dolini, 2018, 1 mapa (darilo)
 Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_ŠKL/0165, Zasebne dekliške šole pri uršulinkah
v Škofji Loki, 1904, 1 k (odkup)
 Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_ŠKL/0221, Tovarna vodnih turbin Schneiter
Škofja Loka, ok. 1935, 1 m (odkup)
 Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_ŠKL/0279, Zbirka fotografij in razglednic, 1906–
1965, 73 ks (odkup)
 Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_ŠKL/0283, Zbirka zemljevidov, 1923, 1 ks
(odkup)
 Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_ŠKL/0291, Zbirni fond: dopisnice Industrije
prešitih odej Rado Thaler, Škofja Loka, 1936–1941, 7 ks (odkup)
 Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_ŠKL/0291, Zbirni fond: napisni listič Elektrovaljčnega mlina Trata, ok. 1935, 1 ks (odkup)
 Imetnik: Ivan Križnar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0407, Rodbina Grundner, Škofja
Loka, 1926–2009, 1 mapa (darilo)
 Imetnik: Margareta Mlinar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0283, Zbirka zemljevidov, 1934–
1944, 27 ks (darilo)
 Imetnik: Margareta Mlinar, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0293, Rodbina Heinrihar, Škofja
Loka, 1903–1977, 5 m, 0,05 tm (darilo)
 Imetnik: Jurij Svoljšak, Virmaše, fond: SI_ZAL_ŠKL/0460, Dr. Tine Debeljak, 1944–1989, 1
š, 0,1 tm (darilo)
 Imetnik: Jana Štomajer, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0279, Zbirka fotografij in razglednic,
ok. 1910– ok. 2005, 103 ks (darilo)
 Imetnik: France Štukl, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0291, Zbirni fond: zapisi Andreja
Pavlovca, 1965–1966, 2 mapi (darilo)
 Imetnik: Foto Šturm, Škofja Loka, fond: SI_ZAL_ŠKL/0456, Zbirka vedut, 1971, 15 ks
preslikav (darilo)
Enota v Idriji
- Imetnik: Marija Osredkar, Idrija, fond: SI_ZAL_IDR/0274, Janez Kavčič, Idrija, 1924–2017, 37
š, 3,7 tm (darilo, nov fond)
- Imetnik: Lucijan Franzini, Idrija, fond: SI_ZAL_IDR/0218, Zbirka razglednic in fotografij,
Idrija, 60 razglednic, druga polovica 19. stoletja in prva polovica 20. stoletja (darilo)
- Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_IDR/0218, Zbirka razglednic in fotografij, Idrija,
2 razglednici (odkup)
- Imetnik: Anton Kavčič, Kranj, fond: SI_ZAL_IDR/0119, Realka v Idriji, rojstni list in šolski
izkazi iz prve polovice 20. stoletja, 23 kosov (odkup)
- Imetnik: Mišo Gorič, Kamnik, fond: SI_ZAL_IDR/0218, Zbirka razglednic in fotografij, Idrija,
20. stoletje, 4 razglednice (odkup)
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6. Strokovno obdelovanje javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki je v
arhivih, izdelovanje popisov, inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za
uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, ter objavljanje arhivskih
virov
6.1. Urejenost gradiva v arhivu - stanje 31.12.2018
a.) neurejeno, slabo urejeno, brez pripomočkov
b.) obstoji prevzemni seznam
c.) obstoji popis po arhivskih enotah ali uporabne pisarniške evidence ali obstoji arhivski inventar

/izpolnite tabelo/
Arhiv
Skupaj št. fondov v
arhivu

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL

1645
563
541
460
277
3484

Število fondov
a

b

c

5
9
1
1
6
22

197
67
65
10
59
398

1443
487
475
449
212
3066

6.2. Strokovna obdelava arhivskega gradiva
Navedite podatke o fondih in zbirkah, ki so bili vključeni v strokovno obdelavo v letu poročanja (ime fonda ali
zbirke, obdobje iz katerega izvira arhivsko gradivo fonda ali zbirke, obseg gradiva fonda ali zbirke-količina;
vrsta del, ki so bila opravljena v letu poročanja na fondu; navedite rač. program s katerim je bilo gradivo
popisano, pri navajanju fondov sledite tektoniki.):

Enota v Ljubljani
A.100 Uprava (Tatjana Šenk, Nataša Budna Kodrič, Marko Kebe, Jože Setnikar, Barbara Žabota,
Nika Urlep)
 SI_ ZAL_LJU/0424, Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje, 1955–1994, 536 š, 53,6 tm,
urejanje in popisovanje, urejenih 228 t.e.
 SI_ZAL_DOM/0018, Krajevni ljudski odbor Radomlje, 1945–1952, 0,3 tm (3 š); dopolnitev
popisa gradbenih zadev, odstranitev kovinskih sponk, 0,1 tm (1 š), Excel
 SI_ZAL_DOM/0027, Občinski ljudski odbor Mengeš, 1952–1959, 1,6 tm (16 š); dopolnitev
popisa gradbenih zadev, 0,2 tm (2 š), Excel
 SI_ZAL_KOČ/0011, Okrajni ljudski odbor Kočevje, 1945–1959, 33,3 tm (333 š); dopolnitev
popisa gradbenih zadev, 0,1 tm (1 š), Excel
 SI_ZAL_LIT/0049, Skupščina občine Litija, 1955–1973, 11,2 (112 š); dopolnitev popisa
gradbenih zadev, odstranitev kovinskih sponk, menjava ovojev, 4,3 tm (43 š), Excel
 SI_ZAL_RIB/0024, 4. akc. fond, 1952–1961, 2,8 tm (28 š); dopolnitev popisa gradbenih zadev,
odstranitev kovinskih sponk, menjava ovojev, 2 tm (20 š), Excel
 SI_ZAL_VRH/0015, Občinski ljudski odbor Borovnica, 1946–1960, 5,2 (52 š); dopolnitev
popisa gradbenih zadev, odstranitev kovinskih sponk, menjava ovojev, 1 tm (10 š), Excel
 SI_ ZAL_LJU/0030, Okrajni ljudski odbor Ljubljana, (1922) 1955–1965, 519 š, 88 kar; 60,7
tm; dopolnitev ureditve in popisa gradbenih zadev (3 š), Excel
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 SI_ZAL_LJU/0031, Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, 1945–1958, 1148 š, 13 kar, 116,1
tm; urejanje in popisovanje (43 š), prenos v ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_LJU/0032, Krajevni ljudski odbor Črnuče, 1945–1952, 3 š, 0,3 tm; urejanje in
popisovanje, Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_LJU/0044, Krajevni ljudski odbor Preserje, 1945–1951, 1 š, 0,1 tm; urejanje in
popisovanje, Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_LJU/0046, Krajevni ljudski odbor Šentvid, 1945–1949, 8 š, 0,8 tm; urejanje in
popisovanje, Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_LJU/0070, Skupščina mesta Ljubljane, 1947–1994, 1135 š, 71 f, 8 kt, 120 tm, urejanje
in popisovanje (68 š), Excel
 SI_ ZAL_LJU/0390, Občinski ljudski odbor Ljubljana Polje, 1952–1961, 60 š, 0,6 tm,
podroben popis gradbenih zadev (6 š), Excel
 SI_ ZAL_LJU/0424/005, Občinski ljudski odbor – Skupščina občine Ljubljana Moste Polje,
serija 5, gradbene zadeve, 1955–1963, 317 š, 31,7 tm, urejanje in popisovanje, Excel, delo na
fondu je končano
 SI_ZAL_LJU/0465, Mestni ljudski odbor Ljubljana, predsedstvo, 1945–1955, 35 š, 3,5 tm;
prilagoditev popisa, preverjanje starega popisa in prenos v ScopeArchiv
 SI_ZAL_RIB/0002, Občina Ribnica, 1749–1946, 56 š, 5,6 tm; urejanje (5 š), Word (delo še ni
zaključeno)
 SI_ZAL_LJU/0489, Mesto Ljubljana, splošna mestna registratura, 1300–1945, 2624 š, 262,4
tm; vzpostavitev prvotnega stanja oziroma vložitev izbranih načrtov nazaj v ustrezne tehnične
enote h gradbeni dokumentaciji (4 š)
A.200 Pravosodje (Žarko Bizjak, Matjaž Šparovec)
 SI_ZAL_LJU/0086, Okrajno sodišče Ljubljana, 1850–1993, 3642 š, 27 kt, 366,9 tm; urejanje
(53 š) in popisovanje (Word), izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki)
 SI_ZAL_LJU/0085, Okrožno sodišče Ljubljana, 1852–1982, 1513 š, 10 kt, 9 m, 159,6 tm;
urejanje, popisovanje (Excel), tehnično opremljanje (25 škatel)
 SI_ZAL_LJU/0677, Sodišče združenega dela Ljubljana, 1975–1994, 515 š, 51,5 tm; urejanje,
popisovanje (Excel, ScopeArchiv), tehnično opremljanje (16 š), delo na fondu je končano
 SI_ZAL_LJU/0805, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, 1994–2001, 1461 š, 146,1 tm;
urejanje, popisovanje (Excel, ScopeArchiv), tehnično opremljanje (20 š)
 SI_ZAL_LJU/0712, Sodišče slovenske narodne časti, senat v Ljubljani, 1945, 16 š, 1,6 tm;
urejanje in popisovanje (Word), delo na fondu je končano
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost (Hana Habjan, Tjaša Dolinar)
 SI_ZAL_CER/0053, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, 1862–1978, 33 š,
3,3 tm; urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje, izločeno gradivo drugih ustvarjalcev,
Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_CER/0084, Nižja realna gimnazija Stari trg pri Ložu, 1944–1947, 1 š, 0,1 tm; urejanje,
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_CER/0085, Dijaški dom Stari trg pri Ložu, 1945–1952, 1 š, 0,1 tm; urejanje,
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_DOM/0112, Glasbena šola Mengeš, 1952–1959, 1 š, 0,1 tm; dopolnitev podatkov na
nivoju fonda, uvoz popisa, ScopeArchiv
 SI_ZAL_DOM/0113, Vzgojnovarstveni zavod Domžale, 1974–1997, 13 š, 1,3 tm; dopolnitev
podatkov na nivoju fonda, ScopeArchiv
 SI_ZAL_DOM/0114, Vrtec Urša Domžale, 1997, 1 š, 0,1 tm; dopolnitev podatkov na nivoju
fonda, ScopeArchiv
27

 SI_ZAL_KAM/0134, Osnovna šola Toma Brejca, Kamnik, 1945–2005, 36 š, 3,6 tm;
priključitev prevzetega arhivskega gradiva k fondu, redakcija in ažuriranje prevzemnega popisa,
dopolnitev podatkov na nivoju fonda; Excel, ScopeArchiv
 SI_ZAL_KAM/0104, Obrtno nadaljevalna šola Kamnik, 1886–1941, 3 š, 0,3 tm; urejanje,
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_KAM/0081, Gremialna trgovska nadaljevalna šola v Kamniku, 1924–1941, 1 š, 0,1
tm; urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje; Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_KOČ/0096, Osnovna šola Ljubo Šercer Kočevje, 1961–1999, 9 š, 0,9 tm; dopolnitev
podatkov na nivoju fonda, ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0822, Vzgojno varstveni zavod Angelce Ocepek Ljubljana, 1959–1997, 3 š, 0,3
tm; dopolnitev podatkov na nivoju fonda, ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0429, Zavod Janez Levec, 1911–1978, 36 š, 3,6 tm; dopolnitev podatkov na
nivoju fonda, ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0211, Državna trgovska akademija - Srednja ekonomska šola Boris Kidrič
Ljubljana, 1920–1985, 95 š, 9,5 tm; redakcija arhivskega popisa, izdelava konkordance, Excel
 SI_ZAL_LJU/0212, Tehniška srednja šola v Ljubljani, 1888–1961, 175 š, 17,5 tm; redakcija
arhivskega popisa, izdelava konkordance, Excel
 SI_ZAL_LJU/0223, Poklicna kovinarska šola Ljubljana, 1866–1983, 97 š, 9,7 tm; redakcija
arhivskega popisa, Excel
 SI_ZAL_LJU/0817, Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana, 1977–2009, 107 š, 10,7 tm;
urejanje, izločanje, popisovanje (15 š), Excel
 SI_ZAL_LJU/0829, Višja strokovna šola IZRAZ Ljubljana, 1999–2016, 18 š, 1,8 tm;
dopolnitev podatkov na nivoju fonda, ScopeArchiv
 SI_ZAL_RIB/0078, Glasbena šola Ribnica, 1962–1997, 9 š, 0,9 tm; dopolnitev podatkov na
nivoju fonda, ScopeArchiv
A.500 Zdravstvo in socialno varstvo (Dušan Bahun)
– SI_ZAL_CER/0044, Lekarna Stari trg pri Rakeku, 1954–1959, 1 š, 0,1 tm; popisovanje,
ScopeArchiv
A.600 Gospodarstvo in bančništvo (Janez Bregar)
 SI_ZAL_GRO/0105, Splošno gradbeno podjetje Grosuplje, 1955–2007, 194 š, 128 f, 12 k, 1 t,
79 uokvirjenih fotografij, 43,1 tm; urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje (10 š), izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva, Excel
A.700 Družbene in mednarodne organizacije (Dušan Bahun, Marjana Kos)
– SI_ZAL_LJU/0825, Gobarsko mikološko društvo Ljubljana, 1925–1996, 9 š, 0,9 tm; urejanje
in popisovanje, tehnična oprema, Excel, delo na fondu je končano
– SI_ZAL_KOČ/0090, Zveza lovskih družin Kočevje, 1952–2015, 25 š, 2,5 tm; urejanje in
popisovanje, tehnično opremljanje, Word
– SI_ZAL_LJU/0824, Aktiv Ljudske mladine Slovenije Prometne šole Vižmarje, 1948–1949, 1 š,
0,1 tm, urejanje in popisovanje, Excel
– SI_ZAL_LJU/0689 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Ljubljana Moste Polje,
1946–1989, 106 š, 77 f, urejanje in popisovanje, popisanih 18 škatel gradiva; Excel
B.000 Fondi privatne provenience (Marjana Kos)
– SI_ZAL_LJU/0325, Družina Fon, Ljubljana, 1916–2002, 1 m; urejanje in popisovanje, Word
– SI_ZAL_LJU/0631, Družina Stante, Ljubljana, 1957–1966, 1 m; urejanje in popisovanje, Excel
– SI_ZAL_LJU/0305, Bleiweis Janez, Ljubljana, 1878–1928, 1 m; urejanje in popisovanje, Excel
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C.000 Zbirke (Barbara Žabota, Jože Suhadolnik)
 SI_ZAL_LJU/0340, Zbirka plemiških genealogij Ludvika Lazarinija, 1800–1928, 7,2 tm;
urejanje in popisovanje (1 kt), Excel
– SI_ZAL_LJU/0334, Zbirka načrtov, podserije/t.e. 020-001 do 020-010, 100-001, 1815– ok.
2015; urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (2478 ks), Access
– SI_ZAL_LJU/0342, Zbirka fotografij, podserije A2, A3, A4, A5, E16, F17, F19, G1-G6, H1H2 1860–2014; urejanje in popisovanje (2084 ks), Access
 SI_ZAL_LJU/0344, Zbirka arhivskih razstav, 1958–2017, 6,8 tm; urejanje in popisovanje (3 š),
Word
 SI_ZAL_LJU/0523, Zbirka plakatov in letakov, 1899–2018, 524 ks; dopolnitev 3 arhivskih
enot, vnos podatkov, dopolnitev popisa, Word
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
A.100 Uprava (Jože Glavič, Stojan Golob, Iztok Hotko, Dunja Mušič, Marjan Penca)
 SI_ZAL_NME/0003, Okrajno glavarstvo Novo mesto – klasifikacijska oznaka La in Lb
(občinske zadeve), 1851–1945, 387 š, 11 f, 157 k, 5 m, 56 tm; urejanje in popisovanje (23 š);
Excel, Word
 SI_ZAL_NME/0024, Okrožni ljudski odbor Novo mesto, 1945–1946, 316 š, 9 f , 2 k, 51,5 tm;
urejanje, popisovanje (10 š), Word, Excel, ScopeArchiv
 SI_ZAL_NME/0035, Krajevni ljudski odbor Dolž, 1945–1952, 6 š, 0,6 tm; urejanje,
popisovanje in tehnično opremljanje (6 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0043, Krajevni ljudski odbor Kamence, 1945–1952, 9 š, 0,9 tm; urejanje,
popisovanje in tehnično opremljanje (9 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0058, Krajevni ljudski odbor Sela-Hinje, 1947–1952, 5 š, 0,5 tm; urejanje,
popisovanje in tehnično opremljanje (5 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0076, Krajevni ljudski odbor Zagrad, 1945–1952, 9 š, 0,9 tm; urejanje,
popisovanje in tehnično opremljanje (9 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0129, Krajevni ljudski odbor Koroška vas, 1946–1948, 3 š, 0,3 tm; urejanje,
popisovanje (3 š); Word, Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0199, Krajevni ljudski odbor Globodol, 1947–1952, 7 š, 0,7 tm; urejanje,
popisovanje in tehnično opremljanje (7 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0203, Skupščina občine Novo mesto, 1930–2012, 2223 š, 20 f, 21 k, 231,3 tm;
urejanje in popisovanje dela gradbenih zadev (35 š); Excel
 SI_ZAL_NME/0215, Občinska skupnost socialnega skrbstva Novo mesto, 1975–1991, 20 š, 2
tm; urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (20 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0217, Občinska skupnost socialnega varstva Novo mesto, 1975–1991, 8 š, 0,8
tm; urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (8 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0219, Skupnost otroškega varstva Novo mesto, 1975–1989, 3 š, 0,3 tm;
urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (3 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0221, Samoupravna stanovanjska skupnost Novo mesto, 1952–1989, 49 š, 4,9
tm; urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (49 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0240, Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom občine Novo
mesto, 1976–1989, 13 š, 1,3 tm; urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (13 š); Excel,
delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0243, Stavbno zemljiška skupnost občine Novo mesto, 1981–1985, 1 š, 0,1 tm;
urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (1 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0244, Samoupravna komunalna skupnost občine Novo mesto, 1977–1989, 7 š,
0,7 tm; urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (7 š); Excel, delo na fondu je končano
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 SI_ZAL_NME/0245, Delovna skupnost samoupravne interesne skupnosti stanovanjskega in
komunalnega gospodarstva Novo mesto, 1970–1989, 8 š, 0,8 tm; urejanje, popisovanje in
tehnično opremljanje (8 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_TRE/0067, Občinska raziskovalna skupnost Trebnje, 1984–1989, 1 š, 0,1 tm; urejanje,
popisovanje in tehnično opremljanje (1 š); Excel, delo na fondu je končano
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost (Dunja Mušič)
- SI_ZAL_MET/0041, Nižja gimnazija v Metliki, 1944–1958, 7 š, 0,7 tm; urejanje, popisovanje
in tehnično opremljanje (7 š); Word, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
A.600 Gospodarstvo in bančništvo (Iztok Hotko, Marjan Penca)
 SI_ZAL_NME/0117, Obnovitvena zadruga Novo mesto, 1941–1958, 2 š, 0,2 tm; urejanje,
popisovanje in tehnično opremljanje (2 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0123, Državno posestvo in pitališče Novo mesto, 1950–1952, 4 š, 0,4 tm;
urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (2 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0126, Mlekarska zadruga v Novem mestu, 1924–1929, 1 š, 0,1 tm; urejanje,
popisovanje, tehnično urejanje; Word, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
A.700 Družbene in mednarodne organizacije (Stojan Golob, Iztok Hotko, Marjan Penca)
 SI_ZAL_NME/0099, Okrajni odbor Osvobodilne fronte Novo mesto, 1946–1953, 17 š, 1,7 tm;
urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (17 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0273, Krajevni odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne
Škocjan, 1947–1987, 3 š, 0,3 tm; urejanje, popisovanje in tehnično opremljanje (3 š); Excel,
delo na fondu je končano
B.000 Fondi privatne provenience (Jože Glavič, Stojan Golob, Iztok Hotko)
 SI_ZAL_NME/0306, Marija Zorislava Saje – Zora, 1922–2007, 3 š, 0,3 tm; urejanje,
popisovanje in tehnično opremljanje (3 š); Excel, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_ČRN/0024 Pirnat Ivan, Črnomelj, 1895–1976, 1 š, 0,1 tm; urejanje, popisovanje (1 š);
Word, Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_ NME/0307, Družina Agnič, 1856–1962, 16 š, 1,6 tm; odpraševanje in čiščenje,
urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje (16 š); Word, Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je
končano
C.000 Zbirke (Iztok Hotko)
 SI_ZAL_NME/0195, Kronist Novega mesta, 2017, 329 ks digitalnih fotografij; urejanje in
popisovanje; Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
 SI_ZAL_NME/0308, Zbirka fotografij, 1955–1990, 313 fotografij; urejanje in popisovanje;
Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
Enota za Gorenjsko Kranj
A.100 Uprava (Marija Kos, Matej Kuhar, Luka Cerar)
– SI_ZAL_TRŽ/0012, Skupščina občine Tržič, 1952–1974, 616 š, 61,6 tm; urejanje, sortiranje in
podrobno popisovanje gradbenih zadev, dopolnjevanje popisa (34 š), Word, delo na fondu je
končano
– SI_ZAL_KRA/0013, Mestni ljudski odbor Kranj, 1945–1952, 149 f, 29 k, 20 tm; sortiranje in
podrobno popisovanje gradbenih zadev, dopolnjevanje popisa 1945–1952 (12 f), Word
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SI_ZAL_KRA/0013, Mestni ljudski odbor Kranj, 1945–1952, 149 f, 29 k, 20 tm; preureditev,
razvrščanje, urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje, prestavljanje gradiva v novo tehnično
opremo (29 š), Excel
SI_ZAL_KRA/0036, Ljudski odbor mestne občine Kranj, 1952–1955, 2 š, 199 f, 16 k, 27,2 tm;
preureditev, razvrščanje, urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje, prestavljanje gradiva v
novo tehnično opremo (3 š), Excel
SI_ZAL_KRA/0046, Občinski ljudski odbor Kranj, 1955–1962, 4 š, 96 f, 3 k, 15,4 tm;
preureditev, razvrščanje, urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje, prestavljanje gradiva v
novo tehnično opremo (6 š), Excel
SI_ZAL_RAD/0014, Okrajni ljudski odbor Jesenice-Radovljica, 1901–1955, 323 š, 233 f, 14 k,
81,5 tm; Okrajni koordinacijski odbor za pomoč otrokom, 1948–1951, 2 š, 0,2 tm,
dopolnjevanje fonda in popisa (2 š), Word, delo na fondu je končano
SI_ZAL_KRA/0197, Mestna občina Kranj, protokol, 1950–2000, 11 š, 1,1 tm; dopolnjevanje
fonda in popisa, 2 m, Word, delo na fondu je končano
SI_ZAL_KRA/0260, Kmetijska zemljiška skupnost občine Kranj, 1974–1989, 4 š, 0,4 tm
urejanje in popisovanje (4 š), Word, ScopeArchiv, delo na fondu je končano

A.200 Pravosodje (Gorazd Stariha)
– SI_ZAL_KRA/0150, Okrajno sodišče Kranj, 1830–1995, 3440 š, 344 tm; urejanje,
popisovanje, tehnično opremljanje (927 š), Word, delo na fondu je končano
– SI_ZAL_KRA/0150, Okrajno sodišče Kranj, 1830–1995, 3440 š, 344 tm, popisovanje
zapuščinskih in skrbstvenih zadev od leta 1851 dalje (7 š), Word
– SI_ZAL_RAD/0092, Okrožno državno tožilstvo Kranj – Zunanji oddelek Radovljica, 1946–
2013, 129 š, 12,9 tm; urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje (129 š), Word, ScopeArchiv,
delo na fondu je končano
A.600 Gospodarstvo in bančništvo (Marija Kos, Matej Kuhar)
– SI_ZAL_RAD/0116, Elan Begunje, 1960–2003, 1 š, 0,1 tm; urejanje, popisovanje,
ScopeArchiv, delo na fondu je končano
– SI_ZAL_KRA/0079, Industrija kovinske opreme in strojev Kranj, 1938–1982, 67 š, 6,7 tm;
urejanje, popisovanje, tehnična oprema, dopolnjevanje popisa, Word, delo na fondu je končano
– SI_ZAL_RAD/0057, Žebljarska in železoobrtna zadruga v Kropi in Kamni Gorici, 1776–1969,
2 š, 0,2 tm; urejanje in popisovanje, ScopeArchiv, delo na fondu je končano
C.000 Zbirke (Marija Kos, Matej Kuhar)
– SI_ZAL_RAD/0071, Ukinjene delovne organizacije Radovljica 1947–1957, 25 f, 2,5 tm;
urejanje, odbiranje, združevanje, razvrščanje, oblikovanje novih fondov, tehnična oprema (20
f), Excel
Enota v Škofji Loki
A.100 Uprava (Elizabeta Eržen Podlipnik, Judita Šega)
 SI_ZAL_ŠKL/0014, Občina Trata, Gorenja vas, 1860–1945, 18 š, 4 k, 2,10 tm; dopolnitve
popisa, gradbene zadeve 1903–1940 (3 š), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0016, Krajevni ljudski odbor Trata-kolodvor, 1945–1952, 5 š, 1 k, 0,6 tm;
dopolnitve fonda in popisa (1 m), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0022, Krajevni ljudski odbor Češnjica, 1945–1952, 8 š, 0,8 tm; dopolnitve fonda
in popisa (1 m), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0041, Občinski ljudski odbor Zali Log, 1952–1955, 4 š, 0,4 tm, dopolnitve fonda
in popisa (1 m), Word
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 SI_ZAL_ŠKL/0071, Občinski ljudski odbor Gorenja vas, 1946–1960, 108 š, 10,8 tm;
dopolnitve popisa, gradbene zadeve 1955–1957 (3 š), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0093, Občinski ljudski odbor Škofja Loka, 1945–1974, 246 š, 4 k, 25,0 tm;
redakcija popisa in preštevilčenje arhivskih enot (7 š), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0428, Občinska kulturna skupnost Škofja Loka, 1970–1990, 5 š, 0,5 tm;
dopolnitve fonda, popisa (3 m), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0429, Občinska telesno-kulturna skupnost Škofja Loka, 1973–1989, 3 š, 0,3 tm;
dopolnitve fonda, popisa (1 m), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0435, Kmetijska zemljiška skupnost Škofja Loka, 1974–1990, 22 š, 2,2 tm;
preurejanje fonda, izdelava novega popisa, tehnično opremljanje (3 š), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0436, Samoupravna interesna skupnost za proizvodnjo hrane in preskrbo Škofja
Loka, 1984–1990, 3 š, 0,3 tm; urejanje, popisovanje, tehnično opremljanje, Word
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost (Elizabeta Eržen Podlipnik, Judita Šega)
 SI_ZAL_ŠKL/0165, Zasebne dekliške šole pri uršulinkah v Škofji Loki, 1887–1941, 1 š, 0,1
tm; dopolnitve fonda in popisa (1 k), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0168, Osnovna šola Škofja Loka-Mesto, 1818–2014, 180 š, 1 k, 18,1 tm;
preurejanje in popis dela fonda, tehnično opremljanje (4 š), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0222, Osnovna šola Podlonk, 1913–1971, 12 š, 1 k, 1,3 tm; preurejanje fonda,
izdelava novega popisa, tehnično opremljanje (9 š), Word, delo na fondu je končano
A.600 Gospodarstvo in bančništvo (Judita Šega)
 SI_ZAL_ŠKL/0065, Mlekarska zadruga Škofja Loka,1899–1957, 21 š, 3,0 tm; preurejanje
fonda, izdelava novega popisa, Word
 SI_ZAL_ŠKL/0087, Gospodarska zadruga Češnjica, 1898–1957, 4 š, 2 k, 0,5 tm; preurejanje
fonda, izdelava novega popisa, nova tehnična oprema, Word
 SI_ZAL_ŠKL/0221, Tovarna vodnih turbin Schneiter Škofja Loka, 1912–1948, 3 š, 2100 risb,
2,5 tm; dopolnitve fonda in popisa (1 m), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0239, Pašna zadruga za Selško dolino Češnjica, 1921–1957, 3 š, 1 k, 0,4 tm;
preurejanje fonda in dopolnitve popisa, nova tehnična oprema, Word
 SI_ZAL_ŠKL/0316, Trgovina in žganjekuha Žigon, Škofja Loka, 1811–1948, 32 š, 1 m, 3,2
tm; dopolnitve fonda in popisa (2 š), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0444, Elektro-strojna zadruga v Sorici, 1911–1948, 2 š, 0,2 tm; urejanje,
popisovanje, nova tehnična oprema, Word
A.700 Družbene in mednarodne organizacije (Elizabeta Eržen Podlipnik, Judita Šega)
 SI_ZAL_ŠKL/0091, Katoliško izobraževalno društvo Škofja Loka, 1894–1941, 2 š, 0,2 tm;
dopolnitve popisa, Word
 SI_ZAL_ŠKL/0259, Muzejsko društvo Škofja Loka, 1930–2016, 23 š, 2 ovoja, 2,4 tm;
dopolnitve fonda in popisa, nova tehnična oprema (9 š), Word
B.000 Fondi privatne provenience (Judita Šega)
 SI_ZAL_ŠKL/0293, Rodbina Heinrihar, Škofja Loka, 1890–2016, 3 š, 0,3 tm; dopolnitve fonda
in popisa (5 m), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0337, Stanonik dr. Franc in Franja, 1733–1982, 6 š, 1 tulec, 0,7 tm; dopolnitve
fonda in popisa (1 š), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0368, Plestenjak Jan, Škofja Loka, 1909–1999, 1 š, 0,1 tm; dopolnitve fonda in
popisa (1 k)
 SI_ZAL_ŠKL/0407, Rodbina Grundner, 1907–1970, 1 š, 0,1 tm; dopolnitve fonda, popisa in
historiatov (1 m), Word
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 SI_ZAL_ŠKL/0453, Štukl dr. France, Škofja Loka, 1963–1999, 4 š, 0,4 tm; izdelava
prevzemnega popisa, historiata fonda in historiata ustvarjalca
 SI_ZAL_ŠKL/0460, Dr. Tine Debeljak, 1944–1989, 1 š, 0,1 tm; urejanje in popisovanje,
C.000 Zbirke
 SI_ZAL_ŠKL/0279, Zbirka fotografij in razglednic, 1880–2005, 10 š, 7 albumov, 20 ovojev;
dopolnitve zbirke, popisa in evidenc (15 ks), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0281, Zbirka drobnih tiskov, 1959–2018, 12 š, 1,2 tm; dopolnitve zbirke in
popisa (1 š), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0283, Zbirka zemljevidov, 1758–2009, 101 ks; dopolnitve zbirke in popisa (28
ks), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0284, Zbirka plakatov, 1914–2016, 51 ks; urejanje, popisovanje, tehnično
opremljanje, Word
 SI_ZAL_ŠKL/0285, Zbirka osmrtnic, 1874–1974, 1 š, 0,1 tm; dopolnitve zbirke in popisa (7
ks), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0291, Zbirni fond, 1603–2017, 21 š, 1 k, 2, 2 tm; dopolnitve fonda in popisa (1
k, 2 m), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0382, Zbirka podobic, 1900–2018, 1 š, 0,1 tm; dopolnitve zbirke, razvrščanje po
tematiki (296 ks), Word
 SI_ZAL_ŠKL/0456, Zbirka vedut, 1800–1971, 15 ks; urejanje, popisovanje, tehnično
opremljanje, Word
Enota v Idriji
A.100 Uprava (Mira Hodnik, Janez Pirc)
- SI_ZAL_IDR/0256, Občinska telesnokulturna skupnost Idrija, 1976–1989, 3 š, 0,3 tm;
urejanje in popisovanje, tehnično opremljanje (3 š); Excel, ScopeArchiv, delo na fondu je
končano
- SI_ZAL_IDR/0094, Krajevni ljudski odbor Črni Vrh, 1946–1952, 11 š, 1,10 tm; urejanje in
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, delo na fondu je končano
- SI_ZAL_IDR/0093, Krajevni ljudski odbor Vojsko, 1945–1952, 15 š, 1,5 tm; urejanje in
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, delo na fondu je končano
- SI_ZAL_IDR/0110, Krajevni ljudski odbor Novaki, 1944–1952, 6 š, 0,6 tm; urejanje in
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, delo na fondu je končano
- SI_ZAL_IDR/0112, Krajevni ljudski odbor Trebenče, 1944–1948, 8 š, 0,8 tm; urejanje in
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, delo na fondu je končano
- SI_ZAL_IDR/0073, Krajevni ljudski odbor Krnice Masore, 1945–1952, 1 m; urejanje
gradiva, najdenega ob urejanju gradiva KLO Spodnja Idrija, delo na fondu je končano
- SI_ZAL_IDR/0074, Krajevni ljudski odbor Ledine, 1944–1952, 1 m; urejanje gradiva,
najdenega ob urejanju gradiva KLO Spodnja Idrija, delo na fondu je končano
- SI_ZAL_IDR/0079, Občinski ljudski odbor Spodnja Idrija, 1952–1955, 2 m; urejanje
gradiva, najdenega ob urejanju gradiva KLO Spodnja Idrija, delo na fondu je končano
- SI_ZAL_IDR/0072, Matični urad in Krajevni urad Spodnja Idrija, 1950–1964, 5 š, 0,5 tm;
urejanje in popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, delo na fondu je končano
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost (Janez Pirc)
- SI_ZAL_IDR/0168, Čipkarska šola Idrija, 1876–2005, 5 f, 0,5 tm; urejanje
A.500 Zdravstvo in socialno varstvo (Janez Pirc)
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- SI_ZAL_IDR/0068, Bolnica Franja Cerkno, 1944–1980, 14 š, 1,4 tm; urejanje in
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, delo na fondu je končano
A.600 Gospodarstvo in bančništvo (Mira Hodnik)
- SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija (pred letom 1945), 1700–1996, 45 š, 4,5 tm;
urejanje in popisovanje, tehnično opremljanje (45 š), Excel
- SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija (pred letom 1945), 1700–1996, Serija kart
in načrtov, urejanje in popisovanje (100 ks), Word
- SI_ZAL_IDR/0071, Kmetijska zadruga Spodnja Idrija, 1945–1961, 7 š, 0,7 tm; urejanje in
popisovanje, tehnično opremljanje, Excel, delo na fondu je končano
6.3. Izdelava popisov, inventarjev, vodnikov, arhivskih virov in drugih pripomočkov za
uporabo
Navedite popise, inventarje, vodnike, kazala in druge pripomočke za uporabo, ki so bili narejeni v letu
poročanja (ime fonda oziroma zbirke z vsemi podatki o obdobju in obsegu gradiva ter računalniški program, s
katerim je bilo delo opravljeno):

Enota v Ljubljani
A.100 Uprava
– SI_ZAL_DOM/0018, Krajevni ljudski odbor Radomlje, 1945–1952, 3 š, 0,3 tm, Excel
– SI_ZAL_DOM/0027, Občinski ljudski odbor Mengeš, 1952–1959, 16 š, 1,6 tm, Excel
– SI_ZAL_KAM/0038, Občinski ljudski odbor Kamnik, 1896–1968, 399 š, 39,9 tm, Excel
– SI_ZAL_KAM/0137, Skupščina občine Kamnik, 1953–1994, 129,6 tm, Excel
– SI_ZAL_KOČ/0011, Okrajni ljudski odbor Kočevje, 1945–1959, 333 š, 33,3 tm, Excel
– SI_ZAL_LIT/0049, Skupščina občine Litija, 1955–1973, 112 š, 11,2 tm, Excel
– SI_ZAL_RIB/0024, Občinski ljudski odbor-Skupščina občine Ribnica, 4. akc. fond, 1952–
1961, 28 š, 2,8 tm, Excel
– SI_ZAL_VRH/0015, Občinski ljudski odbor Borovnica, 1946–1960, 52 š, 5,2 tm, Excel
– SI_ZAL_LJU/0031, Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, 1945–1958, 1148 š, 13 kar, 116,1
tm, Excel/ScopeArchiv
– SI_ZAL_LJU/0032, Krajevni ljudski odbor Črnuče, 1945–1952, 3 š, 0,3 tm, Excel
– SI_ZAL_LJU/0044, Krajevni ljudski odbor Preserje, 1945–1951, 1 š, 0,1 tm, Excel
– SI_ZAL_LJU/0046, Krajevni ljudski odbor Šentvid, 1945–1949, 8 š, 0,8 tm, Excel
– SI_ ZAL_LJU/0424/005, Občinski ljudski odbor – Skupščina občine Ljubljana Moste Polje,
1955–1963, 317 š, 31,7 tm, Excel
– SI_ZAL_LJU/0465, Mestni ljudski odbor Ljubljana, predsedstvo, 1945–1955, 35 š, 3,5 tm,
ScopeArchiv
A.200 Pravosodje
 SI_ZAL_LJU/0677, Sodišče združenega dela Ljubljana, 1974–1994, 515 š, 51,5 tm, Excel/
ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0712, Sodišče slovenske narodne časti, senat v Ljubljani, 1945, 16 š, 1,6 tm,
Word
 SI_ZAL_LJU/0578, Družbeni pravobranilec samoupravljanja Ljubljana, 1976–1992, 33 š, 3,3
tm, Excel/ScopeArchiv
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
 SI_ZAL_CER/0053, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, 1862–1978, 33 š,
3,3 tm, Excel/ScopeArchiv
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 SI_ZAL_CER/0084, Nižja realna gimnazija Stari trg pri Ložu, 1944–1947, 1 š, 0,1 tm,
Excel/ScopeArchiv
 SI_ZAL_CER/0085, Dijaški dom Stari trg pri Ložu, 1945–1952, 1 š, 0,1 tm,
Excel/ScopeArchiv
 SI_ZAL_DOM/0112, Glasbena šola Mengeš, 1952–1959, 1 š, 0,1 tm, ScopeArchiv
 SI_ZAL_DOM/0113, Vzgojnovarstveni zavod Domžale, 1974–1997, 13 š, 1,3 tm,
ScopeArchiv
 SI_ZAL_DOM/0114, Vrtec Urša Domžale, 1997, 1 š, 0,1 tm, ScopeArchiv
 SI_ZAL_GRO/0053, Kmetijsko gospodarska šola Višnja Gora, 1947–1959, 1 š, 0,1 tm,
ScopeArchiv
 SI_ZAL_KAM/0134, Osnovna šola Toma Brejca, Kamnik, 1945–2005, 36 š, 3,6 tm, Excel
 SI_ZAL_KAM/0104, Obrtno nadaljevalna šola Kamnik, 1886–1941, 3 š, 0,30 tm; Excel/
ScopeArchiv
 SI_ZAL_KAM/0081, Gremialna trgovska nadaljevalna šola v Kamniku, 1924–1941, 1 š, 0,1
tm, Excel/ScopeArchiv
 SI_ZAL_KOČ/0096, Osnovna šola Ljubo Šercer Kočevje, 1961–1999, 9 š, 0,9 tm,
ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0822, Vzgojno varstveni zavod Angelce Ocepek Ljubljana, 1959–1997, 3 š, 0,3
tm, ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0823, Vrtec Medvode, 1979–1995, 1 š, 0,1 tm, ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0429, Zavod Janez Levec, 1911–1978, 36 š, 3,6 tm, ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0211, Državna trgovska akademija - Srednja ekonomska šola Boris Kidrič
Ljubljana, 1920–1985, 95 š, 9,5 tm, Excel
 SI_ZAL_LJU/0212, Tehniška srednja šola v Ljubljani, 1888–1961, 175 š, 17,5 tm, Excel
 SI_ZAL_LJU/0223, Poklicna kovinarska šola Ljubljana, 1866–1983, 97 š, 9,7 tm, Excel
 ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0829, Višja strokovna šola IZRAZ Ljubljana, 1999–2016, 18 š, 1,8 tm,
ScopeArchiv
 SI_ZAL_LJU/0817, Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana, 1977–2009, 107 š, 10,7 tm,
Excel
 SI_ZAL_RIB/0078, Glasbena šola Ribnica, 1962–1997, 9 š, 0,9 tm, ScopeArchiv
A.500 Zdravstvo in socialno varstvo
 SI_ZAL_CER/0044, Lekarna Stari trg pri Rakeku, 1954–1959, 1 š, 0,1 tm, ScopeArchiv
A.700 Družbene in mednarodne organizacije
 SI_ZAL_LJU/0824, Aktiv Ljudske mladine Slovenije Prometne šole Vižmarje, 1948–1949, 1 š,
0,1 tm, Excel
 SI_ZAL_LJU/0689, Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Ljubljana Moste Polje,
1946–1989, 106 š, 77 f, 6 k, 17,1 tm, Excel
 SI_ZAL_LJU/0825, Gobarsko mikološko društvo Ljubljana, 1925–1996, 9 š, 0,9 tm, Excel
C.000 Zbirke
 SI_ZAL_LJU/0344, Zbirka arhivskih razstav, 1958–2017, 6,8 tm, Word
 SI_ZAL_LJU/0523, Zbirka plakatov in letakov, 1899–2018, 524 ks, Word
 SI_ZAL_LJU/0334, Zbirka načrtov, podserije/t.e. 020-001 do 020-010, 100-001, 1815– ok.
2015, 2478 ks, Access
 SI_ZAL_LJU/0342, Zbirka fotografij, podserije A2, A3, A4, A5, E16, F17, F19, G1-G6, H1H2, 1860–2014, 2084 ks, Access
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Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
A.100 Uprava
 SI_ZAL_NME/0035, Krajevni ljudski odbor Dolž, 1945–1952, 6 š, 0,6 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0043, Krajevni ljudski odbor Kamence, 1945–1952, 9 š, 0,9 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0058, Krajevni ljudski odbor Sela-Hinje, 1947–1952, 5 š, 0,5 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0076, Krajevni ljudski odbor Zagrad, 1945–1952, 9 š, 0,9 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0129, Krajevni ljudski odbor Koroška vas, 1946–1948, 3 š, 0,3 tm, Word,
Excel, ScopeArchiv
 SI_ZAL_NME/0199, Krajevni ljudski odbor Globodol, 1947–1952, 7 š, 0,7 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0215, Občinska skupnost socialnega skrbstva Novo mesto, 1975–1991, 20 š, 2
tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0217, Občinska skupnost socialnega varstva Novo mesto, 1975–1991, 8 š, 0,8
tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0219, Skupnost otroškega varstva Novo mesto, 1975–1989, 3 š, 0,3 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0221, Samoupravna stanovanjska skupnost Novo mesto, 1952–1989, 49 š, 4,9
tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0240, Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom občine Novo
mesto, 1976–1989, 13 š, 1,3 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0243, Stavbno zemljiška skupnost občine Novo mesto, 1981–1985, 1š, 0,1 tm,
Excel
 SI_ZAL_NME/0244, Samoupravna komunalna skupnost občine Novo mesto, 1977–1989, 7 š,
0,7 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0245, Delovna skupnost samoupravne interesne skupnosti stanovanjskega in
komunalnega gospodarstva Novo mesto, 1970–1989, 8 š, 0,8 tm, Excel
 SI_ZAL_TRE/0067, Občinska raziskovalna skupnost Trebnje, 1984–1989, 1 š, 0,1 tm, Excel
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
- SI_ZAL_MET/0041, Nižja gimnazija v Metliki, 1944–1958, 7 š, 0,7 tm, Word, ScopeArchiv
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
 SI_ZAL_NME/0117, Obnovitvena zadruga Novo mesto, 1941–1958, 2 š, 0,2 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0123, Državno posestvo in pitališče Novo mesto, 1950–1952, 4 š, 0,4 tm, Excel
 SI_ZAL_NME/0126, Mlekarska zadruga v Novem mestu, 1924–1929, 1 š, 0,1 tm, Word,
ScopeArchiv
A.700 Družbene in mednarodne organizacije
 SI_ZAL_NME/0099, Okrajni odbor Osvobodilne fronte Novo mesto, 1946–1953, 17 š, 1,7 tm,
Excel
 SI_ZAL_NME/0273, Krajevni odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne
Škocjan, 1947–1987, 3 š, 0,3 tm, Excel
B.000 Fondi privatne provenience
 SI_ZAL_ČRN/0024 Pirnat Ivan, Črnomelj, 1895–1976, 1 š, 0,1 tm, Word, Excel, ScopeArchiv
 SI_ZAL_NME/0306, Marija Zorislava Saje – Zora, 1922–2007, 3 š, 0,3 tm, Excel
 SI_ZAL_MET/0307, Družina Agnič, 1856–1962, 16 š, 1,6 tm, Word, Excel, ScopeArchiv
C.000 Zbirke
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 SI_ZAL_NME/0195, Kronist Novega mesta, 2017, 329 ks digitalnih fotografij, Excel,
ScopeArchiv
 SI_ZAL_NME/0308, Zbirka fotografij, 1955–1990, 313 fotografij, Excel, ScopeArchiv
Enota za Gorenjsko Kranj
A.100 Uprava
– SI_ZAL_KRA/0260, Kmetijska zemljiška skupnost občine Kranj, 1974–1989, 4 š, 0,4 tm,
ScopeArchiv
– SI_ZAL_RAD/0029, Krajevni ljudski odbor Ljubno, 1945–1952, 5 š, 0,5 tm, ScopeArchiv
A.200 Pravosodje
– SI_ZAL_KRA/0150, Okrajno sodišče Kranj, 1830–1995, 3440 š, 344 tm, Word
– SI_ZAL_RAD/0092, Okrožno državno tožilstvo Kranj – Zunanji oddelek Radovljica, 19462013, 129 š, 12,9 tm, Word/ScopeArchiv
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
– SI_ZAL_RAD/0116, Elan Begunje, 1960–2003, 1 š, 0,1 tm, ScopeArchiv
– SI_ZAL_KRA/0079, Industrija kovinske opreme in strojev Kranj, 1938–1982, 67 š, 6,7 tm,
Word
– SI_ZAL_RAD/0057, Žebljarska in železoobrtna zadruga v Kropi in Kamni Gorici, 1776–1969,
2 š, 0,2 tm, ScopeArchiv
Enota v Škofji Loki
A.100 Uprava
 SI_ZAL_ŠKL/0436, SIS za proizvodnjo hrane in preskrbo Škofja Loka, 1984–1990, 3 š, 0,3 tm,
Word
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
 SI_ZAL_ŠKL/0065, Mlekarska zadruga Škofja Loka,1899–1957, 21 š, 3,0 tm, Word
 SI_ZAL_ŠKL/0087, Gospodarska zadruga Češnjica, 1898–1957, 4 š, 2 k, 0,5 tm, Word
 SI_ZAL_ŠKL/0444, Elektro-strojna zadruga v Sorici, 1911–1948, 2 š, 0,2 tm, Word
B.000 Fondi privatne provenience
 SI_ZAL_ŠKL/0460, Dr. Tine Debeljak, 1944–1989, 1 š, 0,1 tm, Word
C.000 Zbirke
 SI_ZAL_ŠKL/0456, Zbirka vedut, 1800–1971, 15 ks, Word
Enota v Idriji
A.100 Uprava
- SI_ZAL_IDR/0256, Občinska telesnokulturna skupnost Idrija, 1976–1989, 3 š, 0,3 tm, Excel/
ScopeArchiv
- SI_ZAL_IDR/0094, Krajevni ljudski odbor Črni Vrh, 1946–1952, 11 š, 1,1 tm, Excel
- SI_ZAL_IDR/0093, Krajevni ljudski odbor Vojsko, 1945–1952, 15 š, 1,5 tm, Excel
- SI_ZAL_IDR/0110, Krajevni ljudski odbor Novaki, 1944–1952, 6 š, 0,6 tm, Excel
- SI_ZAL_IDR/0112, Krajevni ljudski odbor Trebenče, 1944–1948, 8 š, 0,8 tm, Excel
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- SI_ZAL_IDR/0072, Matični urad in Krajevni urad Spodnja Idrija, 1950–1964, 5 š, 0,5 tm,
Excel
A.500 Zdravstvo in socialno varstvo
- SI_ZAL_IDR/0068, Bolnica Franja Cerkno, 1944–1980, 14 š, 1,40 tm, Excel
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
- SI_ZAL_IDR/0071, Kmetijska zadruga Spodnja Idrija, 1945–1961, 7 š, 0,70 tm, Excel
6.4. Ostala dela v zvezi z čim večjo dostopnostjo fondov in zbirk, ki jih hrani arhiv
V okviru programskega sklopa opišite ostale aktivnosti arhiva:

Vnos popisov na intranet ZAL z aplikacijo Wordpress na strežnik Arnes. Prenos datoteke in
kopiranje vsebine popisov v bazo:
 Ljubljana: 638 popisov
 Fototeka: 230
 Obljubljana: 565
 Radovljica: 114
 Jesenice: 89
 Tržič: 59
 Kranj: 247
 Novo mesto: 597
 Škofja Loka: 495
 Idrija: 152
Enota v Ljubljani
Prepisi popisov fondov v digitalno obliko:
– SI_ZAL_GRO/0007, Okrajni ljudski odbor Grosuplje, 1944–1962, 11,9 tm (119 š)
– SI_ZAL_GRO/0009, Krajevni ljudski odbor Gatina, 1945–1946 (1 m)
– SI_ZAL_GRO/0011, Krajevni ljudski odbor Ivančna Gorica, 1951–1952, 0,1 tm (1 š)
– SI_ZAL_KAM/0017, Okrajni ljudski odbor Kamnik, 1903–1952, 22,2 tm (220 š, 2 f)
– SI_ZAL_KOČ/0027, Krajevni ljudski odbor Trava, 1945–1952, 1 tm (10 š)
– SI_ZAL_KOČ/0028, Krajevni ljudski odbor Vas-Fara, 1946–1952, 1,5 tm (15 š)
– SI_ZAL_KOČ/0030, Krajevni ljudski odbor Željne, 1945–1952, 0,8 tm (8 š)
– SI_ZAL_KOČ/0088, Krajevni ljudski odbor Stari Log, 1946–1952, 0,8 tm (8 š)
– SI_ZAL_LOG/0012, Občinski ljudski odbor Logatec, 1945–1966, 12 tm (120 š)
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
–
–
–
–

Vnos popisov na intranet z aplikacijo Wordpress na strežnik Arnes.
Dopolnjevanje rodoslovnega indeksa h gradivu novomeške enote (indeks je za uporabnike
dostopen na računalniškem terminalu v čitalnici novomeške enote). Indeks je bil dopolnjen z
rodoslovnimi podatki iz arhivskega gradiva, ki ga je novomeška enota prevzela v letu 2018.
Redno mesečno objavljanje izbora arhivskega gradiva (digitalnih fotografij) fonda
SI_ZAL_NME/0195 Kronist Novega mesta na spletnem portalu Mestne občine Novo mesto.
Ureditev dostopnosti vseh fotografij in video zapisov fonda SI_ZAL_NME/0195, Kronist
Novega mesta, na računalniškem terminalu v čitalnici novomeške enote.
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Enota v Škofji Loki
 Redakcija in dopolnitve podatkov pri 45 popisih fondov in zbirk za objavo na intranetu.
 Sprotno posodabljanje popisov v elektronski obliki in priprava za objavo na intranetu.
Pripravljenih je 44 posodobljenih in novih popisov.
 SI_ZAL_ŠKL/0043, Krajevni ljudski odbor Hotavlje, prepis popisa v elektronsko obliko.
 SI_ZAL_ŠKL/0044, Krajevni ljudski odbor Leskovica, ažuriranje arhivskega popisa,
prenesenega v elektronsko obliko.
Enota v Idriji
Prepisi popisov fondov v digitalno obliko
- SI_ZAL_IDR/0073, Krajevni ljudski odbor Krnice – Masore, 1945–1952, 1,5 tm, 15 š
- SI_ZAL_IDR/0079, Občinski ljudski odbor Spodnja Idrija 1952–1955, 1,15 tm, 11 š, 3 k
 Dopolnjevanje seznama digitalizatov v Idriji.
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7. Vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v
arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih fondov in zbirk
7.1. Vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega
dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi
arhivskih fondov in zbirk
Navedite izvedene aktivnosti ob vrednotenju dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanju nepotrebnega
dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi arhivskih fondov in
zbirk v letu poročanja:

Enota v Ljubljani
A.100 Uprava
 SI_ZAL_LJU/0031, Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, 1945–1958, 1148 š, 13 kar, 116,1
tm, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva, 10 tm
 SI_ZAL_LJU/0070, Skupščina mesta Ljubljana, 1947–1994, 1135 š, 71 f, 8 kt, 120 tm;
izločanje dvojnikov in multiplikatov, 1 tm
A.200 Pravosodje
 SI_ZAL_LJU/0086, Okrajno sodišče Ljubljana, 1850–1993, 3642 š, 27 kt, 366,9 tm; izločanje
dvojnikov in nepotrebnega dokumentarnega gradiva, 0,4 tm
 SI_ZAL_LJU/0712, Sodišče slovenske narodne časti, senat v Ljubljani, 1945, 16 š, 1,6 tm;
izločanja dvojnikov in nepotrebnega dokumentarnega gradiva, 0,1 tm
A.400 Vzgoja, izobraževanje, kultura, znanost
– SI_ZAL_LJU/0832, KUD France Prešeren, Ljubljana, 1987–2014; 25 tm; 297 r; vrednotenje
in odbiranje arhivskega gradiva
A.700 Družbene in mednarodne organizacije
 SI_ZAL_LJU/0689, Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Ljubljana Moste Polje
1946–1989, 106 š, 77 f; valorizacija še nepopisanega gradiva in nova tehnična oprema
popisanega gradiva z arhivskimi škatlami
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
A.100 Uprava
 SI_ZAL_NME/0058, Krajevni ljudski odbor Sela-Hinje, 1947–1952, 5 š, 0,5 tm; izločeno 0,2
tm nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki, potni nalogi, izplačilni nalogi, bančna
potrdila)
 SI_ZAL_NME/0217, Občinska skupnost socialnega varstva Novo mesto, 1975–1991, 8 š, 0,8
tm; izločeno 0,4 tm nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki, prazni obrazci)
 SI_ZAL_NME/0221, Samoupravna stanovanjska skupnost Novo mesto, 1952–1989, 49 š, 4,9
tm; izločeno 0,2 tm nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki)
 SI_ZAL_NME/0240, Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom občine Novo
mesto, 1976–1989, 13 š, 1,3 tm; izločeno 0,1 tm nepotrebnega dokumentarnega gradiva
(dvojniki, prazni obrazci)
 SI_ZAL_NME/0244, Samoupravna komunalna skupnost občine Novo mesto, 1977–1989, 7 š,
0,7 tm; izločeno 0,1 tm nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki)
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B.000 Fondi privatne provenience
- SI_ZAL_NME/0307, Družina Agnič, 1856–1962, 16 š, 1,6 tm; izločeno 0,4 tm nepotrebnega
dokumentarnega gradiva (dvojniki, prazni obrazci, računi)
Enota za Gorenjsko Kranj
A.100 Uprava
– SI_ZAL_KRA/0013 Mestni ljudski odbor Kranj 1945–1952, 149 f, 29 k, 20 tm; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki), 0,1 tm
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
– SI_ZAL_KRA/0079 Industrija kovinske opreme in strojev Kranj, 1938–1982, 67 š, 6,7 tm;
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki dopisov, dobavnic, blagajniški
izpiski), 0,2 tm
C.000 Zbirke
– SI_ZAL_RAD/0071, Ukinjene delovne organizacije Radovljica, 1947–1957, 25 f, 2,5 tm;
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki dobavnic, temeljnic, blagajniških
dokumentov), 0,1 tm
Enota v Škofji Loki
A.100 Uprava
 SI_ZAL_ŠKL/0435, Kmetijska zemljiška skupnost Škofja Loka, 1974–1990, 22 š, 2,2 tm;
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva (0,3 tm)
 SI_ZAL_ŠKL/0436, SIS za proizvodnjo hrane in preskrbo Škofja Loka, 1984–1990, 4 š, 0,4 tm;
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva (0,1 tm)
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
 SI_ZAL_ŠKL/0316, Trgovina in žganjekuha Žigon, Škofja Loka, 1897–1948, 2 š; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (0,05 tm)
A.700 Družbene in mednarodne organizacije
 SI_ZAL_ŠKL/0259, Muzejsko društvo Škofja Loka, 1930–2016, 23 š, 2 m, 2,4 tm; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (0,1 tm)
B.000 Fondi privatne provenience
 SI_ZAL_ŠKL/0337, Stanonik dr. Franc in Franja, Škofja Loka, 1913–1978, 1 š; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (0,05 tm)
Enota v Idriji
A.100 Uprava
- SI_ZAL_IDR/0072, Matični urad in Krajevni urad Spodnja Idrija, 1950–1964, 5 š, 0,5 tm;
izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki, prazni formularji), 0,01 tm
- SI_ZAL_IDR/0093, Krajevni ljudski odbor Vojsko, 1945–1952, 15 š, 1,5 tm; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki, prazni formularji), 0,07 tm
- SI_ZAL_IDR/0094, Krajevni ljudski odbor Črni Vrh, 1946–1952, 11 š, 1,1 tm; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki, prazni formularji), 0,01 tm
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- SI_ZAL_IDR/0110, Krajevni ljudski odbor Novaki, 1944–1952, 6 š, 0,60 tm; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki, prazni formularji), 0,01
- SI_ZAL_IDR/0112, Krajevni ljudski odbor Trebenče, 1944–1948, 8 š, 0,8 tm; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki, prazni formularji), 0,02 tm
- SI_ZAL_IDR/0256, Občinska telesnokulturna skupnost Idrija, 1976–1989, izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki), 0,1 tm
A.600 Gospodarstvo in bančništvo
- SI_ZAL_IDR/0071, Kmetijska zadruga Spodnja Idrija, 1945–1961, 7 š, 0,7 tm; izločanje
nepotrebnega dokumentarnega gradiva (dvojniki, računi), 0,04 tm

8. Hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva
8.1. Večja dela v arhivskih depojih
Navedite dela, ki so bila opravljena v arhivskih depojih v smislu zagotavljanja ustreznih pogojev za varstvo
arhivskega gradiva (npr. preselitve gradiva....):

Enota v Ljubljani
–
–

SI_ZAL_LJU/0677, Sodišče združenega dela Ljubljana, 1975–1994, 515 š, 51,5 tm; selitev
gradiva iz depoja na Poljanski cesti v depo na Šmartinski cesti
SI_ZAL_LJU/0805, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, 1994–2001, 1461 š, 146,1 tm;
selitev gradiva iz depoja na Poljanski cesti v depo na Šmartinski cesti

Enota za Gorenjsko Kranj
–
–
–

Sanacija zidu okoli odtočne cevi zaradi zaščite pred vdorom vode v depoju Labore 1
Selitve arhivskih fondov, ki so redko v uporabi, v novi depo, okoli 150 tm
SI_ZAL_KRA/0155, Okrožno sodišče Kranj: prestavitev celega fonda na drugo lokacijo v
skladišču: 167,3 tm

8.2. Večja dela v zvezi z tehnično opremo arhivskega gradiva
Navedite večja dela, ki so bila opravljena v zvezi z tehnično opremo arhivskega gradiva (npr. menjava
škatel,..........). Navedite tudi količino škatel, ki ste jih zamenjali. V kolikor gre za tehnično urejanje in
opremljanje arhivskega gradiva, navedite tudi ime fonda in količino gradiva, ki je bilo tehnično opremljeno:

Enota v Ljubljani
 SI_ZAL_LJU/0782, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana, Srednja
poklicna šola; tehnično urejanje in opremljanje arhivskega gradiva (prestavitev 28 knjig v
škatle, opremljanje z nalepkami), 7 š
 SI_ZAL_KAM/0134, Osnovna šola Toma Brejca, Kamnik, 1945–2005, 36 š, 3,6 tm; tehnično
urejanje in opremljanje arhivskega gradiva (priključitev prevzetega arhivskega gradiva k
fondu), 3 š
 SI_ZAL_LJU/0677, Sodišče združenega dela Ljubljana; preložitev knjig v škatle, 16 š
 SI_ZAL_LJU/0805, Delovno in socialno sodišče v Ljubljani; preložitev knjig v škatle, 28 š
 SI_ZAL_CER/0033, Občinski ljudski odbor Loška dolina; menjava tehnične opreme, 13 š
 SI_ZAL_DOM/0023, Ljudski odbor mestne občine Domžale; menjava tehnične opreme, 4 š
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 SI_ZAL_DOM/0024, Občinski ljudski odbor-Skupščina občine Domžale; menjava tehnične
opreme, 22 š
 SI_ZAL_DOM/0028, Občinski ljudski odbor Moravče; menjava tehnične opreme, 1 š
 SI_ZAL_GRO/0007, Okrajni ljudski odbor Grosuplje; menjava tehnične opreme, 19 š
 SI_ZAL_GRO/0039, Občinski ljudski odbor-Skupščina občine Grosuplje; menjava tehnične
opreme, 19 š
 SI_ZAL_KAM/0017, Okrajni ljudski odbor Kamnik; 5 š
 SI_ZAL_RIB/0024, Občinski ljudski odbor-Skupščina občine Ribnica, 3. akc. fond, menjava
tehnične opreme, 14 š
 SI_ZAL_KAM/0104, Obrtno nadaljevalna šola Kamnik; menjava tehnične opreme, 3 š
 SI_ZAL_CER/0053 Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu; menjava tehnične
opreme, 25 š
 SI_ZAL_LJU/0031, Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica; preložitev gradiva v arhivske
škatle po meri, 10 š
 SI_ZAL_LJU/0338, Zbirka makulatur: preložitev gradiva v arhivske škatle po meri
 SI_ZAL_LJU/0502, Mesto Ljubljana, vojaški urad; preložitev gradiva v škatlo po meri
 SI_ZAL_LJU/0342, Zbirka fotografij, podserija F17, F19, H1; tiskanje nalepk, lepljenje nalepk
na vrečke za fotografije in vlaganje razglednic
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
 SI_ZAL_NME/0005, Mestna občina Novo mesto: zamenjava tehničnih enot, izpostavljenih
plesni, ki se zaradi neprimernih klimatskih razmer pojavlja v arhivskem depoju št. IV na gradu
Grm: 20 š
 SI_ZAL_NME/0017, Okrajno sodišče Novo mesto: zamenjava tehničnih enot, izpostavljenih
plesni, ki se zaradi neprimernih klimatskih razmer pojavlja v arhivskem depoju št. IV na gradu
Grm: 18 š
Enota za Gorenjsko Kranj
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SI_ZAL_RAD/0071, Ukinjene delovne organizacije Radovljica, menjava neustreznih ovojev
in map, odstranjevanje kovinskih sponk in čiščenje umazanije z gradiva (25 f)
SI_ZAL_KRA/0079, Industrija kovinske opreme in strojev Kranj, odstranjevanje kovinskih
sponk in plastičnih map, menjava neustreznih ovojev in škatel, čiščenje plesni in umazanije,
izdelava in lepljenje novih nalepk (67 š)
SI_ZAL_KRA/0013, Mestni ljudski odbor Kranj, čiščenje map in ovojev fasciklov, menjava
neustreznih ovojev in škatel zaradi plesni in umazanije (12 f)
SI_ZAL_RAD/0004, Občina Bled, čiščenje škatel (5 š)
SI_ZAL_JES/0059, Osnovna šola Žirovnica, čiščenje škatel, menjava neustreznih ovojev in
škatel, izdelava in lepljenje novih nalepk (15 š)
SI_ZAL_RAD/0107, Skupščina občine Radovljica, menjava tehnične opreme, vlaganje v ovoje
in škatle raznih dimenzij (30 š), izdelava in lepljenje novih nalepk (150)
SI_ZAL_RAD/0065, Zdraviliška komisija Bled, menjava neustrezne tehnične opreme, vlaganje
v ovoje in škatle večjih dimenzij (55 š), izdelava in lepljenje novih nalepk (65 š)
SI_ZAL_RAD/0089, Plamen Kropa, menjava neustrezne tehnične opreme, izdelava in lepljenje
novih nalepk (50 š)
SI_ZAL_KRA/0150, Okrajno sodišče Kranj: izdelava in lepljenje 927 nalepk
SI_ZAL_RAD/0092, Okrožno državno tožilstvo Kranj – Zunanji oddelek Radovljica: izdelava
in lepljenje 129 nalepk
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Enota v Škofji Loki
 SI_ZAL_ŠKL/0065, Mlekarska zadruga Škofja Loka, menjava tehnične opreme (9 š večjih
dimenzij, narejenih po meri) ter izdelava in lepljenje nalepk (21 ks)
 SI_ZAL_ŠKL/0317, Prvi pehotni polk Škofja Loka, prelaganje 30 knjig v škatle po meri (5 š)
 SI_ZAL_ŠKL/0087, Gospodarska zadruga Češnjica, menjava nalepk (5 ks)
 SI_ZAL_ŠKL/0173, Okrajno sodišče v Škofji Loki, izdelava in lepljenje nalepk (92 ks)
Enota v Idriji
- SI_ZAL_IDR/0055, Rudnik živega srebra Idrija (pred letom 1945), zamenjava neprimerne
tehnične opreme z novimi, 45 š.
8.3. Konservatorska in restavratorska dela na arhivskem gradivu
Pri vrsti poškodb v tabeli uporabite naslednje možne termine:
vlaga, plesen, poplava, ogenj, insekti, črnilo, pogosta uporaba, slaba kakovost papirja, ostalo
Pri opravljenih delih v tabeli uporabite naslednje možne termine:
ročno restavriranje, pulpa, laminacija, zaščitna embalaža, prevezave, delne prevezave, ostalo
Konservatorski in restavratorski posegi so bili opravljeni na naslednjem gradivu:
8.3. a- Spisovno gradivo
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda

SI_ZAL_IDR/0027, Gozdna
uprava Idrija

Količina

Vrsta
poškodb

Opravljena
dela

vlaga

Suho
186
čiščenje,
listov
ročno
restavriranje
- pulpa
ročno
38 listov
restavriranje

SI_ZAL_NME/0017, Okrajno
sodišče Novo mesto

vlaga,
mehanske
poškodbe in
raztrganine
SI_ZAL_TRE/0001, Okrajni urad vlaga,
Trebnje
mehanske
poškodbe in
raztrganine

Izvajalec del in
eviden. št.

ARS Center za
konserviranje in
restavriranje

Libram d.o.o.,
Grosuplje

ročno
47 listov Libram d.o.o.,
restavriranje
Grosuplje

8.3. b- Knjige
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda

Vrsta
poškodb

SI_ZAL_ŠKL/0180, Osnovna šola Mehanske
Trebija: šolska matica, 1897–1922 poškodbe in
raztrganine
zaradi
uporabe

Opravljena
dela

Količina

Ročno
1
restavriranje
hrbtišča in
knjižnega
bloka,
krpanje
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Izvajalec del in
eviden. št.

Libram d.o.o.,
Grosuplje

SI_ZAL_ŠKL/0207, Osnovna šola Mehanske
Sorica: šolska matica, 1852–1896 poškodbe in
raztrganine
zaradi
uporabe
SI_ZAL_ŠKL/0234, Osnovna šola Mehanske
Martinj vrh: šolska matica, 1896– poškodbe in
1925
raztrganine
zaradi
uporabe

raztrganin
Ročno
1
restavriranje
hrbtišča in
knjižnega
bloka,
krpanje
raztrganin
Ročno
1
restavriranje
hrbtišča in
knjižnega
bloka,
krpanje
raztrganin

Libram d.o.o.,
Grosuplje

Libram d.o.o.,
Grosuplje

8.3. c- Načrti na pausu
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda ali zbirke

Vrsta
poškodb

Opravljena
dela

Količina

Izvajalec del in
eviden. št.

Vrsta
poškodb

Opravljena
dela

Količina

Izvajalec del in
eviden. št.

Vrsta
poškodb

Opravljena
dela

Količina

Izvajalec del in
eviden. št.

SI_ZAL_IDR/0027, Gozdna
uprava Idrija

vlaga

SI_ZAL_ŠKL/0305, Zbirka
katastrskih map

Mehanske
poškodbe in
raztrganine
zaradi
uporabe

Suho
1
čiščenje,
ročno
restavriranje
Ročno
3
restavriranje,
krpanje
raztrganin

8.3. d- Načrti na papirju
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda ali zbirke

8.3. e - Zemljevidi
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda ali zbirke

ARS Center za
konserviranje in
restavriranje
Libram d.o.o.,
Grosuplje

8.3. f - Listine na pergamentu
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda ali zbirke

Vrsta

Opravljena
dela
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Količina

Izvajalec del in
eviden. št.

poškodb

8.3. g - Pečati
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda ali zbirke

Vrsta
poškodb

Opravljena
dela

Količina

Izvajalec del in
eviden. št.

Vrsta
poškodb

Opravljena
dela

Količina

Izvajalec del in
eviden. št.

zlepljenost
fotografij

ločitev

32

ARS Center za
konserviranje in
restavriranje, št.
18/105

Opravljena
dela

Količina

Izvajalec del in
eviden. št.

8.3. h - Fotografije ali zbirke
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda ali zbirke

SI_ZAL_LJU/0710, Žito
Ljubljana

8.3. i - Drugo (npr. likovna dela, razglednice...)
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda ali zbirke

Vrsta
poškodb

8.4. Vezave knjig:
Pri označevanju vezav uporabite: T ( trda vezava- trde platnice)
M (mehka vezava - mehke platnice npr. spiralni vez, termo vez...)
Vezava je bila obnovljena pri:
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda ali zbirke

Vrsta
vezave

Količina

Izvajalec del in
eviden. št.

8.5. Mikrofilmanje arhivskega gradiva
/izpolnite tabelo/
Naziv fonda, dela fonda ali zbirke

Št. posnetkov

SI_ZAL_LJU/0489, Mesto Ljubljana, splošna mestna
registratura
SI_ZAL_RAD/0004, Občina Bled, 1866–1952
SI_ZAL_ŠKL/0408, Zbirka listin, pergamentne listine
krojaškega ceha, 1554–1756
SI_ZAL_IDR/0027, Gozdna uprava Idrija, f. 1, listine
gozdne uprave 1580-1846
SI_ZAL_ŠKL/0408, Zbirka listin
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10483
1281
44
208
55

SI_ZAL_LJU/0334, Načrti, serija 020

406

8.6. Digitalizacija arhivskega gradiva
Opišite aktivnosti v zvezi z digitalizacijo arhivskega gradiva v preteklem letu in izpolnite spodnjo tabelo:
Naslov fonda ali zbirke

Vhodni dokumenti
digitalizacije

Izhodni rezultat
digitalizacije

Število
digitaliziranih
dokumentov

SI_ZAL_IDR/0218,
Zbirka razglednic in
fotografij, Idrija
SI_ZAL_IDR/0055,
Rudnik živega srebra
Idrija, serija kart in
načrtov
SI_ZAL_RAD/0004,
Občina Bled, 1866–
1952
SI_ZAL_RAD/0004,
Občina Bled, 1866–
1952
SI_ZAL_LJU/0821,
Mestna občina
Ljubljana
SI_ZAL_LJU/0296,
Graščina Fužine,
Ljubljana, 1616–1925
SI_ZAL_LJU/0334,
Zbirka načrtov,
podserije 018-013 do
018-019 in 020-001 do
020-010
SI_ZAL_LJU/0342,
Zbirka fotografij,
podserije A3, A5, B6,
F17,F19, H1
SI_ZAL_ŠKL/0279,
Zbirka fotografij in
razglednic, negativi
fotografij na steklu
SI_ZAL_ŠKL/0408,
Zbirka listin:
pergamentne listine
krojaškega ceha, 1554–
1756, in manjkajoče
strani pri listinah štev.
10, 17, 19

razglednice,
fotografije

33,20 GB, tif

1453

karte in načrti

15,4 GB jpg, tif

100

načrti A3-A0

20,5 GB, jpeg, tif

200

Načrti A4

3,11 GB, tif

102

VHS

1060,02 GB

70

spisovno gradivo

18,8 GB, tif

1039

načrt

digitalni posnetek

411

fotografija,
razglednica

digitalni posnetek

893

steklene plošče fotografije

digitalni posnetek

25

spisovno gradivo

2,25 GB, tif

55
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V spodnji tabeli povzemite sumarne podatke o realizaciji v letu poročanja iz zgornje tabele !
Vrsta gradiva
spisovno gradivo

fotografije + razglednice

načrti + zemljevidi

filmi

audio gradivo



Obseg digitaliziranih enot skupaj
LJU
1039
(št. posnetkov oziroma skenov)
NME
(št. posnetkov oziroma skenov)
KRA
(št. posnetkov oziroma skenov)
ŠKL
55
(št. posnetkov oziroma skenov)
IDR
(št. posnetkov oziroma skenov)
(št. posnetkov oziroma skenov)
ZAL
1094
LJU
893
(št. posnetkov oziroma skenov)
NME
(št. posnetkov oziroma skenov)
KRA 102
(št. posnetkov oziroma skenov)
ŠKL
25
(št. posnetkov oziroma skenov)
IDR
1453
(št. posnetkov oziroma skenov)
(št. posnetkov oziroma skenov)
ZAL
2473
LJU
411
(št. posnetkov oziroma skenov)
NME
(št. posnetkov oziroma skenov)
KRA 200
(št. posnetkov oziroma skenov)
ŠKL
(št. posnetkov oziroma skenov)
IDR
100
(št. posnetkov oziroma skenov)
(št. posnetkov oziroma skenov)
ZAL
711
LJU
213 ur:15 min: 03s
(dig. posnetek v št. ur)
NME
(dig. posnetek v št. ur)
KRA
(dig. posnetek v št. ur)
ŠKL
(dig. posnetek v št. ur)
IDR
(dig. posnetek v št. ur)
(dig. posnetek v št. ur)
ZAL
213 ur: 15 min: 03s
LJU
(dig. posnetek v št. ur)
NME
(dig. posnetek v št. ur)
KRA
(dig. posnetek v št. ur)
ŠKL
(dig. posnetek v št. ur)
IDR
(dig. posnetek v št. ur)
(dig. posnetek v št. ur)
ZAL
-

Inštitut za novejšo zgodovino je v letu 2018 izvedel digitalizacijo gradiva popisa
prebivalstva Ljubljana – okolica iz leta 1935, ki bo vključen v objavo popisov prebivalstva
Slovenije na portalu SIstory.

8.7. Kopiranje filmskega arhivskega gradiva (varnostno)

 Digitalizacija dveh filmov iz fonda SI_ZAL_LJU/0070, Skupščina mesta Ljubljane: Ob žici
okupirane Ljubljane, 1965 in Ljubljana, mesto junak, 1971, čb, 16 mm, izdelava digitalne
kopije (kopijo je izdelal ARS).
8.8. Ostala dela v zvezi hrambo arhivskega gradiva oziroma z izboljšanjem materialnega
varstva arhivskega gradiva

 Prizadevanja za pospešitev aktivnosti za novogradnjo arhiva v Novem mestu, sodelovanje s
pristojnimi za investicije na Ministrstvu za kulturo RS.
 SI_ZAL_NME/0307, Družina Agnič, 1856–1962; razpraševanje in čiščenja prevzetega gradiva
fonda (16 š).
 SI_ZAL_LJU/0118, Mestni vodovod in elektrarna, Ljubljana; čiščenje plesnivega gradiva.
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9. Vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva
9.1. Evidence javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki jih vodi arhiv v skladu z veljavno
zakonodajo
Navedite evidence javnega in zasebnega arhivskega gradiva, ki jih vodi arhiv v skladu z veljavno
zakonodajo:

-

-

Register ustvarjalcev javnega arhivskega gradiva
Evidenca o prevzemih arhivskega gradiva
Evidenca fondov in zbirk
Evidenca uporabe arhivskega gradiva
- Evidenca matičnih listov
- Vpisnik prijav uporabe AG
- Vpisnik vlog
- Evidenca pogodb o uporabi AG
- Evidenca pogodb o izposoji AG
Evidenca varnostnega mikrofilmanja arhivskega gradiva
Evidenca restavriranja in konserviranja arhivskega gradiva
Evidenca popisov evidentiranega arhivskega gradiva v tujini in mikrofilmskih posnetkov
Evidenca temperature in relativne vlage v arhivskih skladiščih

9.2. Ostale evidence, ki jih vodi arhiv v skladu z veljavno zakonodajo
Navedite ostale evidence, ki jih vodi arhiv v skladu z veljavno zakonodajo:

-

-

Evidenca o vlagateljih za pridobitev podatkov iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana
Evidenca preizkusov strokovne usposobljenosti delavcev, ki delajo z dokumentarnim
gradivom pri javnopravnih osebah
Evidence s področja varnosti in zdravja pri delu
- Evidenca zdravniških pregledov
- Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah
- Evidenca o preizkusih in pregledih sredstev in opreme za osebno varnost
- Evidenca o usposabljanju in preizkusih na področju varnosti in zdravja pri delu
Evidence s področja poslovodenja arhiva
- Evidenca pravnih poslov
- Kadrovske evidence
- Računovodske evidence
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9.3. Evidenca fondov v arhivu
Stanje evidence fondov in zbirk v arhivu 31.12.2018:
Arhiv

Število
fondov
in zbirk

Spisovn
o
gradivo
v tm

Filmi
št.
naslovov

Video
št.
naslovov

Mikrof.
št.
kolutov

Fotog.
št.
kosov

Nosilci
zvoka
št. kosov

Zapisi na
ostalih
nosilcih
št. kosov

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL

1645
563
541
460
277
3486

8466,1
3592,4
4011,0
982,3
852,3
17904,1

168
1
35
0
0
204

0
10
339
222
0
571

0
6
24
66
48
144

31114
463
20300
2291
2746
56914

0
2
395
0
0
397

14752
8607
88
372
33.308
57127
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10. Evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v zamejstvu in po svetu ter se
nanaša na Slovenijo in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z
reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov
o arhivskem gradivu

10.1. Evidentiranje v letu poročanja
/izpolnite tabelo/
Naziv ustanove,
kraj, država.
Cilj evidentiranja*

Fondi, na katerih se je
opravljalo evidentiranje

Avstrijski državni arhiv na
Dunaju (Österreichisches
Staatsarchiv Wien), Dunaj,
Avstrija:

Idrija:

Trajanje
(št.del.
dni) in
datum

Ime in priimek
udeleženca

5 dni
Mira Hodnik
14.5. – 18. Dunja Mušič
1. Innerösterreichisches Münz
5. 2018
und Bergwesen Innerösterreichische Miszellen
Sistematično evidentiranje
(serija: Notranjeavstrijski
arhivskega gradiva za področje Rudnik živega srebra Idrija),
Dolenjske in Bele krajine in
1614–1668, f. 137 in f. 138)
rudnika živega srebra Idrija.
Narejeni so bili mikrofilmski
posnetki.
2. Finanzministerium und
deren nachgeordnete
montanistische Dienststellen,
serija Akten altes Münz- un
Bergwesen, I. oddelek, 17451765 (Urad Dvorne komore za
novčne in rudarske zadeve,
Knjige). Pregledani so bili
delovodniki in indeksi za leta
1768–1769. Fotografirana so
bila gesla, ki se nanašajo na
Idrijo in idrijski rudnik.
Dolenjska in Bela krajina:
Finanz-und Hofkammerarchiv,
Hoffinanz Innerösterreich
(1635-1751),
Innerösterreichische
Herrschaftsakten (1500-1749):
Orte:
Natančen popis gradiva:
M-25: Möttling in Krain (Nr.
49)
51

Avstrijski državni arhiv na
Dunaju (Österreichisches
Staatsarchiv Wien), Dunaj,
Avstrija:
Nadaljevanje evidentiranja
arhivskega gradiva,
povezanega s slovenskim
prostorom (plemiške družine iz
slovenskega prostora –
dopolnitev SI_ZAL_LJU/0340
Zbirke plemiških genealogij
Ludvika Lazarinija)

arhivsko gradivo, povezano s
protestantizmom na
Slovenskem v 16. in tudi 19.
stoletju; Adelsakten,
Qualifikationslisten

16.4.–
Barbara Žabota
20.4.2018,
15.10.–
19.10.2018
(10 dni)

* Za vsako evidentiranje tudi napišite kakšen je glavni cilj evidentiranja.

10.2. Izdelava vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu
Navedite podatke o vodnikih in drugih pripomočkih, ki se nanašajo na evidentirano gradivo v tujini in so bili
narejeni v letu poročanja:

Barbara Žabota
 Poročilo o evidentiranju arhivskega gradiva v tujini – Dunaj, Avstrija. Evidentiranje arhivskega
gradiva v tujini 14 (2018) št. 1, str. 126–148.
Dunja Mušič, Mira Hodnik
 Poročilo o evidentiranju arhivskega gradiva v tujini – Dunaj, Avstrija. Evidentiranje arhivskega
gradiva v tujini 14 (2018) št. 1, str. 123–125.
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11. Dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij
dokumentov ter potrdil na podlagi dokumentov
11.1. Delovni čas čitalnice glede na določila zakonodaje

Enota v Ljubljani
ponedeljek, torek, četrtek, petek:
sreda:

8.00 – 14.00
8.00 – 16.00

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
ponedeljek, sreda:
torek, petek:

8.00 – 14.00
8.00 – 12.00

Enota za Gorenjsko Kranj
ponedeljek, sreda:
torek, petek:

8.00 – 14.00
8.00 – 12.00

Enota v Škofji Loki
Enota v Idriji
ponedeljek, sreda, četrtek:

8.00 – 13.00

11.2. Uporaba arhivskega gradiva
11.2.1. Uporaba arhivskega gradiva v letu poročanja
- število uporabnikov v znanstveno-raziskovalne namene
- število uporabnikov zaradi pravnega interesa
- število izdanih potrdil oz. overjenih prepisov

Arhiv

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL

/izpolnite tabelo /
Št. uporabnikov v
znan.-raz. namene

598
39
85
69
27
818

Št. uporabnikov
zaradi pravnega
interesa

Št. izdanih potrdil
oz. overjenih prepisov

1401
132
863
165
114
2675

604
9
36
166
98
913
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Navedite v odstotkih (%) za kakšne namene so bila izdana potrdila oz. overjeni prepisi:

Enota v Ljubljani
Denacionalizacija:
Žrtve vojnega nasilja:
Vojna škoda:
Šolanje:
Delovna doba:

Državljanstvo:
Gradbene zadeve
Premoženjskopravne zadeve
Ostalo:

0,8
82,7
8,9

Državljanstvo:
Gradbene zadeve
Premoženjskopravne zadeve
Ostalo:

3
60
25
0

0
0
0
6
0

Državljanstvo:
Gradbene zadeve
Premoženjskopravne zadeve
Ostalo:

0
34
60
0

0
1
0
8
0

Državljanstvo:
Gradbene zadeve
Premoženjskopravne zadeve
Ostalo:

0
62
15
14

0
1
0
1
0

Državljanstvo:
Gradbene zadeve
Premoženjskopravne zadeve
Ostalo:

0
66
22
10

0
0
0
7,6
0

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
Denacionalizacija:
Žrtve vojnega nasilja:
Vojna škoda:
Šolanje:
Delovna doba:

0
0
1
10
1

Enota za Gorenjsko Kranj
Denacionalizacija:
Žrtve vojnega nasilja:
Vojna škoda:
Šolanje:
Delovna doba:

Enota v Škofji Loki
Denacionalizacija:
Žrtve vojnega nasilja:
Vojna škoda:
Šolanje:
Delovna doba:

Enota v Idriji
Denacionalizacija:
Žrtve vojnega nasilja:
Vojna škoda:
Šolanje:
Delovna doba:

11.2.2. Uporaba gradiva za razstave in druge prezentacije

Arhiv

/izpolnite tabelo/
Naziv ustanove, ki si
izposoja arhivsko gradivo

IDR

Gvido Vidmar, Ljubljana

IDR

Matevž Šlabnik, Čekovnik

IDR

Urban Šlabnik, Idrija

Naziv razstave oz. prezentacije

Število dokumentov

Arhitekt Jože Plečnik na
Logaškem, objava v Logaških
novicah
Projekt Trajnostna obnova
stanovanjske dediščine – idrijska
rudarska hiša
Prezentacija gradiva kot

1
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10

2

dekoracija v turističnem
apartmaju
IDR

Mestni muzej Idrija, Muzej
za Idrijsko in Cerkljansko

IDR

Matevž Šlabnik, Čekovnik

KRA
NME

Gimnazija Kranj
Dolenjski muzej Novo
mesto
Dolenjski muzej Novo
mesto

NME

NME

Dolenjski muzej Novo
mesto

NME

Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije

NME

Osnovna šola Vavta vas

ŠKL

Katarina Mohar, Ljubljana

ŠKL

Knjižnica Ivana Tavčarja
Škofja Loka
Milena Sitar, Poljane

ŠKL
ŠKL
ŠKL
ŠKL

ŠKL
ŠKL

LJU

LTH Castings d.o.o., Škofja
Loka
Zavod za turizem in kulturo
Poljanska dolina
Javni zavod za turizem
Pivka (Park vojaške
zgodovine Pivka)
Zavod za turizem in kulturo
Poljanska dolina
RTV Slovenija

RTV Slovenija - Dok7
d.o.o., Pristaniška 3, 6000
Koper

Razstava in katalog razstave Na
obrobju pekla: Idrijsko in
Cerkljansko 1914 - 1919
Projekt na Filozofski fakulteti:
Napravite mi to deželo nemško..,
italijansko.., madžarsko..,
hrvaško! - vloga okupacijskih
meja v raznarodovalni politiki in
življenju slovenskega prebivalstva
120 let gimnazijske stavbe
Razstava LEON 120 let
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Razstava 1918, ali nam prineseš
Mir? Dolenjska in Dolenjci med
prvo vojno
Katalog razstave 1918, ali nam
prineseš Mir? Dolenjska in
Dolenjci med prvo vojno
Monografija Občine Črnomelj,
prispevek Sanacija stolpa v
rudniku Kanižarica
Razstava in zbornik ob 140-letnici
Osnovne šole Vavta vas
Razstava o transferju umetnin
med 2. svetovno vojno
Spomini na Sokolski dom (objava
na spletnem portalu Kamra)
Ti si mene naučila brati (knjiga o
partizanskem šolstvu)
Publikacija ob 70-letnici podjetja

8

Večer Franje Tavčar

2

Življenje za c(es)arja: vojni
ujetniki carske Rusije v prvi
svetovni vojni na slovenskem
ozemlju (razstava)
Članek o Franji Tavčar (objava v
časopisu Podblegaške novice)
Stoletnica ustanovitve Države
SHS (objava na spletni strani
MMC RTV SLO)
objava v izobraževalni seriji oddaj
Miniature

2

55

3

4
2

8

10

7
1
14
10
11

2
14

4

LJU

Muzej in galerije mesta
Ljubljane, Gosposka 15,
1000 Ljubljana

objava na razstavi Plečnik in
1
Rothmayer: dva prijatelja, dve hiši,
dve mesti

LJU

Sede Regionale della RAI
per il FVG - Deželni sedež
RAI za FJK, Ulica Fabio
Severo 7, 34133 Trst, Italija

objava v televizijskem
dokumentarcu o primorskih
padalcih

2

LJU

Mestna knjižnica Ljubljana,
Kersnikova ulica 2, 1000
Ljubljana

objava na razstavi, v publikaciji
Ljubljana med nostalgijo in
sanjami in v digitalni zbirki na
portalu Kamra

9

LJU

Študijski center za narodno
spravo, Tivolska 42, 1000
Ljubljana

objava v članku Jelke Piškurič z
naslovom Ljubljana in njeno
podeželsko zaledje v času
socializma

1

LJU

Martina Malešič, Janežičeva
3, 1000 Ljubljana

objava v članku z naslovom
5
"Mesto Ljubljana svojim gostom v
radost in pouk": povojna prenova
ljubljanskih Križank

LJU

RTV Slovenija, Kolodvorska objava v oddaji Slovenski magazin 25
2, 1000 Ljubljana
oziroma v prispevku Ljubljanski
magistrat

LJU

Mestna knjižnica Ljubljana,
Kersnikova ulica 2, 1000
Ljubljana

objava v digitalni zbirki o
ljubljanskih županih Mihi Košaku
in Tonetu Koviču na spletnem
portalu Kamra

LJU

UIFS ZRC SAZU, Novi trg
2, 1000 Ljubljana

objava v članku "Hotel bodočnosti 5
v Ljubljani". Poskus orisa stavbne
zgodovine hotela Slon do leta
1941, Acta historiae artis
Slovenica 23 (2018), št. 1

LJU

Muzikološki inštitut ZRC
SAZU, Novi trg 4, 1000
Ljubljana

2

LJU

Andrej Doblehar, Černetova
ulica 8, 1000 Ljubljana

objava v monografiji z naslovom
Gregorijanski koral v
srednjeveških rokopisih na
Slovenskem
objava v dokumentarni oddaji z
naslovom Mestne promenade Ljubljana

LJU

Katarina Dajčman, Dolenje
Kamence 8, 8000 Novo
mesto

objava v razstavnem katalogu z
naslovom Ivan Vavpotič: avtor
prve slovenske znamke in
meščanski portretist

2
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14

23

LJU

Društvo Mohorjeva družba,
Prešernova ulica 23, 3000
Celje

objava v knjigi Denisa Poniža z
naslovom Sedem esejev za
sedemdeset let

2

LJU

Urad Vlade RS za
objava v članku o sv. Miklavžu
komuniciranje (UKOM),
Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana
Društvo Pekinpah, Ob Žici 3, objava v članku z naslovom
1000 Ljubljana
Gledališče, ki ga je v Tivoliju
postavil Plečnik, bo spet oživelo

1

LJU

1

LJU

Manca Pavlič, Čučkova ulica objava v magistrskem delu z
2
17, 1000 Ljubljana
naslovom Idejni načrt osnovne šole
v Rožni dolini

LJU

Branka Grošelj, Ulica bratov objava v delu z naslovom Na dnu:
Učakar 14, 1000 Ljubljana
položaj beračev in brezdomcev od
konca 19. stoletja do leta 1940

14

LJU

Loški muzej Škofja Loka,
Grajska pot 13, 4220 Škofja
Loka
Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana
Tehniški muzej Slovenije,
Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za krajinsko
arhitekturo, Jamnikarjeva
101, 1000 Ljubljana

objava na razstavi in v katalogu z
naslovom 1. svetovna vojna

3

objava v delu z naslovom 120 let
Stare mestne elektrarne

15

objava na razstavi z naslovom
"Pozor, elektrika!"

2

uporabljeno za predavanje z
naslovom "Zeleni Tivoli v 20.
stoletju"

33

LJU

Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta,
Oddelek za krajinsko
arhitekturo, Jamnikarjeva
101, 1000 Ljubljana

objava na razstavi z naslovom
"Videti Tivoli"

11

LJU

Mestna knjižnica Ljubljana,
Kersnikova ulica 2, 1000
Ljubljana

objava v digitalni zbirki o
20
ljubljanskem županu Marjanu
Rožiču in županjah Tini Tomlje in
Nuši Kerševan na spletnem portalu
Kamra

LJU

Mestna knjižnica Ljubljana,
Kersnikova ulica 2, 1000
Ljubljana

objava v digitalni zbirki o
11
Kongresu Svete alianse v Ljubljani
1821 na spletnem portalu Kamra

LJU

LJU

LJU
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11.3. Število reprodukcij arhivskega gradiva za potrebe uporabnikov v letu poročanja
(uporabniške kopije)
/izpolnite tabelo/
Vrste reprodukcij za
uporabnike
Fotokopije

Fotografije

Mikrofilmski posnetki

Digitalizirani posnetki

Ostalo

Arhiv

Število kopij
oziroma posnetkov

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR

13038
103
5953
414
542
20050
14434
0
0
1120
861
16415
0
0
0
0
0
0
6859
48
238
192
0
7337
0
0
0
0
0
0

ZAL
LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL
LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL
LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL
LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL

11.4. Ostala uporaba, ki jo arhiv omogoča v smislu izvajanja veljavne zakonodaje
Navedite tudi ostalo uporabo, ki jo arhiv omogoča v smislu izvajanja veljavne zakonodaje. Prav tako opišite
aktivnosti, ki jih je arhiv izvedel v letu poročanja v zvezi z čim večjo internetno dostopnostjo podatkov o
fondih in zbirkah, ki jih hrani arhiv:

–

Ažuriranje aplikacije Access za zbirki SI_ZAL_LJU/0334, Zbirka načrtov in
SI_ZAL_LJU/0342, Zbirka fotografij, novi in dopolnjeni popisni podatki in slikovni bazi.
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12. Posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom
12.1 Razstave
12.1.1. Lastne razstave
/izpolnite tabelo/
Naslov razstave
Avtorji razstave
Razstavni prostor

Slovenci, začenjajo se novi časi …
(1918–1920)
Avtorice: Elizabeta Eržen Podlipnik,
mag. Hana Habjan, Mira Hodnik, Dunja
Mušič, Judita Šega
Zgodovinski atrij Mestne hiše v
Ljubljani
V zaledju soške fronte
Elizabeta Eržen Podlipnik, Mira
Hodnik, Marija Kos, Teja Krašovec,
Marko Mugerli, Barbara Pešak Mikec,
Judita Šega, Lilijana Vidrih Lavrenčič,
Barbara Žabota
Muzej Velenje
V zaledju soške fronte
Elizabeta Eržen Podlipnik, Mira
Hodnik, Marija Kos, Teja Krašovec,
Marko Mugerli, Barbara Pešak Mikec,
Judita Šega, Lilijana Vidrih Lavrenčič,
Barbara Žabota
Park vojaške zgodovine Pivka
Iz preteklosti za prihodnost, 120 let
Zgodovinskega arhiva Ljubljana; Mitja
Sadek, Tatjana Šenk; avla ZAL
Šentpetrsko predmestje,
Jože Suhadolnik, Nataša Budna Kodrič,
avla ZAL

Št.
eksp.

Katalog
(obseg,
naklada)

Štev.
obisk.

Trajanje
razstave
od-do

17

500
izvodov,
64 strani

Ok.
2500

16. 10.–
27. 11.
2018

Gostovanje
(kraj in čas)

22

Ok.
500

Velenje
24. 10.–
31. 12.
2018

16 krajša
verzija

Ok.
500

Pivka
19. 10. –
31. 12.
2018

8

Ok.
500

od
15.7.2018

408 strani, Ok.
300
200
izvodov

30. junij
2017–julij
2018
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12.1.2. Gostujoče razstave
/izpolnite tabelo/
Naslov razstave
Ustanova, ki je pripravila razstavo

Trajanje
razstave
od-do

Za našo stvar: razstava ob 80-letnici delovanja
Muzejskega društva Škofja Loka
Pripravilo Muzejsko društvo Škofja Loka

Razstavni prostor

13. 4. –
ZAL, Enota v Škofji Loki
22. 5. 2018
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12.2. Obiski šolskih in drugih skupin
/izpolnite tabelo/
Naziv šole/druge skupine

Predstavitev arhivske službe za učence 2. in 3.
razreda OŠ Idrija skozi knjigo o miški Mici v
arhivu; Mestna knjižnica in čitalnica Idrija
Osnovna šola Žirovnica
Osnovna šola Staneta Žagarja Kranj
Gimnazija Kranj
Osnovna šola Grm
Osnovna šola Drska
Osnovna šola Dolenjske Toplice
Gimnazija Novo mesto
Osnovna šola Toneta Pavčka
Osnovna šola Poljane
Osnovna šola Železniki
Osnovna šola Cvetka Golarja, Škofja Loka
Mestni muzej in arhiv Gradec, Avstrija
Državni arhiv sultanata Oman
Državni arhiv v Slavonskem brodu
Filozofska Fakulteta UL, Oddelek za zgodovino
Osnovna šola Šentvid
Skupaj

Število obiskovalcev

Število skupin

133

5

28
6
5
10
45
40
8
77
4
85
78
7
3
15
22
47
613

4
1
1
1
4
4
1
6
1
3
3
1
1
1
1
2
40

12.3. Predavanja, namenjena javnosti
/izpolnite tabelo/
Tema, kraj, datum

Število
predavanj

Predstavitev prispevka Zgodba treh bork: Mete, Ivanke in Nade :
Spor pri preimenovanju šole v Grižah leta 1969. Medobčinska
splošna knjižnica Žalec, Žalec, 17. 1. 2018 (Habjan Hana)
Razmere pred in med prvo svetovno vojno ter pomen Logatca kot
zalednega mesta Soške fronte; Knjižnica Logatec, 18. 9. 2018
(Mira Hodnik)
Pogovor o knjigi Ivana Stoparja Otočec, grajski biser na zeleni
Krki, Krka, d.d., Novo mesto, 6. 2. 2018 (Iztok Hotko)
Simpozij Bela krajina in Žumberak, Fenomeni meje: Arhivski viri
za Belo krajino in Žumberak, Grad Metlika, 3. 10. 2018 (Dunja
Mušič)
Delovne prakse Zgodovinskega arhiva Ljubljana z ustvarjalci na
področju vzgoje in izobraževanja: delovanje arhivske javne službe
na področju vzgoje in izobraževanja enot v Ljubljani in Škofji
Loki; Mednarodna konferenca Tehnični in vsebinski problem
klasičnega in elektronskega arhiviranja, Radenci, 13. 4. 2018
(Elizabeta Eržen Podlipnik)
Predstavitev filmov Zgodovinskega arhiva Ljubljana na
Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu, 5. 4. 2018 (Elizabeta
Eržen Podlipnik)
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1

1

1
1

1

1

Arhivsko gradivo na temo počitnic v Zgodovinskem arhivu
Ljubljana; organizator: Zveza prijateljev mladine Slovenije in
Muzej novejše zgodovine Slovenije, Cekinov grad, 19. 10. 2018
(Elizabeta Eržen Podlipnik)
Arhivsko gradivo Ivana in Franje Tavčar, ki ga hrani Zgodovinski
arhiv Ljubljana; organizator: Zavod za turizem Poljanska dolina;
Visoko, 14. 9. 2018 (Judita Šega)
Kdo je bil Janž Khisl? Gorenjski muzej, Kranj, 10. 1. 2018
(Barbara Žabota)
Protestantizem na Turjaku in v njegovi okolici. Trubarjeva
domačija, Rašica, 2. 10. 2018 (Barbara Žabota)
Premiera filmov ZAL s pogovorom; Kinoteka Ljubljana, 16. 1.
2018 (Marjana Kos)
Projekcija filmov ZAL s pogovorom (DEKD); Sokolski dom
Škofja Loka, 25. 9. 2018 (Marjana Kos)
Družbenozgodovinski oris Novega trga v drugi polovici 18.
stoletja. 41. javno predavanje Slovenskega društva za preučevanje
18. stoletja. ZRC SAZU, 17. 5. 2018 (Hana Habjan)
Predstavitev arhivske zakonodaje za svetovalne delavce, Osnovna
šola Žiri, 22. 11. 2018 (Elizabeta Eržen Podlipnik, Hana Habjan)
Skupaj

1

1

1
1
1
1
1

1
14

12.4. Ostale aktivnosti na področju kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti
arhiva v letu poročanja

Enota v Ljubljani
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sodelovanje z mediji pri promociji dejavnosti Zgodovinskega arhiva Ljubljana ob 120.
obletnici ustanove, objavljeni so bili številni prispevki v medijih: Slovenske novice, Prvi
program Radia Slovenija, Val 202, RTV SLO, glasilo Sinfo, Lublanske novice, Glasilo
Ljubljana itd.
Sodelovanje s časopisom Dnevnik: priredba strokovnega članka »Ljubljanski hoteli do druge
svetovne vojne«, ki je izšel v Kroniki leta 2003 (soavtorica z Barbaro Pešak Mikec) za
podlistek (Nataša Budna Kodrič)
Predstavitev 3. dela arhivske pravljice o miški Mici in duhcu Ferdiju: »Miška Mica in njeni
egipčanski predniki z gradu Fužine«, Konzorcij, Ljubljana, 15. 5. 2018 (Nataša Budna Kodrič,
Mitja Sadek)
Predstavitev 1. dela arhivske pravljice »Miška Mica v arhivu« v nemščini, udeležba na
predstavitvi v Mestnem arhivu v Aschaffenburgu, 27. 9. 2018 (Nataša Budna Kodrič, Mitja
Sadek)
Posredovanje podatkov iz baze vojaških žrtev 1. sv. vojne za Gorenjsko za potrebe postavitev
spomenikov v Stari Oselici, Železnikih in Ljubnem na Gorenjskem (Nataša Budna Kodrič)
Predstavitev gorenjskih vojaških žrtev 1. sv. vojne v sklopu predstavitve baze vojaških žrtev na
Slovenskem, Inštitut za novejšo zgodovino Slovenije, 13. 11. 2018 (Nataša Budna Kodrič)
Sodelovanje z RTVS – predstavitev gradiva Janka Kersnika, notarja na Brdu pri Lukovici
(Žarko Bizjak)
Mesečno objavljanje »Arhivalije meseca« v Zgodovinskem arhivu Ljubljana (Barbara Žabota)
Članstvo v Komisiji za osnovnošolske zgodovinske krožke pri ZPMS (ocenjevanje
raziskovalnih nalog, Marjana Kos)
Predstavitev publikacij ZAL na sejmu Liber.ac, Filozofska fakulteta UL, 22.-24.5.2018
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–
–

Organizacija izdelave in obešanja zastav na pročelju stavbe ZAL (Mitja Sadek)
Kulturni bazar, Cankarjev dom Ljubljana, 5. 4. 2018 (Tina Arh, Nika Urlep)

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
- Sodelovanje pri slovensko-hrvaškem projektu Fenomeni meje, Grad Metlika, 3.-5. 10. 2018
(Dunja Mušič, Mitja Sadek)
- Kulturni bazar, Cankarjev dom Ljubljana, 5. 4. 2018; delavnica kaligrafije (Dunja Mušič)
- Delavnica kaligrafije na gradu Grm za učence Osnovne šole Grm (Dunja Mušič)
- Vodenje po razstavi v Ljubljani: Slovenci, začenjajo se novi časi…(1918–1920) (Dunja Mušič)
- Objave prispevkov o dejavnosti in zgodovini arhiva v občinskih glasilih: Novo mesto, Trebnje,
Metlika (Dunja Mušič)
Enota v Škofji Loki
 Priprava prispevka o arhivski službi v Škofji Loki za glasilo Utrip. (Judita Šega)
 Priprava gradiva v zvezi z nekdanjimi praznovanji v šolah za priročnik o kulturni dediščini, ki
ga pripravlja ZVKD (Elizabeta Eržen Podlipnik)
 Sodelovanje v skupini za ažuriranje priročnika za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim
gradivom, ki nastaja na področju vzgoje in izobraževanja (Elizabeta Eržen Podlipnik)
 Sodelovanje v skupini za ažuriranje priročnika za ravnanje z dokumentarnim in arhivskim
gradivom, ki nastaja na področju kulture in športa (Elizabeta Eržen Podlipnik)
 Sodelovanje v uredniškem odboru ZAL (Judita Šega)
 Projekcija dveh kratkih izobraževalnih filmov o kulinariki (Od jajca do jabolk ali od začetka do
konca) in o avtomobilizmu (Iz prvih let avtomobilizma na Kranjskem) v okviru Dnevov
evropske kulturne dediščine, 25. 9. 2018 Sokolski dom, Škofja Loka (Marjana Kos;
organizacija Elizabeta Eržen Podlipnik)
 Svetovanje dijakom, študentom in drugim raziskovalcem pri izbiri raziskovalnih tem in uporabi
arhivskega gradiva (Judita Šega, Elizabeta Eržen Podlipnik)
Enota v Idriji
- Svetovanje dijakom, študentom in drugim raziskovalcem pri izbiri raziskovalnih tem in uporabi
arhivskega gradiva
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13. Opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in
drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom
13.1. Raziskovalni projekti
Navedite naslov projekta, nosilca, sodelavce, temo, kratko obrazložitev projekta, pri kom je bil projekt
verificiran, kdo je financer projekta ter predvsem utemeljite sodelovanje arhiva kot izvajalca javne arhivske
službe pri projektu:

 Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920)
Nosilec projekta: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Avtorice: Elizabeta Eržen Podlipnik, mag. Hana Habjan, Mira Hodnik, Dunja Mušič, Judita Šega
Financer: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije
Utemeljitev: Projekt predstavlja zadnjega v nizu treh raziskav, ki smo jih v ZAL pripravili v zadnjih
letih in se nanašajo na prvo svetovno vojno ter obdobje neposredno po njej. Na podlagi bogatega
arhivskega gradiva so se avtorice osredotočile na konec prve svetovne vojne in spremembe, ki jih je
v življenje Slovencev prinesel prehod v dve novi monarhiji. Prvi del govori o umiku avstro-ogrske
vojske, nastanku Države SHS in Kraljevine SHS, italijanski zasedbi Primorske ter boju za severno
mejo. Drugi del se posveča spremembah, ki jih je prinesla nova država južnih Slovanov: nov vladar,
državni simboli in prazniki, uveljavitev slovenskega jezika kot uradnega jezika, obisk regenta
Aleksandra v Sloveniji, problematika razvrednotenega denarja. Tretji del pa je posvečen perečim
socialno-zdravstvenim tematikam: španska gripa in druge nalezljive bolezni, invalidi, padli in
pogrešani vojaki. Projekt smo posvetili 100-letnici konca 1. svetovne vojne in nastanka nove države
ter 120-letnici ZAL. Rezultati projekta so razstava, razstavni katalog in zgibanka (slo, ang.).
 Popestrimo šolo 2017–2021, Vpetost v okolje – Poznam samega sebe – Kje sem doma?
Nosilec projekta: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je verificiran pri Službi
Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Utemeljitev: Širjenje zavedanja o pomenu
arhivskega gradiva kot kulturne dediščine, razvijanje spretnosti in veščin zgodovinskih prostorskih
predstav, urjenje uporabe in razumevanja pisnih virov in literature. Učitelji in učenci šole se v
arhivu spoznavajo z arhivskim gradivom z območja Kranja in ga uporabljajo za izdelavo
raziskovalne naloge. Marija Kos: Sodelovanje z Osnovno šolo Staneta Žagarja Kranj (izbrana
članica projekta).


Delo za projekt o padlih vojakih v 1. sv. vojni: dopolnjevanje baze podatkov s podatki iz
zapuščinskih razprav okrajnih sodišč na Gorenjskem, ki jih je pregledal Gorazd Stariha (N.
Budna Kodrič).
V okviru projekta Zbiranje podatkov o vojaških žrtvah 1. svetovne vojne na Slovenskem, katerega
koordinator je Inštitut za novejšo zgodovino, od pomladi 2015 nastaja baza vojaških žrtev 1.
svetovne vojne, ki je plod dela 16 partnerskih organizacij oziroma posameznikov iz celotne
Slovenije. Raziskovalni projekt je zasnovan z namenom prispevati k obeležitvi 100-letnice prve
svetovne vojne, promovirati vire za obdobje prve svetovne vojne in spodbuditi raziskovanje
obdobja. Bazo, ki je objavljena na spletni strani SIstory, sestavljajo različne lokalne baze, ki so jih
prispevali partnerji projekta, ter nekateri že obstoječi seznami. Dodani so tudi podatki iz virov, ki so
relevantni za celotno območje današnje Slovenije.


Projekt e-ARH.si: članstvo v kompetenčnih centrih: Mitja Sadek, Jože Glavič, Hana Habjan,
Žiga Železnik, Dunja Mušič, Žarko Bizjak, Tina Arh.
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Grbovni ključ za Slovenijo: priročnik za identifikacijo grbov na Slovenskem. Pregledovanje
arhivskega gradiva (npr. SI_ZAL_LJU/0340 Zbirka plemiških genealogij Ludvika
Lazarinija; Adelsakten v OeStA na Dunaju, …), v katerem se nahajajo barvne ali črno-bele
upodobitve plemiških grbov družin, ki so nekdaj živele in delovale na slovenskem ozemlju,
identifikacija grbovnih ostankov na terenu (npr. nagrobniki, gradovi, …) in priprava
priročnika za dvojezično (slovensko-nemško) objavo v knjižni obliki. Sodelovanje z dr.
Miho Preinfalkom (ZIMK ZRC SAZU) in Herbertom Auejem z Dunaja. Nadaljevanje dela.

13.2. Strokovni članki in razprave zaposlenih v arhivu v letu poročanja
Navedite strokovne članke in razprav, ki so jih objavili delavci arhiva v letu poročanja in sodijo v delovno
področje arhiva oziroma v okvir del in nalog, ki jih opravljajo zaposleni v arhivu. Podatki naj se navajajo v
skladu s pravili, ki veljajo za citiranje bibliografskih enot - avtor, naslov razprave ali članka, podatki o objavi:

Žarko Bizjak
 Enotna klasifikacija fondov in zbirk slovenskih javnih arhivov. v: Moderna arhivistika : časopis
arhivske teorije in prakse, letnik 1 (2018), št. 2
Elizabeta Eržen Podlipnik
 Delovne prakse Zgodovinskega arhiva Ljubljana z ustvarjalci na področju vzgoje in
izobraževanja: delovanje arhivske javne službe na področju vzgoje in izobraževanja enot v
Ljubljani in Škofji Loki, v: Moderna arhivistika : časopis arhivske teorije in prakse, letnik 1
(2018), št. 2
 Kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev, v: Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920),
Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2018, str. 21–23
 Novi prazniki, v: Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920), Ljubljana: Zgodovinski
arhiv, 2018, str. 24–26
 Triumfalni sprejem regenta Aleksandra v Sloveniji, v: Slovenci, začenjajo se novi časi …
(1918–1920), Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2018, str. 27–29
Jože Glavič
– Fran Ivanetič, Vihra vojne… a življenje teče dalje, v: 1918, ali nam prineseš MIR?: Dolenjska
in Dolenjci med prvo vojno, razstavi katalog, Novo mesto, Dolenjski Muzej, 2018, str. 63-66.
Hana Habjan
 Delovne prakse Zgodovinskega arhiva Ljubljana z ustvarjalci na področju vzgoje in
izobraževanja: delovanje arhivske javne službe na področju vzgoje in izobraževanja enot v
Ljubljani in Škofji Loki, v: Moderna arhivistika : časopis arhivske teorije in prakse, letnik 1
(2018), št. 2, str. 427–444.
 Habjan, Hana: Slovenci, začenjajo se novi časi … : (1918-1920): Povzetek, prevodi povzetkov
v angleščino, besedilo zgibanke in prevod v angleščino. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2018.
 Habjan, Hana: Družbenozgodovinski razvoj Novega trga v Ljubljani v drugi polovici 18.
stoletja: 41. predavanje - 17. 5. 2018. Prispevek na konferenci 2018. Bilten [Elektronski vir].
Ljubljana: Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja.
Mira Hodnik
- Popularizacija arhivskega gradiva Rudnika živega srebra Idrija, arhivalija meseca, november
2018
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- »Naj počiva v miru« V: Slovenci, začenjajo se novi časi (1918–1920), razstavni katalog ZAL,
Ljubljana 2018, str. 6–9.
- Svobodni državljani SHS (29. 10. 1918–1. 12. 1918), V: Slovenci, začenjajo se novi časi
(1918–1920), razstavni katalog ZAL, Ljubljana 2018, str. 10–13.
- »Zmagovita Italija prinaša mir in svobodo« V: Slovenci, začenjajo se novi časi (1918–1920),
razstavni katalog ZAL, Ljubljana 2018, str. 14–17.
– Prevzemanje arhivskega gradiva zdravstvenih ustanov na primeru Psihiatrične bolnišnice Idrija
Arhivi: glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije. Letnik 41., št. 1 (2018), str. 233–243.
Iztok Hotko
- Ivan Stopar, Otočec, Grajski biser na zeleni Krki; članek v reviji Rast, str. 54-61, št. 1, Novo
mesto, 2018.
- Krka kot jo vidi geodet-fotograf; članek v reviji Rast, str. 38-43, št. 1, Novo mesto, 2018.
- Ivan Stopar: Otočec, Grajski biser na zeleni Krki. Novo mesto: Krka, 2018 (urednik
monografije Iztok Hotko)
Marija Kos
– Zgodovina arhiva – osmo desetletje – 1968–1978, Reorganizacija, novo poimenovanje in novo
vodstvo arhiva, www.zal-lj.si/2018/08/01/arhivalija-meseca-avgusta
– zbiranje gradiva za prispevek o kranjskih dijakih pred drugo svetovno vojno
Marjana Kos
 Gradnja kopališča Športnega kluba Ilirija (spletna stran ZAL; april 2018; arhivalija meseca
aprila)
Dunja Mušič
- Jezikovni (pre)boj. V: Slovenci, začenjajo se novi časi…(1918–1920). Ljubljana: Zgodovinski
arhiv, 2018, str. 33–35.
- Slovenski narod na prepihu. V: Slovenci, začenjajo se novi časi…(1918–1920). Ljubljana:
Zgodovinski arhiv, 2018, str. 30–32
- Nemirna Koroška. V: Slovenci, začenjajo se novi časi…(1918–1920). Ljubljana: Zgodovinski
arhiv, 2018, str.18-20.
- Slovenci, začenjajo se novi časi…(1918–1920). Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2018, str. 62–64.
(prevod povzetka v nemški jezik)
- Kaj hrani arhiv na gradu Grm? V: Novo mesto: piše prihodnost že 650 let: glasilo MO NM
(2018), št. 2, str. 34.
-

Zgodovina arhiva – deveto desetletje: 1978–1988, Arhivsko gradivo vzgoje in izobraževanja
[Elektronski vir].V: Arhivalija meseca, september 2018.
Arhiv – zakladnica preteklosti. V: Belokranjec XXI (2018), št. 6, str. 26–27.
Za vas razkrivamo: Pestra ponudba na Glavnem trgu. V: Glasilo Krajevne skupnosti Center Novo mesto
(2018), št. 1, str. 17.
Za vas razkrivamo: Poročilo o pregledu dograditve planinskega doma na Mirni gori. V: Belokranjec
XXI (2018), št. 12.

Mitja Sadek
– Poročilo o upravljanju ribniškega arhidiakonata (1633–1638), Kronika (Iz zgodovine
Ribnice na Dolenjskem), str. 461-478, let. 66, 2018
– Poročilo z mednarodne arhivske šole v Parizu (STIA): Arhivi, str. 299-303, let. 41, 2018
- Arhivalija meseca (Popisnice prebivalstva Slovenije 1830–1931), december 2018
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Jože Suhadolnik
 Arhivalija meseca, marec 2018.
 Hramba, materialno varovanje, digitalizacija, uporaba in dostop do arhivskega gradiva zbirk Fototeka in
Načrti. v: Moderna arhivistika : časopis arhivske teorije in prakse, letnik 1 (2018), št. 2
Judita Šega
 Člani, ki so delovali v odborih Muzejskega društva Škofja Loka (1937–2017), v: Loški
razgledi 64, Škofja Loka 2018, str. 1–12.
 Od krone do dinarja, v: Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920), Ljubljana:
Zgodovinski arhiv, 2018, str. 36–39.
 Nevarni ples nalezljivih bolezni, v: Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920), Ljubljana:
Zgodovinski arhiv, 2018, str. 40–43.
 Obisk španske gospe, v: Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920), Ljubljana:
Zgodovinski arhiv, 2018, str. 44–46.
 Od vojne zaznamovani, v: Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920), Ljubljana:
Zgodovinski arhiv, 2018, str. 47–49.
 Ostal je le spomin, v: Slovenci, začenjajo se novi časi … (1918–1920), Ljubljana: Zgodovinski
arhiv, 2018, str. 50–52.
 Arhivsko gradivo društev in zvez : Venerina pot v Škofji Loki, https://www.zallj.si/2018/10/01/arhivalija-meseca-oktober-2018/
Tatjana Šenk
 Arhivalija meseca februarja 2018: Slovenska prisega merilca vina; Zgodovina arhiva drugo
desetletje: 1908-1918
 Arhivalija meseca junij 2018: Sergij Vilfan in začetki arhivske fototeke; Zgodovina arhiva šesto
desetletje: 1948-1958
Barbara Žabota
 Poročilo o evidentiranju arhivskega gradiva v tujini – Dunaj, Avstrija. Evidentiranje arhivskega
gradiva v tujini 14 (2018) št. 1, str. 126–148.
 Janez Weiss, ur.: Protestantizem v Metliki 1559 – 1617: ob 400-letnici zagovora zadnjih
protestantov mesta Metlike. Publikacija razstave. Metlika: Belokranjski muzej, 2017, 28 strani.
Kronika 66 (2018), št. 2, str. 307–309.
 Janž Khisl z »Mrzlega studenca«. Grad Khislstein in zgodbe rodbine Khisl. Kranj 2018, str. 16–
37.
13.3. Preučevanje ostalih strokovnih vprašanj v letu poročanja
Navedite seznam ostalih strokovnih tem oziroma vprašanj, ki ste jih preučevali v letu poročanja:

Nataša Budna Kodrič
– Korespondenca Jožefine in Fidelija Terpinc (1825–1858), objava vira: priprava, pregled in
ureditev transkribiranega besedila za objavo v Virih, pregledovanje podatkov v
Nadškofijskem arhivu Ljubljana, v ZAL ter digitalnega gradiva na spletnih straneh (d-Lib,
Matricula Online ipd.)
Elizabeta Eržen Podlipnik
 Preučevanje arhivskega gradiva na temo počitnic za seminar JUHUHU, počitnice so tu! (seminar
pri ZPMS za mentorje zgodovinskih krožkov)
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Mira Hodnik
- Raziskovanje arhivskega gradiva Okrajnega glavarstva Logatec v Arhivu Republike Slovenije.
Dunja Mušič
- Članki za občinska glasila (Bela krajina, Novo mesto, Trebnje): Arhiv – zakladnica preteklosti:
predstavitev dela arhiva in arhivalije iz metliških fondov – Vabilo na koncert metliških
tamburašev iz leta 1893; Kaj hrani arhiv na gradu Grm: predstavitev delovanja arhiva in
arhivaliji o Leonu Štuklju ob 120. obletnici rojstva
- Za vas razkrivamo: Kaj hrani arhiv v Novem mestu? Predstavitev arhiva in popisnice
prebivalstva za vas Dolenja Dobrava; Za vas razkrivamo: Nazaj v šolske klopi – še pomnite,
kako je bilo v osemdesetih?; Za vas razkrivamo: Poročilo o pregledu dograditve planinskega
doma na Mirni gori; priprava prispevka za zbornik ob simpoziju Fenomeni meje: Arhivski viri
za Belo krajino in Žumberak
Jože Suhadolnik
 Objekti v domačih in tujih krajih, zgodovina in umetnostna zgodovina, opisi s podatki.
Judita Šega
 Arhivsko gradivo Ivana in Franje Tavčar, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana (za predavanje
v okviru prireditve Večer Franje Tavčar in objavo v Loških razgledih)
Barbara Žabota
 Protestantizem v Ljubljani od začetkov v dvajsetih letih 16. stoletja do konca dvajsetih let 17.
stoletja: doktorska disertacija. Delo je zaključeno.
 Znanstvena razprava o protestantizmu na gospostvu Turjak v 16. stoletju za monografijo o
gradu Turjak. Delo je zaključeno.
 Razstava o družini Khisl v Kranju (sodelovanje z Gorenjskim muzejem pri pripravi
priložnostne razstave – priprava besedila in izbor slik za razstavne panoje in katalog,
soavtorstvo). Delo je zaključeno.
14. Izdajanje publikacij v letu poročanja
14.1. Publikacije, ki jih je arhiv izdal v letu poročanja
Navedite publikacije, ki jih je arhiv izdal v letu poročanja: naslov objave, podatki o avtorju in soavtorjih,
obseg, število izvodov (podatki naj se navajajo v skladu s pravili, ki veljajo za citiranje bibliografskih enot).
Dodajte tudi utemeljitev uvrstitve izdaje publikacije v program arhiva kot izvajalca javne arhivske službe.

 Šega, Judita (ur.); Eržen Podlipnik Elizabeta; Hodnik, Mira; Mušič, Dunja: Slovenci, začenjajo
se novi časi … (1918–1920), razstavni katalog, Ljubljana : Zgodovinski arhiv, 2018.
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II. DEL – POROČILO SPLOŠNO (STANJE 31.12.2018)
1. Kadri
1.1. Število zaposlenih v arhivu, ki jih financira MK
/izpolnite tabelo/
Stopnja
Strokovni
izobrazbe delavci
IX.
1

Ostali
delavci

Skupaj
-

1

VIII.

2

-

2

VII.

19

-

19

VI.

-

1

1

V.

11

-

11

IV.

-

2

2

III.

-

-

-

II.

-

1

1

I.

-

-

-

32

5

37

Skupaj

1.2. Število zaposlenih v arhivu, ki se financirajo iz drugih virov
Navedite število delavcev, njihovo izobrazbo, vire financiranja ter čas zaposlitve:

1 delavec, univ. dipl. inž. kemije, javna dela, financiranje iz strani Zavoda RS za zaposlovanje in
Mestne občine Novo mesto, zaposlitev od 18. 1. – 31. 12. 2019.
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2. Prostori arhiva
2.1. Površina prostorov arhiva v m2
Arhiv (navedite arhiv in lokacijo)

Ljubljana, Mestni trg 27
Ljubljana, Ciril-Metodov trg 21
Ljubljana, Poljanska cesta 40
Ljubljana, Kvedrova ulica 9
Ljubljana, Šmartinska cesta 53
Novo mesto, Skalickega ulica 1
Novo mesto, Foersterjeva ulica 10
Kranj, Savska cesta 8
Kranj, Ljubljanska cesta 24a
Škofja Loka, Partizanska cesta 1c
Idrija, Prelovčeva ulica 2
Površina skupaj

Površina v m2

913,60
469,62
872,20
184,50
590,00
430,00
363,10
213,00
814,00
430,70
270,90
5551,62

2.2. Podatki o objektu (izpolnite za vsak objekt posebej)
Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
Vrsta prostorov

Depoji
Čitalnica
Laboratorij in delavnice
Knjižnica
Upravni in delovni prostori
Ostalo
Skupaj:

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Mestni trg 27, Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
poslovni, delovni in skladiščni prostori
Stanje 31.12.2018 Od tega
(v m2)
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

499,0
42,0
32,3
38,8
268,3
33,1
913,6
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Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
Vrsta prostorov

Depoji
Skupaj:

Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
Vrsta prostorov

Depoji
Skupaj:

Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
Vrsta prostorov

Depoji
Skupaj:

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Ciril-Metodov trg 21,
Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
Republika Slovenija, Mestna občina Ljubljana
Stanovanjsko-poslovna zgradba
Stanje 31.12.2018 Od tega
(v m2)
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

469,62
469,62

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Poljanska c. 40, Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
Republika Slovenija
Stanovanjsko-poslovna zgradba
Stanje 31.12.2018 Od tega
(v m2)
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

872,20
872,20

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Kvedrova ulica 9,
Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
Republika Slovenija
arhivska skladišča
Stanje 31.12.2018 Od tega
(v m2)
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

184,5
184,5
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Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
V primeru, da plačujete najemnino
navedite tudi višino le te v EUR na
leto:
Vrsta prostorov

Depoji
Skupaj:

Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
V primeru, da plačujete najemnino
navedite tudi višino le te v EUR na
leto:
Vrsta prostorov

Depoji
Čitalnica
Razstavni prostori
Knjižnica
Upravni in delovni prostori
Ostalo
Skupaj:

Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
V primeru, da plačujete najemnino
navedite tudi višino le te v EUR na
leto:
Vrsta prostorov

Depoji
Skupaj:

Zgodovinski arhiv Ljubljana, Šmartinska 53, Ljubljana
Mestna občina Ljubljana
LOMA CENTER, nepremičnine, d.o.o.
arhivsko skladišča
39.610,00
Stanje 31.12.2018 Od tega
(v m2)
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

590,00
590,00

Novo mesto, Skalickega ulica 1, 8000 Novo mesto
Novo mesto
Ministrstvo za kulturo RS
arhivska dejavnost

Stanje
31.12.2018 (v
m2)

Od tega
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

95, 9
27,25
19
39,25
50,55
198,05
430

Novo mesto, Foersterjeva ulica 10, 8000 Novo mesto
Novo mesto
San 21, d.o.o. – v stečaju
arhivska dejavnost
27.443,00
Stanje
31.12.2018 (v
m2)

363,1
363,1
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Od tega
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
Vrsta prostorov

Depoji
Čitalnica
Knjižnica
Upravni in delovni prostori
Ostalo
Skupaj:

Enota za Gorenjsko Kranj, Savska c. 8, Kranj
Mestna občina Kranj
Republika Slovenija
poslovni in delovni prostori
Stanje 31.12.2018 Od tega
(v m2)
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

31,0
29,0
31,0
87,0
35,0
213,0

Naslov objekta (kraj, ulica, številka, Enota za Gorenjsko Kranj, Ljubljanska c. 24a
pošta):
Občina:
Mestna občina Kranj
Lastnika objekta:
1. Iskra Sistemi, d.d., Ljubljana
Namembnost objekta:
V primeru, da plačujete najemnino
navedite tudi višino le te v EUR na
leto:
Vrsta prostorov

Depoji
Skupaj:

Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
V primeru, da plačujete najemnino
navedite tudi višino le te v EUR na
leto:
Vrsta prostorov

Depoji
Čitalnica
Laboratorij in delavnice
Razstavni prostori
Upravni in delovni prostori
Ostalo
Skupaj:

2. Iskratel, d. o. o., Kranj
arhivska skladišča
1. 20.980,80 EUR
2. 17.940,00 EUR
Stanje 31.12.2018 Od tega
pridobljeno v l.
(v m2)
2018 (v m2)

814
814

Škofja Loka, Partizanska c. 1c, 4220 Škofja Loka
Škofja Loka
Republika Slovenija
Delovni prostori in arhivski depoji

Stanje
31.12.2018 (v
m2)

Od tega
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

155,8
47,11
25,58
50,60
69,41
82,20
430,70
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Naslov objekta (kraj, ulica, številka,
pošta):
Občina:
Lastnik objekta:
Namembnost objekta:
V primeru, da plačujete najemnino
navedite tudi višino le te v EUR na
leto:
Vrsta prostorov

Depoji
Knjižnica
Upravni in delovni prostori
Ostalo
Skupaj:

Idrija, Prelovčeva 2, 5280 Idrija
Idrija
Občina Idrija
Delovni prostori in arhivski depoji

Stanje
31.12.2018 (v
m2)

Od tega
pridobljeno v l.
2018 (v m2)

211,32
13,26
38,94
7,38
270,90
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2.3. Oprema
2.3.1. Oprema arhivskih skladišč (skupno)
Vrsta opreme
Police (lesene)
Police (kovinske)
Premične police
Omare (kovinske)
Predalniki
Trezorji
Kartotečne omare

Kapaciteta (v tm) oziroma število kosov

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL
148,5
0
0
0
0
148,5
2756,9 2214,0
876,1
303,4
1375
7525,4
7980,4
333,0
6314,2
1084,4
0
15712
10
0
0
2
1
13
60
9
30
7
7
113
2
0
0
0
0
2
24
0
1
3
3
31

2.3.2. Arhivsko gradivo
/izpolnite tabelo/
Tehnične enote
Škatle
Fascikli
Mape
Knjige
Registratorji
Kartoteke
Filmske škatle
Ostalo

Število

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL
76501
18114
35367
8763
5376
144121
3248
270
3341
12
2921
9792
986
44
522
268
67
1887
1530
2153
468
1223
2206
7580
571
0
0
43
0
614
958
1
239
80
45
1323
0
1
0
0
2
3
51469
0
0
5491
30
56990

Ostalo: albumi: 4, koluti: 232, tulci: 371, ovoji: 50442, kt. om: 7; projekti 413.
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3. Investicije, investicijsko vzdrževanje in oprema
3.1. Investicije v letu 2018 (objekt, kratek opis del)

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto: na območju gradu Grm v Novem mestu je
Zgodovinski arhiv Ljubljana od družbe Revoz d.d. kupil dve parceli (katastrska občina 1483
KANDIJA parcela 1343/12 - ID 6492190; katastrska občina 1483 KANDIJA parcela 1343/14 - ID
6492197). Parceli sta bistvenega pomena za načrtovano novogradnjo arhiva, saj omogočata obvoz
okoli arhivske stavbe. Zaradi nakupa parcel smo morali sočasno naročiti prestavitev kanalizacijskih
jaškov ter mejne ograje. Celoten postopek odkupa in organizacijo izvedbenih del je vodila komisija
v sestavi Iztok Hotko, Mitja Sadek ter Miran Zupan. Odkup ter izvedbo del je v celoti financiralo
Ministrstvo za kulturo RS. Konec leta 2018 smo vložili predlog za vpis lastninske pravice ZAL nad
parcelami v zemljiški knjigi.
3.2. Investicijsko vzdrževanje v letu 2018 (objekt, kratek opis del)

- Brušenje in lakiranje parketa na hodniku enote v Idriji (investitor: Občina Idrija);
- Beljenje dveh sten v sprejemni pisarni v Škofji Loki zaradi vgradnje komunikacijske omarice v
letu 2017.
3.3. Nabava opreme v letu 2018

 Tračna enota s knjižnico za varnostno kopiranje IBM L2U TS3100 Tape Library (Enota v
Ljubljani),
 profesionalni 27 inčni monitor (Enota v Ljubljani),
 A3 format optični bralnik, A4 format optični bralnik (Enota v Ljubljani),
 razširitev RAM na strežniku, preko katerega se izvaja varnostno kopiranje (Enota v Ljubljani),
 5 namiznih računalnikov s programsko opremo (Enota v Ljubljani),
 prenosni računalnik nižjega cenovnega razreda za delo v skladiščih (Enota v Ljubljani),
 dodatni računalniški vod iz strežniške sobe do čitalniškega računalnika za stranke (Enota v
Ljubljani),
 iz projekta e-ARH.si smo za čitalnico dobili pripomočke za lažje delo slabovidnih in naglušnih
(Enota v Ljubljani),
 službeno vozilo VW Caddy (Enota v Ljubljani),
 predalnik za mikrofilme (Enota v Ljubljani),
 nakup novih gasilnikov na vodno meglo in CO2 (Enota v Ljubljani),
 dva fotelja in mizica za skupni prostor (Enota v Ljubljani),
- uničevalec dokumentov EBA 1128 S (Enota v Idriji),
- prenosni računalnik HP 17-BS103NM I5-8250U/8GB (Enota za Dolenjsko in Belo krajino
Novo mesto),
- digitalni fotoaparat Panasonic Lumix G (Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto),
- zložljivi stoli (35 ks) (Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto),
- monitor Acer V6 V246HLbmd 24" Full HD T (Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo
mesto),
- stropna LED svetila - 15 ks (Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto),
- mrežno stikalo-switch, TP-LINK TL-SG105E (Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo
mesto),
- rezalnik za večje formate (Enota v Škofji Loki),
- strojček za spiralno vezavo dokumentov (Enota v Škofji Loki),
- stojala za prezentacijo publikacij ZAL (vse enote).
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4. Informatizacija arhiva
4.1. Računalniška strojna oprema
/izpolnite tabelo/
Arhiv
Število
računalnikov,
ki se ne
morejo
priključiti na
omrežje

ZAL

Računalniki v omrežju

Strežniki

Scaner

Ostalo

Ljubljana: 22 namiznih
računalnikov, računalnik za
stranke v čitalnici, štirje
prenosniki (eden je v uporabi
kot namizni računalnik).
Kranj: 5 namiznih
računalnikov, računalnik za
stranke v čitalnici ter prenosnik
Škofja Loka: 2 namizna
računalnika, računalnik za
stranke v čitalnici
Novo mesto: 5 namiznih
računalnikov, računalnik za
stranke v čitalnici ter
prenosnika, od katerih se eden
uporablja kot namizni
računalnik.
Idrija: 2 namizna računalnika,
računalnik za stranke v čitalnici

Štirje
fizični, od
tega dva
gostita vsak
po tri
virtualne
strežnike

9

Tračna
enota za
izvajanje
varnostnega
kopiranja.
Sistemi za
video
nadzor –
Ljubljana,
Kranj, Novo
mesto.

4.2. Komunikacijska oprema
/izpolnite tabelo/
Arhiv
Usmerjevalniki

Modemi

5
Vrsta povezave za internet:
- stalna:
- občasna:

4.3. Računalniški programi in aplikacije
/izpolnite tabelo/
Arhiv
Sistemska
programska
oprema:

ZAL

MS Win 2012
Server Standard,
MS Win 2008
ENT, MS
Windows 7,

Aplikacijska programska oprema:

Specializirana programska
oprema:

Različne verzije MS Office, ACD EPP – Zaslon Telecom,
See, Adobe PHOTOSHOP CC , Scope, RIS
Oracle, Mercury Mail Server,
SpamHalter,
NOD32
antivirus,
Sophos Intercept X, OpenOffice. org,
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MS Windows 8.1
MS Windows 10

Microsoft Virtual PC, MWSUS,
Access 2013 za Načrte in Fototeko

4.4. Strokovna dela in aktivnosti na področju informatizacije arhiva
Navedite strokovna dela in aktivnosti na področju informatizacije arhiva, vključno z aktivnostmi vezanimi na
aplikacijo Scope in vzajemno podatkovno bazo Siranet:
Vpisi novih fondov:

- SI_ZAL_IDR/0274, Janez Kavčič, Idrija, 1924–2017, 37 š, 3,70 tm
- SI_ZAL_IDR/0277, Območna obrtno-podjetniška zbornica Idrija, 1976–2000, 7 š, 0,70 tm
- SI_ZAL_IDR/0276, Krajevna skupnost Cerkno 1968–1975, 10 š, 1 tm
- SI_ZAL_IDR/0275, Vrtec Idrija, 1948–2015, 63 š, 6,30 tm
- SI_ZAL_RAD/0127, Kmetijsko zemljiška skupnost Radovljica, 1974–1990, 29 š, 2,9 tm
- SI_ZAL_RAD/0126, Matični urad Radovljica, 1953–1992, 124 š, 12,4 tm
- SI_ZAL_KRA/0264, Dijaški dom Kranj 1963–2002, 17 š, 1,7 tm
- SI_ZAL_KRA/0266, Osnovna šola Šenturška Gora, 1931–1976, 2 š, 0,2 tm
- SI_ZAL_KRA/0265, Osnovna šola Velesovo, 1860–1967, 3 š, 0,3 tm
- SI_ZAL_KRA/0261, Center za socialno delo Kranj, 1948–1972, 140 š, 14 tm
- SI_ZAL_KRA/0269, Taučar Franc, Goriče, 1849–1965, 1 š, 0,1 tm, odkup
- SI_ZAL_RAD/0120, Krajevni urad Bled, 1955–1990, 30 š, 3 tm
- SI_ZAL_RAD/0121, Krajevni urad Bohinjska Bistrica, 1956–1992, 28 š, 2,8 tm
- SI_ZAL_RAD/0122, Krajevni urad Srednja vas v Bohinju, 1953–1987, 10 š, 1 tm
- SI_ZAL_RAD/0123, Krajevni urad Gorje, 1950–1987, 17 š, 1,7 tm
- SI_ZAL_RAD/0124, Krajevni urad Lipnica, 1945–1974, 15 š, 1,5 tm
- SI_ZAL_RAD/0125, Krajevni urad Podnart, 1946–1994, 14 š, 1,4 tm
– SI_ZAL_ČRN/0086, Zdravstveni dom Črnomelj, 1975–2014, 15 š, 1,5 tm
– SI_ZAL_ČRN/0087, Osnovna šola Loka 1889–2015, 29 š, 2,9 tm
– SI_ZAL_MET/0076, Kulturno društvo Gradaški mački, 1959–2016, 3 š, 0,3 tm
– SI_ZAL_MET/0077, Komunalno podjetje Metlika, 1970–1990, 8 š, 0,8 tm
– SI_ZAL_NME/0303, Gregorc Dragotin, 1903–1968, 5 š, 0,5 tm
– SI_ZAL_NME/0310, Grobovšek Jovo, 1975–1997, 7 š, 0,7 tm
– SI_ZAL_NME/0311, Vovk Staša, 1953–2017, 3 š, 0,3 tm
– SI_ZAL_NME/0312, Zavod za zdravstveno varstvo, 1953–2003, 11 š, 1,1 tm
– SI_ZAL_NME/0313, Srednja šola za gostinstvo in turizem Novo mesto, 1952–2006, 144 š,
14,4 tm
– SI_ZAL_NME/0314, Osnovna šola Grm, 1971–2011, 42 š, 4,4 tm
– SI_ZAL_ŠKL/0436, Samoupravna interesna skupnost za proizvodnjo hrane in preskrbo Škofja
Loka
– SI_ZAL_ŠKL/0444, Elektro-strojna zadruga Sorica, 1911–1948, 2 š, 0,2 tm
– SI_ZAL_ŠKL/0446, SGP Tehnik Škofja Loka, 1949–2013, 169 š, 2 ovoja, 7 panojev, 17,0 tm
– SI_ZAL_ŠKL/0451, Krajevna skupnost Poljane, 1969–1999, 8 š, 0,8 tm
– SI_ZAL_ŠKL/0453, Dr. France Štukl, Škofja Loka, 1963–1999, 4 š, 0,4 tm
– SI_ZAL_ŠKL/0456, Zbirka vedut, 1971, 15 ks, 0,1 tm
– SI_ZAL_ŠKL/0459, Slikopleskarstvo Škofja Loka, 1954–1995, 1 š, 0,1 tm
– SI_ZAL_ŠKL/0460, Dr. Tine Debeljak, 1944–1989, 1 š, 0,1 tm
– SI_ZAL_CER/0084, Nižja realna gimnazija Stari trg pri Ložu, 1944–1947, 1 š, 0,1 tm
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

SI_ZAL_CER/0085, Dijaški dom Stari trg pri Ložu, 1945–1952, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_DOM/0114, Vrtec Urša Domžale, 1997, 1 t. e., 0,1 tm
SI_ZAL_DOM/0113, Vzgojnovarstveni zavod Domžale, 1974–1997, 1,3 tm
SI_ZAL_DOM/0111, Glasbena šola Domžale, 1950–1959, 1š, 0,1 tm
SI_ZAL_DOM/0112, Glasbena šola Mengeš, 1952–1959, 1š, 0,1 tm
SI_ZAL_KOČ/0096, Osnovna šola Ljubo Šercer Kočevje, 1961–1999, 9 š, 0,9 tm
SI_ZAL_LJU/0829, Višja strokovna šola IZRAZ Ljubljana, 1999–2016, 18 t. e., 1,8 tm
SI_ZAL_LJU/0828, Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, 1954–2009,
26 š, 2,6 tm
SI_ZAL_LJU/0830, Družina Göstl, Ljubljana, 1862–1968, 2š, 0,2 tm
SI_ZAL_VRH/0079, Upravna enota Vrhnika, 1996–2005, 46š, 4,6 tm

Uvozi e-popisov v ScopeArchiv:

Enota v Ljubljani
 SI_ZAL_LJU/0088, Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani, 1848–1978, 270 š, 58 k, 14 f, 1
m, 31,8 tm
 SI_ZAL_LJU/0677, Sodišče združenega dela v Ljubljani, 1975-1994, 515 š, 51,5 tm
 SI_ZAL_LJU/0791, Divizijsko sodišče v Ljubljani, 1945–2008, 7 š, 0,7 tm
 SI_ZAL_LJU/0520, Državno tožilstvo v Ljubljani, 1904–1945, 2 š, 0,2 tm
 SI_ZAL_DOM/0096, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Zunanji oddelek v Domžalah,
1965–1999, 290 š, 75 k, 30 tm
 SI_ZAL_GRO/0003, Javno tožilstvo za okraj Grosuplje, 1946–1952, 4 š, 2 m, 0,5 tm
 SI_ZAL_KAM/0113, Javno tožilstvo za okraj Kamnik, 1945–1952, 3 š, 4 m, 0,5 tm
 SI_ZAL_KOČ/0002, Javno tožilstvo za okraj Kočevje, 1946–1994, 221 š, 2 m, 22,2 tm
 SI_ZAL_LJU/0091, Javno tožilstvo za okraj Ljubljana-okolica, 1949–1952, 1 š, 2 m, 0,2 tm
 SI_ZAL_LJU/0525, Javno tožilstvo za glavno mesto Ljubljana, 1945–1952, 4 š, 9 m, 0,9 tm
 SI_ZAL_LJU/0526, Javno tožilstvo za I. in IV. rajon glavnega mesta Ljubljana, 1949–1951, 1
š, 2 m, 0,2 tm
 SI_ZAL_LJU/0527, Javno tožilstvo za II., III. in V. rajon glavnega mesta Ljubljana, 1949–
1951, 1 š, 2 m, 0,2 tm
 SI_ZAL_VRH/0066, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, Zunanji oddelek na Vrhniki,
1965–1998, 197 š, 19,7 tm
 SI_ZAL_LJU/0578, Družbeni pravobranilec samoupravljanja Ljubljana, 1976–1993, 33 š, 3,3
tm
 SI_ZAL_DOM/0110, Družbeni pravobranilec samoupravljanja Domžale, 1976–1992, 9 š, 0,9
tm
 SI_ZAL_CER/0006, Notariat Cerknica, 1894–1944, 22 š, 2,2 tm
 SI_ZAL_CER/0007, Notariat Lož, 1888–1944, 29 š, 2,9 tm
 SI_ZAL_DOM/0072, Notariat Brdo, 1873–1941, 39 š, 4 tm
 SI_ZAL_GRO/0040, Notariat Stična/Višnja Gora, 1858–1945, 50 š, 20 k, 5,6 tm
 SI_ZAL_KAM/0109, Notariat Kamnik, 1856–1945, 104 š, 10,5 tm
 SI_ZAL_KOČ/0006, Notariat Kočevje, 1856–1919, 53 š, 5,3 tm
 SI_ZAL_LIT/0011, Notariat Litija, 1857–1941, 61 š, 6,1 tm
 SI_ZAL_LJU/0398, Notariat Ljubljana, 1812-1945, 298 š, 29,9 tm
 SI_ZAL_LJU/0454, Notariat Velike Lašče, 1881–1943, 27 š, 10 k, 2,9 tm
 SI_ZAL_LOG/0031, Notariat Logatec, 1879–1945, 38 š, 3,8 tm
 SI_ZAL_RIB/0046, Notariat Ribnica, 1865–1945, 72 š, 7,2 tm
 SI_ZAL_VRH/0055, Notariat Vrhnika, 1812–1945, 67 š, 6,7 tm
 SI_ZAL_LJU/0092, Viljem Krejči, odvetnik, Ljubljana, 1909–1952, 27 š, 2,7 tm
 SI_ZAL_LJU/0093, Andrej Kuhar, odvetnik, Ljubljana, 1800–1952, 40 š, 4 tm
 SI_ZAL_LJU/0094, Friderik Luckman, odvetnik, Ljubljana, 1902–1945, 38 š, 1 t, 3,9 tm
 SI_ZAL_LJU/0095, Josip Ciril Oblak, odvetnik, Ljubljana, 1914–1957, 4 š, 0,4 tm
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SI_ZAL_LJU/0096, Ravnihar Vladimir, odvetnik, Ljubljana, 1911–1954, 4 š, 0,4 tm
SI_ZAL_LJU/0098, Bogdan Žužek, odvetnik, Ljubljana, 1925–1966, 29 š, 2,9 tm
SI_ZAL_RIB/0073, France Jarc, odvetnik, Ribnica, 1937-1942, 4 š, 0,4 tm
SI_ZAL_RIB/0077, Sodnik za prekrške Ribnica, 1955-1996, 50 š, 5,3 tm
SI_ZAL_KOČ/0083, Sodnik za prekrške Kočevje, 1955-1996, 50 š, 5,3 tm
SI_ZAL_KAM/0136, Sodnik za prekrške Kamnik, 1955-1996, 44 š, 4,4 tm
SI_ZAL_DOM/0036, Sodnik za prekrške Domžale, 1955-1962, 1 š, 3 f, 0,4 tm
SI_ZAL_KAM/0104, Obrtno nadaljevalna šola Kamnik, 1886–1941, 3 š, 0,30 tm
SI_ZAL_KAM/0081, Gremialna trgovska nadaljevalna šola v Kamniku, 1924–1941, 1 š, 0,10
tm
SI_ZAL_CER/0053, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, 1862–1978, 33 š,
3,3 tm
SI_ZAL_CER/0084 Nižja realna gimnazija Stari trg pri Ložu, 1944–1947, 1 š, 0,10 tm
SI_ZAL_CER/0085, Dijaški dom Stari trg pri Ložu, 1945–1952, 1 š, 0,10 tm
SI_ZAL_LJU/0031/004, Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, serija 4, bilance, 1945–1955,
59 š, 5,9 tm,
SI_ZAL_LJU/0031/007, Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, serija 7, obrt in industrija,
1945–1955, 45 š, 4,5 tm,
SI_ZAL_LJU/0031/008, Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, serija 8, šolstvo in zdravstvo,
1945–1955, 41 š, 4,1 tm,
SI_ZAL_LJU/0031/009, Okrajni ljudski odbor Ljubljana okolica, serija 9, tajništvo in
predsedstvo, 1945–1955, 258 š, 25,8 tm
SI_ZAL_LJU/0037, Krajevni ljudski odbor Ježica, 1945–1949, 4 š, 0,4 tm
SI_ZAL_DOM/0112, Glasbena šola Mengeš, 1952–1959, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_GRO/0053 Kmetijsko gospodarska šola Višnja Gora, 1947–1959, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_LJU/0823 Vrtec Medvode, 1979–1995, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_LJU/0774, Linex, 1961–1980, 3 š, 0,3 tm
SI_ZAL_LJU/0675, Mercator-Konditor, Zmajčkov butik, Ljubljana, 1971–1997, 18 š, 1,8 tm

Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto
- SI_ZAL_ČRN/0036, Osnovna šola Petrova vas, 1881–1962, 4 š, 0,4 tm
- SI_ZAL_MET/0041, Nižja gimnazija v Metliki, 1944–1958, 7 š, 0,7 tm
- SI_ZAL_NME/0129, Krajevni ljudski odbor Koroška vas, 1946–1948, 3 š, 0,3 tm
Enota za Gorenjsko Kranj














SI_ZAL_KRA/0154, Mandeljc Julka, Kranj, 1879–1988, 9 š, 0,9 tm
SI_ZAL_KRA/0156, Rebolj Alojz, Medvode, 1904–1990, 16 š, 1,6 tm)
SI_ZAL_KRA/0157, Štempihar Valentin in Juri, Kranj, 1888–1977, 4 š, 0,4 tm
SI_ZAL_KRA/0159, Gril Danila, Stražišče, 1945–2001, 13 š, 1,3 tm
SI_ZAL_KRA/0170, Žontar Primož, Kranj, 1915–1923, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_KRA/0206, Lojze Zavrl, Srednje Bitnje, 1726–1951, 2 š, 0,2 tm
SI_ZAL_KRA/0229, Belcijan Ljudmila, Kranj, 1939–2010, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_KRA/0237, Šifrer Antonija, Žabnica, 1921–2005, 3 š, 0,3 tm
SI_ZAL_KRA/0245, Jan Ivan, Kranj, 1921–2007, 14 š, 1,4 tm
SI_ZAL_RAD/0081, Strgar Janez, Bitnje, 1896–1948, 5 š, 0,5 tm
SI_ZAL_RAD/0114, Križnar Ivan, Lipnica, 1961–2007, 8 š, 0,8 tm
SI_ZAL_KRA/0124, Družina Holchaker in Mayr, Kranj, 1822–1985, 24 š, 1 m, 2,5 tm
SI_ZAL_TRŽ/0043, Hawlina Otto, Tržič, 1908–1926, 3 š, 0,3 tm
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SI_ZAL_TRŽ/0052, Nadišar Janko, Tržič, 1941–1963, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_KRA/0045, ObLO Žabnica, 1945–1958, 11 š, 1,1 tm
SI_ZAL_KRA/0052, Krajevni urad Žabnica, 1955–1961, 6 š, 0,6 tm
SI_ZAL_KRA/0026, Krajevni ljudski odbor Besnica, 1945–1952, 12 š, 1,2 tm
SI_ZAL_KRA/0255, Sodišče slovenske narodne časti, senat v Kranju, 1945, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_JES/0089, Vojaško sodišče ljubljanskega vojnega področja v Ljubljani, Jesenice,
1945–1946, 1 š, 0,1 tm
 SI_ZAL_KRA/0256, Vojaško sodišče ljubljanskega vojnega področja v Ljubljani, Kranj, 1945–
1947, 2 š, 0,2 tm
Enota v Idriji







SI_ZAL_IDR/0062, Društvo žena Štefke Majnik, Idrija, 1955–1961, 1 š, 0,10 tm
SI_ZAL_IDR/0078, Osnovna šola Cerkljanski Vrh, 1945–1960, 2 š, 0,20 tm
SI_ZAL_IDR/0079, Občinski ljudski odbor Spodnja Idrija, 1952–1955, 11 š, 3 k, 1,15 tm
SI_ZAL_IDR/0091, Stanko Bloudek, Idrija, 1896–1959, 3 š, 0,30 tm
SI_ZAL_IDR/0252, Občinska raziskovalna skupnost Idrija, 1978–1988, 2 š, 0,20 tm
SI_ZAL_IDR/0256, Občinska telesnokulturna skupnost Idrija, 1976–1989, 3 š, 0,30 tm

Popisi v ScopeArchiv: (seznam fondov, ki so bili popisani v ScopeArchiv na nivojih, nižjih od fonda)

Enota v Ljubljani
 SI_ZAL_LJU/0086, Okrajno sodišče v Ljubljani, 1850–1993, 3642 š, 27 kt, 366,9 tm; popis
serij 003-009
 SI_ZAL_LJU/0822 Vzgojno varstveni zavod Angelce Ocepek Ljubljana, 1959–1997, 3 š, 0,3
tm, dopolnitev podatkov na nivoju fonda, popis
 SI_ZAL_LJU/0347, Risbe, slike in grafike, 111 ks
Enota za Dolenjsko in Belo krajino Novo mesto






SI_ZAL_ČRN/0024, Pirnat Ivan, Črnomelj, 1895–1976, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_NME/0307, Družina Agnič, 1856–1962, 16 š, 1,6 tm
SI_ZAL_NME/0126, Mlekarska zadruga v Novem mestu, 1924–1929, 1 š, 0,1 tm
SI_ZAL_NME/0195, Kronist Novega mesta, 2017–2017, 329 ks digitalnih fotografij
SI_ZAL_NME/0308, Zbirka fotografij, 1955–1990, 313 fotografij

Enota za Gorenjsko Kranj
 SI_ZAL_RAD/0092, Okrožno državno tožilstvo Kranj – Zunanji oddelek Radovljica, 19452013, 129 š, 12,9 tm
 SI_ZAL_KRA/0239, Živinorejska zadruga Besnica, 1945–1948, 1 š, 0,1 tm
 SI_ZAL_RAD/0060, Kmetijska zadruga Gorje, 1929–1941, 1 š, 0,1 tm
 SI_ZAL_KRA/0260, Kmetijska zemljiška skupnost občine Kranj, 1974–1989, 4 š, 0,4 tm
 SI_ZAL_RAD/0029, Krajevni ljudski odbor Ljubno, 1945–1952, 5 š, 0,5 tm
– SI_ZAL_RAD/0116, Elan Begunje, 1960–2003, 1 š, 0,1 tm
– SI_ZAL_RAD/0057, Žebljarska in železoobrtna zadruga v Kropi in Kamni Gorici, 1776–1969,
2 š, 0,2 tm
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5. Knjižnično gradivo
5.1. Stanje knjižničnega gradiva
/izpolnite tabelo /
Stanje
Arhiv
31.12.2018

Knjigešt. enot

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL

21149
2991
2381
2720
3169
32410

LJU
NME
KRA
ŠKL
IDR
ZAL

135
37
30
25
55
282

Periodične
publikacije

Pridobljeno
v letu 2018

5.2. Katalogi, ki jih vodi arhiv
(označite z x)
X Abecedni imenski katalog

X Naslovni katalog
UDK katalog
Abecedni predmetni katalog

X Vzajemni katalog Cobis
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Ostalo

6. Strokovno izpopolnjevanje
6.1. Strokovni izpiti
Število delavcev, ki so v letu 2018 opravili strokovni izpit:
/izpolnite tabelo/
Stopnja izobrazbe

Število

VII

1

Skupaj

1

Delavci, ki do 31.12.2018 še niso imeli strokovnega izpita:

/izpolnite tabelo/
Stopnja izobrazbe

Število

VII
V

1
1

Skupaj

2

6.2. Podiplomski študij v letu 2018
/izpolnite tabelo/
Stopnja študija
Magisterij
Doktorat
Skupaj

Število

1
1
2

6.3. Druge vrste strokovnega izpopolnjevanja v letu 2018
/izpolnite tabelo/
Vrsta usposabljanja

Čas

Število udeležencev in ime
udeleženca

Dr. Jedert Vodopivec: Prah in
plesni v arhivih
Vnos popisov v ScopeArchiv
(Gorazd Stariha, Žiga Železnik,
Matjaž Šparovec)
E-arh.si: 3. mednarodna
konferenca

1. 2. 2018

vsi strokovni delavci

28. in 29.3.
2018

vsi arhivisti

7.-8.11.2018

Letni delovni sestanek projekta eARH.si: ESS 2016-2020
Mednarodna konferenca Tehnični
in vsebinski problemi klasičnega
in elektronskega arhiviranja,
Radenci 2018

29. 9. 2018

Tina Arh, Žarko Bizjak,
Jože Glavič, Hana
Habjan, Dunja Mušič
Žarko Bizjak, Dunja
Mušič, Mitja Sadek
Žarko Bizjak, Janez
Bregar, Tjaša Dolinar,
Elizabeta Eržen
Podlipnik, Hana Habjan,
Mira Hodnik, Dunja

11. –13. 4.
2018
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Posvetovanje in delavnica
Požarna varnost v stavbah
kulturne dediščine, Bistra 2018
39. Zborovanje Zveze
zgodovinskih društev Slovenije
10. konferenca Mikrografije

4. 10. 2018

Mušič, Jože Suhadolnik,
Matjaž Šparovec, Iztok
Hotko
Mira Hodnik, Iztok Hotko

27. 9. 2018

Mira Hodnik

10. 10. 2018

Dr. Jedert Vodopivec: Elementi
konzerviranja in restavriranja
arhivskega in dokumentarnega
gradiva (RK ARS)
Jože Škofljanec: Notranja pravila
za zajem in hrambo
Anže Novak: Predstavitev novosti
Splošne uredbe o varstvu
podatkov, MK
Magistrski študij Digitale
Geisteswissenschaften Karl Franz
Universität Graz, Gradec,
Avstrija.
Nacionalna delavnica Slovenska
kulturna dediščina v digitalnem
svetu, Narodna in univerzitetna
knjižnica
Strokovno predavanje dr. Andreja
Studna: Oštevilčenje hiš ob
vojaški konskripciji 1770/71
(organizator: ARS)
Osebna integriteta v javnem
sektorju (organizator MJU)
Strokovno predavanje mag.
Marka Štepca: Leto 1918 – zadnje
leto 1. svetovne vojne in upor
slovenskih vojakov v Judenburgu
(organizator Muzejsko društvo
Škofja Loka)
Strokovno usposabljanje za
registrirane koordinatorje
kulturno-umetnostne vzgoje
Tkemo mrežo za ustvarjalnost
(organizator: Zavod za šolstvo
RS)
Seminar Tkemo mrežo za
ustvarjalnost (za koordinatorje
KUV v zavodih; CD v Ljubljani)

10., 17., 24. 1.
2018

Tina Arh, Mira Hodnik,
Dunja Mušič
Tjaša Dolinar

Arhiv RS: uvodni seminar s

13.3.2018

Tjaša Dolinar

23.4.2018

Tjaša Dolinar, Judita
Šega, Elizabeta Eržen
Podlipnik
Jože Glavič

Poletni in
zimski
semester
13. - 14. 11.
2018

Jože Glavič, Iztok Hotko,
Dunja Mušič

22. 2. 2018

Elizabeta Eržen
Podlipnik, Mitja Sadek

16. 3. 2018

Judita Šega, Janez Bregar

24. 5. 2018

Judita Šega, Elizabeta
Eržen Podlipnik

23. 8. 2018

Elizabeta Eržen Podlipnik

23. 8. 2018

Kos Marjana

13.3.2018

Hana Habjan
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področja notranjih pravil za zajem
in hrambo za ustvarjalce
dokumentarnega in arhivskega
gradiva
Akademija za management in
projektno vodenje: strokovni
seminar Varstvo osebnih
podatkov po splošni uredbi o
varstvu podatkov
Mikrografija d.o.o.: poslovni
zajtrk o ''GDPR' ready'' rešitvah.
Kaj prinaša uredba o varstvu
podatkov (GDPR), Openit, GZS
Delavnica za skrbnike Registra
ustvarjalcev, ARS
Izobraževanje za projekt CAF na
MJU (samoocenitev projekta earh.si)
Mednarodna šola arhivistike
(Pariz, Francija)
Izdelava samoocenitve v okviru
projekta CAF
Izobraževanje za izpit o ZUP
(MJU)
Uredba o upravljanju z energijo v
javnem sektorju (MK)

15.3.2018

Hana Habjan

4.4.2018

Hana Habjan

12.6.2018

Gorazd Stariha

9.4.2018

Janez Bregar

20.3.2018

Mitja Sadek

26.3.27.4.2018
22. in 23.10.
2018
6.-8.11. 2018

Mitja Sadek

6.12.2018

Mitja Sadek

6.4. Ostalo
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Mitja Sadek
Mitja Sadek

7. Sodelovanje z arhivi doma in v tujini v letu 2018
7.1. Sodelovanje z arhivi, strokovnimi inštitucijami ter društvi v Sloveniji
/izpolnite tabelo/
Institucija, arhiv, društvo

E-Arh.si
Arhivsko društvo Slovenije

Medarhivska delovna skupina za upravo
Medarhivska delovna skupina za VIZ
Medarhivska delovna skupina za pravosodje
Medarhivska delovna skupina za kulturo
Medarhivska delovna skupina za zdravstvo in
socialo
Medarhivska delovna skupina za gospodarstvo
Medarhivska delovna skupina za strokovno
izrazje
MK, svet direktorjev SJAS
Nadzorni odbor ZZDS
Gorenjski muzej Kranj
Mestna knjižnica Kranj
Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Dolenjski muzej Novo mesto
Rast, revija za literaturo, kulturo in družbena
vprašanja
Arhiv Republike Slovenije
Muzejsko društvo Škofja Loka
Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
Arhivsko društvo Slovenije, Komisija za
podeljevanje Aškerčevih nagrad in priznaj
Zgodovinsko društvo Ljubljana

Opis sodelovanja

članstvo v kompetenčnih centrih: Mitja Sadek,
Jože Glavič, Hana Habjan, Žiga Železnik, Dunja
Mušič, Žarko Bizjak, Tina Arh
Hana Habjan: predsednica društva, članica
izvršnega odbora in članica uredniškega odbora
publikacije Viri.
Dunja Mušič: tehnična urednica Arhivov.
članstvo: Tatjana Šenk
članstvo: Hana Habjan
članstvo: Žarko Bizjak, Gorazd Stariha
članstvo: Marjana Kos
članstvo: Dušan Bahun
članstvo: Janez Bregar
članstvo: Mitja Sadek
članstvo: Mitja Sadek
članstvo: Mitja Sadek
Sodelovanje pri izboru gradiva za razstave
Sodelovanje pri izboru gradiva za razstavo o
stavbi Globus
član strokovnega sveta: Iztok Hotko
član sveta: Mitja Sadek
Sodelovanje pri izboru gradiva za razstave
član uredniškega odbora: Iztok Hotko
Sodelovanje v Komisiji za podelitve strokovnih
nazivov na področju varstva arhivskega gradiva
(Judita Šega)
Članstvo v izvršnem odboru (Judita Šega)
Članstvo v uredniškem odboru Loških razgledov
(Judita Šega)
Sodelovanje pri pripravi skupne razstave (Judita
Šega, Elizabeta Eržen Podlipnik)
Sodelovanje pri pripravi Dnevov evropske
kulturne dediščine (Marjana Kos, Elizabeta
Eržen Podlipnik)
Članstvo v Komisiji za podeljevanje Aškerčevih
nagrad in priznanj (Elizabeta Eržen Podlipnik)
članica izvršnega odbora (Tatjana Šenk)
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7.2. Mednarodno sodelovanje
7.2.1. Udeležba na kongresih, zborovanjih in posvetovanjih v tujini
/izpolnite tabelo/
Ime udeleženca in njegova
aktivnost

Država, kraj, čas

Tema

Hana Habjan, udeleženka
mednarodne sekcije na temo
varstva podatkov v arhivih
(razpravljalka)
Hana Habjan, udeleženka
posvetovanja

Madžarska, Pécs, 9.–
11.7.2018

Mitja Sadek, udeleženec

Francija, Pariz,
državni arhiv,
29.3.2018

Kongres Združenja
madžarskih arhivistov,
tema: varstvo podatkov v
arhivih
Posvetovanje 28.
mednarodni arhivski dan
Mednarodnega inštituta
arhivskih znanosti, tema:
zasebni arhivi in uredba o
varstvu podatkov
Zborovanje v organizaciji
francoskega arhivskega
društva: sodelovanje med
arhivi in ustvarjalci;
archives essentielles.

Italija, Trst, 19.–
20.11.2018

7.2.2. Izmenjava strokovnjakov
a) obiski tujih strokovnjakov pri nas:
Napišite osnovne podatke o strokovnjaku, čas obiska, namen obiska, rezultat.

1) Obisk arhivistov iz Državnega arhiva Sultanata Oman, 7. 9. 2018; spoznavanje ustroja in
strokovnih nalog ter predstavitev prostorov arhiva.
2) Dr. Jan Krlin, Državni arhiv v Pragi, Republika Češka, 25.10.2018; izmenjava publikacij
med arhivoma, razgovor o možnosti strokovnega sodelovanja.
3) Obisk strokovnih delavcev iz Državnega arhiva v Slavonskem brodu, Hrvaška, 31.8.2018;
predstavitev dejavnosti ZAL, ogled razstave in prostorov.
4) Obisk strokovnih delavcev Mestnega muzeja in arhiva Gradec, Avstrija, 16.10.2018;
predstavitev dejavnosti ZAL, ogled razstave in prostorov.
b) obiski naših strokovnjakov v tujini:
Napišite osnovne podatke o strokovnjaku, čas obiska, namen obiska, rezultat.

1) Nataša Budna Kodrič, Mitja Sadek, Mestni arhiv Aschaffenburg, Nemčija, 27.-28.9.2018;
udeležba na predstavitvi nemškega prevoda slikanice o miški Mici; navezava strokovnih
stikov, razgovori o možnostih spodbujanja uporabe slikanice v nemško govorečih deželah.
7.2.3. Sodelovanje v mednarodnih organizacijah oziroma združenjih in njihovih organih
a) Članstvo arhiva v mednarodnih organizacijah ali združenjih
Arhiv

Naziv organizacije, združenja

Kategorija članstva

ZAL

ICA

C
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ZAL

Osnovno članstvo

ICARUS

b) Članstvo posameznikov v mednarodnih organizacijah ali združenjih
V tabelo vpišite podatke le, če stroške članarine krije arhiv in je članstvo v interesu arhiva
Arhiv

Naziv organizacije, združenja

Podatki o članu

-

c) Imenovanje posameznikov v organe teh organizacij
V tabelo vpišite podatke le, če gre za uradnega predstavnika arhiva.
Arhiv

Podatki o
predstavniku arhiva

Naziv organizacije, združenja,
organa

Funkcija in mandat

7.2.4. Ostalo

8. Druga strokovna in upravna dela
Navedite samo tista dela, ki niso zajeta v predhodnih poglavjih:

V letu 2018 so bili spremenjeni ali ažurirani naslednji interni akti ZAL:
- Pravilnik o tarifah pri uporabi arhivskega gradiva in storitev v ZAL
- Čitalniški red ZAL
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v ZAL
- Hišni in skladiščni red ZAL
- Pravilnik o delovnem in poslovnem času ter o poslovanju sprejemnih pisarn v ZAL
Udeležili smo se usposabljanja za vodenje aplikacije »Regust« v Arhivu Republike Slovenije in
določili nove skrbnike registra v Zgodovinskem arhivu Ljubljana. Na osnovi zadnje verzije registra
ustvarjalcev smo preverili neposredne in posredne proračunske uporabnike, ki so v pristojnosti
Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Pri določanju ustvarjalcev smo bili aktivni tudi v medarhivskih
delovnih skupinah, kjer smo reševali vprašanja pristojnosti arhivov do ustvarjalcev z razvejano
organizacijsko strukturo.

87

III. DEL - Poročilo –kultura splošno (stanje 31.12.2018)
1. Povprečna starost zaposlenih strokovnih delavcev
/izpolnite tabelo/
Arhiv

Število strokovnih delavcev

Povprečna starost strokovnih
delavcev

ZAL

22

49,18

2. Število programov in projektov za otroke in mladino
/izpolnite tabelo/
Arhiv

Število programov in projektov za otroke in mladino

ZAL

1

3. Število programov in projektov za tretje življenjsko obdobje
/izpolnite tabelo/
Arhiv

Število programov in projektov za tretje življenjsko
obdobje

ZAL

1

4. Število vseh obiskovalcev javnih kulturnih dogodkov
/izpolnite tabelo/
Arhiv

Število vseh obiskovalcev javnih kulturnih dogodkov

ZAL

ok. 4200

5. Število digitaliziranih enot prilagojenih specifičnim kulturnim potrebam
invalidov
/izpolnite tabelo/
Arhiv

Število digitaliziranih enot prilagojenih specifičnim
kulturnim potrebam invalidov

ZAL

-

88

