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I ~obnih 

Poletna vrocina in susa se na nasih Drevesih niti ne pozna prevec. ~tevilka je 
dvojna, vendar samo v naslovu, po vsebini pa se uvrsca v · dostojno 
pomladansko povprecje. lzostali so sicer nekateri obljubljeni prispevki, ki jih 
lahko pricakujemo v naslednji stevilki. Videti pa je, da poletje vpliva tudi na 
kolege v tujini; pogresamo namrec svefe izvode tistih casopisov, ki jih sicer 
dokaj redno dobivamo. 

Kljub temu smo uspeli ostati zvesti ie kar nekako weljavljeni shemi nasega 
biltena; zaradi omenjenega razloga je odpadla sarno rubrika lz tujega tiska, 
dodali pa srno rubriko Rodoslovni viri. 

Morda ste opazili, da smo zadnji dve stevilki tiskali v podvojeni nakladi, ker 
dotedanja ni vec zadoscala za narascajoce stevilo prejernnikov. Zdaj pa vse kaie, 
da bi naklado lahko spet zmanjsali. Odkar smo registrirani kot drustvo in smo 
na obcnern zboru potrdili visino clanarine ali narocnine, je navdusenje za 
drustvo rnocno upadlo. Od prek 150 takih, ki so izraiali veliko zanimanje za 
skupno delo, jih je do danes samo 50 oddalo pristopno izjavo, clanarino pa 
placalo nekaj vec kot 30. To omenjam v wodniku, kasneje pa se posebej, ker 
bo po sklepu upravnega odbora ostal na spisku clanov v bodoce samo tisti, ki 
bo oddal pristopno izjavo in placal clanarino ali pa sarno narocnino na bilten, 
ce ne ieli postati clan. lzkazalo se je, da je clanarina tudi dober preizkus 
resnicnega zanimanja za rodoslovje in delo v drustvu. 

Zaradi rnanjsega stevila clanov pa naklade ne borno zmanjsevali. Nasprotno, 
cirnprej borno skusali dotiskati vse tiste stevilke, ki so izhajale v nakladi 155 
izvodov. Z dotiskorn cakarno sarno zato, ker bi ieleli v novi izdaji popraviti vsaj 
nekatere grobe napake; k sodelovanju vabimo vse, ki mate lektorirati. T akoj, 
ko bodo dotiskane rnanjkajoce stevilke, bodo na razpolago vsem novim clanom. 
Ko ie snubirno prostovoljce za razlicna dela, bi dodal se vabilo tistemu, ki dovolj 
obvlada anglesko. Nekaj kolegov iz tujine se je ie priporocilo vsaj za prevod 
kazala, ce ie ne povzetka vsebine. Za poirtvovalne posameznike bi se naslo se 
veliko drugega dela, nic prekrnalu tudi ne bo ponovno opozorilo, da v 
naslednjern letu uredniskega dela ne born rnogel vec opravljati in se priporocam 
za naslednika. 

• Peter Hawlina 

SRD je bilo ustanovljeno rnarca 1995, pred tern je pribliino eno leto delovalo 
kot Slovenski rodoslovni kroiek. Je prostovoljno zdruienje ljubiteljskih 
raziskovakev na podrocju rodoslovja. Povezovanje v drustvu ternelji na 
amaterskem delu. Narnen drustva je podpirati raziskave na podrocju rodoslovja 
in sorodnih podrocjih. 

Clani se redno sestajarno na rnesecnih srecanjih (vsak drugi torek v rnesecu). 
Pred vsakim srecanjem izdamo bilten Drevesa, ki istocasno vabi na srecanje in 
vnaprej predstavi na srecanju obravnavano ternatiko. Vsak mesec organiziramo 
poleg srecanja se vsaj po eno predavanje ali ogled. 

Drustvo si tudi prizadeva, da bi Slovenci zmanjsali zaostanek na podrocju 
rodoslovja v prirnerjavi z zahodnimi sosedi. V cimvecji meri ielimo spremljati 
stanje v deielah, ki imajo na tern podrocju nekajdesetletno tradicijo, slediti 
njihovirn vzororn in prevzernati njihove izkusnje. 

Kot na skoraj vseh podrocjih sodobnega iivljenja je racunalnik nepogresljiv tudi 
v obseinejsih rodoslovnih raziskavah, zato spodbujamo delo s pomocjo 
racunalnika. Lastnega, rodoslovnim raziskavam narnenjenega racunalniskega 
programa Slovenci se nimamo, irnamo pa prevod enega najbolj razsirjenih 
ameriskih. lmenuje se Brother's Keeper in ga dobite pri Janezu T oplisku, Mikro 
Ada Cro, Parmova 41, Ljubljana, tel.: 061/ 13-28-298 ali 713-188 . Na istern 
naslovu se lahko pozanimate tudi o tecaju za delo z ornenjenim programom. 

Predstavili smo se sorodnirn drustvom v skoraj vseh evropskih driavah, v VSA 
in Avstraliji. Z nekaterimi irnamo pogostejse pisne stike in si izmenjujejrno 
drustvena glasila. Svetu smo predstavljeni tudi prek rnednarodnih 
komunikacijskih omreiij. Posebej srno se predstavili tudi kot racunalnisko
rodoslovna skupina (Computer Interest Qroup - CIQ) . 

Pripravili smo Prirocnik za rodovnikarje zacetnike, ta se ni tiskan, clanorn je na 
razpolago za kopiranje. 

Posamezniki v drustvu zasledujemo zlasti lastne raziskovalne cilje, kar nam v 
rnedsebojnih povezavah uspeva mnogo bolje, kot brez njih; ielimo pa s svojo 
dejavnostjo dati svoj prispevek tudi v projektih, ki po svojern obsegu in 



zahtevnosti presegajo zmogljivosti drustva. Tak projekt je prenos arhivskih 
gradiv na sodobne medije. 

Letna clanarina je 6.000 SIT, v to je vkljucena narocnina na bitten Drevesa, ki 
izhaja mesecno. · 

Naslov: Slovensko rodoslovno drustvo 
Lipica 7, 64220 ~kofja Loka, Slovenija 

Tel.: +386/ 64-631-030 
Fax: +386/ 61-267-994 

liro racun: A banka, Eksp. Praiakova: 
50100-620-112 05 807206-1430371661 

I ~lo&tmian (!}cnealogical ~ocictt! 

SQS was founded in March 1995. Before that, a group of family researchers 
worked in an informal way. SRc:D is an association of amateur researchers. We 
aim to support research in the area of genealogy and associated areas. 

Members meet monthly, every second Tuesday. Each meeting is announced in 
a monthly bulletin titled Drevesa ITrees). Every month, there is also a special 
topic presented, and the presentations are often accompanied by practical work 
and demonstration. 

SRD strives to catch up with other (western) nations that have started a similar 
work a dozen of years ago and have great tradition and experience. We try to 
follow their example. We would soon like to start at lest a minor project of data 
transfer from archive material into computer media. 

We emphasise the use of computer in our research work. Since we do not have 
any genealogical computer program developed in our country, we mainly use 
the translated version of Brother's Keeper. 

We have introduced ourselves to almost all European and to the largest overseas 
countries. We maintain contacts with most of them and exchange our 
publications. Some members are INTERNET users, and we were introduced to 
it as well. 

We have prepared a manual for researchers. It has not yet been published, but 
the members can make their own copies. 

Annual membership is SIT 6.000 (VS $ 50), which covers the subscription to 
the bulletin Drevesa, which appears monthly. 

The address is: 
Slovenian Qenealogical Society 
lipica 7, 64220 ~kofja Loka, Slovenia 

Phone: +386/ 64-631-030 · 
Fax: +386/ 61-267-994 



1 ~ro,ilet 

Obtni zbor dru~tva dne 11.7.1995 

Datum obcnega zbora je ie rahlo segal v dopustniski cas, ie letni cas sam ni 
prevec primeren za sklicevanje obcnega zbora . Sklicali smo ga kljub temu in bili 
celo sklepcni. Edini razlog za naglico je bil ta, da smo morali potrditi visino 
clanarine. Stroski delovanja drustva so z narascajocim stevilom clanov precej 
narasli in bi jih bilo teiko kriti s tern, da bi jih posamezni clani zalagali se nekaj 
mesecev. Dolocitev clanarine je bila sicer zadnja tocka na zboru. Zbor je sprejel 
sklep, da bo clanarina 6 .000 SIT. To je istocasno tudi narocnina na bilten. 
Narocnina za neclane pa ni nic visja . Tisti, ki ne ielijo biti clani drustva, ielijo 
pa prejemati bilten in biti obvescani o drustvenih dejavnostih, lahko to sporocijo 
na enak nacin kot tisti, ki se ielijo vclaniti. lzpolnijo naj pristopno izjavo in na 
njej pripisejo, da se ne ielijo vclaniti. Clanarino ali narocnino lahko nakaiejo 
na tekoci racun ali pri blagajni na rednem mesecnem srecanju drustva. Obcni 
zbor je pooblastil Vpravni odbor, da sme v posebnih primerih po lastni presoji 
posameznikom odobriti niijo clanarino oz. narocnino . Enako ima Vpravni 
odbor pravico sproti dolocati ceno posameznega izvoda biltena. 

Ena od tock na obcnem zboru je bila Porocilo o opravljenem delu in financno 
porocilo . Oboje je bilo podano v zgosceni obliki. Opravljeno delo je dovolj 
razvidno iz sprotnih porocil v biltenih . Tu opravljenih rezultatov zato ne bomo 
ponavljali, ponovna zahvala vsem sodelujocim pa ni nikoli odvec. Financno 
porocilo bo kihko podal financni odbor, ko bo zacel delovati1 morda ie na 
naslednjem srecanju, vsekakor pa na naslednjem Obcnem zboru. Posredovana 
je bila le groba informacija, da so v dosedanjem delovanju nastali stroski v 
visini 120.000. Ta znesek vsebuje samo z racuni dokazljive stroske za tiskanje 
in posiljanje biltena . Vse ostalo delovanje drustva je bilo prostovoljno in 
neplacano. 

Porocilu o opravljenem delu je sledil nacrt za delo v prihodnje. Splosni cilji in 
namen drustva so opredeljeni v statutu . Statut predvideva tudi glavne dejavnosti 
za uresnicevanje ciljev. 0 ciljih in njihovem uresnicevanju je bilo ie govora 
v aprilskem biltenu (letnik 2, stevilka 4), v prispevku pod naslovom 
Predsednikova vizija . Tam zapisanega ne ielim ponavljati. Brez za lase vlecenih 
dokazov pa kihko ugotovimo, da smo ie dosedaj solidno izpolnjevali zadane 
cilje. To poudarjam predvsem zato, ker je vse narejeno izkljucno rezultat 

prostovoljnega in nepkicanega dela. Drustvo nima nobenega izvrsilnega ali 
delovnega organa, organizirano je tako, da sploh ni organizirano, predsednik in 
Vpravni odbor skusata po svojih moceh koordinirati posamicne aktivnosti. Vse 
kaie, da bo morale drustvo na ta nacin delovati tudi v bodoce, dokler pac 
razmere ne bodo narekovale organizacijskih in funkcionalnih prilagoditev. V 
opisanih razmerah zavestno ne poskusamo pridobivati vecjega stevila clanov, 
kar biz nekaj promocijske dejavnosti najbri ne bilo teiko. 

Organiziranost oziroma neorganiziranost omenjam zato, ker so od nje odvisni 
projekti in aktivnosti. Nie ne bo odvec ~noviti, da v dosedanji organizaciji 
nismo veliko naredili, ce smo nekaj predlagali. Veckrat smo ie pojasnili, da ima 
predlog nekaj vec moinosti za uresnicenje takrat, kadar ga predlagatelj uresnici 
sam. Beleiimo oboje, uspesne in neuspesne izide. ldeje, pobude in povabila za 
resevanje posameznih nalog ali projektov smo podajali na nasih srecanjih, 
marsikatera je bila objavljena v biltenu, nekatere so uresnicene, nekatere 
pozabljene, ostale cakajo junaka, ki bi se jih lotil. Spomnimo se nekaterih! Med 
laije bi uvrstil tiskanje obrazcev, vsaj enega; tistega, s katerim normalno zacne 
vsakdo: Prikaz stirih generacij prednikov. T emu takoj sledi drugi: Druiinski list. 
Tega je sicer ie pripravil Vasja Butina v svojem Prirocniku za rodovnikarje 
zacetnike. Treba bi ga bilo samo razmnoiiti. Qovorili smo o slovarcku najbolj 
pogostih pojmov v latinscini, nemscini, anglescini. Tabela gotice je bila sicer 
objavljena v biltenu, napovedovali smo se samostojen izid na A4 ali A3 
formatu . Malo teija naloga, zelo obseina, ce bi naj bila popolna, bi bil popis 
rodoslovnih virov. Vendar bi vecji del vseh uporabnih virov zajeli ie, ce bi 
nanizali samo kako desetino tistih najbogatejsih in najbolj uporabnih. Ves cas 
ie sanjamo o tern, da bi zaceli prepisovati arhivsko gradivo na 'racunalnik'. Res 
je to za nase sedanje moci vec kot gigantski projekt, vendar pa tudi na tern 
podrocju nekaj nastaja in nemara si bomo vzorec ali prototip kmalu lahko 
ogledali in preizkusili. 

Nekatere od opisanih nalog bi bile brez teiav izvedljive brez vecjih vlaganj, 
delovnih in financnih; zlasti zadnja, prenos arhivov, pa se sicer v svetu po 
pravilu izvaja volontersko, zahteva pa nekaj opreme in profesionalnih profilov. 
Drustvo nima prav nobene opreme, do sedaj je nabavilo samo zig. 

Obcni zbor smo optimisticno zakljucili ob kozarcku in prigrizku, za kar gre 
zahvala podjetju Mercator-BC in nasemu clanu Vasji Butina. 

Peter Hawlina 



Redno srefanje dru!tva 11.7.1995 

Obcnemu zboru je sledilo redno srecanje, ki pa je to pot imelo pretefno klubski 
znacaj. Qospod Vasja Butina je sicer komentiral svoj prispevek o pisanju 
druiinske kronike, obenem pa predlagal, da tej temi posvetimo osrednji del 
nasega naslednjega srecanja. Predlog, da bi se tisti clani, ki ne bodo odsotni 
(zaradi dopustov) dobili na klubskem srecanju v gostinskem lokalu, ni naletel 
na vidnejsi sprejem. 

Peter Hawlina 

I ~troko&ni prispe&ki 

PRENOS ARHIVSKECiA 
CiRADIVA NA SODOBNE 
NOSILCE (MEDIJE) - VI. del 
Peter Hawlina 

Ze v zadnji stevilki sem ugotavljal, da smo tej temi vsaj za zacetek posvetili 
dovolj teoreticnih prispevkov. Resnejse nadaljevanje bo lahko sledilo takrat, ko 
si bomo lahko ogledali dovolj reprezentativno vzorcno zbirko podatkov in na 
prekticnem delu ugotovili, ali nam napovedovane dobrote res teknejo, tako kot 
od njih pricakujemo. 

Take reprezentativne zbirke podatkov se nimamo. Letni cas tovrstnemu delu ni 
bil naklonjen. Zato bi bilo najbolj posteno, da v tej stevilki ta tema izostane. 
Do nacrtovanih zdruievanj loceno nastalih zbirk podatkov tudi za testne 
namene se ni prislo. 

Majhen premik pa je bil v pocitniskem casu le narejen. 

V prejsnjem nadaljevanju sem omenil arhivski vir, ki ni podvrien nikakrsnim 
uradnim in se manj samovoljnim zaprekam. Qre za imenik clanov Mohorjeve 
druibe izpred pribliino sto let. Preprican sem in v svojem prepricanju nisem 
osamljen, da je to najpopolnejsi javni spisek takratnih slovenskih druiin. 
Vkljucene so celo druiine in posamezniki v tujini. Clanov je bilo zaokroieno 
okrog 90.000. Spisek je bil objavljen vsako leto v koledarju. Vrejen je bil po 
skofijah, dekanijah in iupnijah. V okviru iupnij pa so bili clani razvrsceni 
najprej po grobi hierarhiji, ki se je navadno zacela z iupnikom, iupanom, 
uciteljem, sodnikom in podobnimi 'boljsimi' ljudmi, tern pa so navadno po 
abecedi razvrsceni sledili moije in fantje, njim pa iene in dekleta. Sistematika 
ni bila povsem enotna, videti je, da je bilo treba dopuscati nekatera odstopanja 
od priporocenih standardov. Kljub temu lahko poleg nespome navedbe iupnije 
razpolagamo skoraj brez izjeme s priimki, imena so pogosto okrajsana, temu pa 
navadno sledi navedba poklica ali stanu. To je vse. Ni naslova, ni starosti ali 



datuma rojstva . Omenil sem, da je spisek v okviru iupnije kolikortoliko 
razvrscen po abecedi, vendar sele od 'navadnih' ljudi dalje, pa se to loceno za 
moske in loceno za zenske, nemalokrat pa celo loceno po poklicih, pa se tu je 
vcasih treba med njimi delati razliko po imenitnosti. Konkretno: clani v iupniji 
T rzic so razvrsceni takole: iupnik, kaplani, kurat, sodnik, vitez, davkar, sodni 
pristav v pokoju, solski ravnatelj, ucitelj, strojar, trgovci, mesarji, krcmarji, 
gospe, gospodicne, cevljarji, kovaci, rudokopi, strojarji, mizarji, zagarji, vozniki, 
gozdarji, konjski kovac, brivec, mrliski oglednik, zidar, cestar, kolar, pismonosa, 
kocijaz, delavec, organist, rudarski paznik, kljucavnicar, cerkovnik, dacar, pisar, 
mojstri, delavci, kmet. posestnil<i, fantje, gospodinje in na koncu dekleta, vsega 
261 narocnikov. 

lz zaporedja torej lahko marsikje razberemo se dodatno informacijo, ki pove, 
kako je bila neka oseba uvrscena na druzbeni lesMci. Pri triiskem zaporedju je 
opazno, da je eden od strojarjev omenjen pri samem vrhu, ostali pa precej za 
njim, razlika je tudi med gospodicnami in dekleti, kmecki posestniki, naj bodo 
se tako imenitni, so nanizani za zadnjim mescanom ali trianom in se bi se naslo 
zanimivosti. V tern in prejsnjem odstavku me je mocno zaneslo od naslovne 
teme. Hotel sem samo povedati, da je za omenjeni spisek tezko reci, da je zares 
razvrscen po abecedi. Ce bi torej v nekem vecjem kraju zeleli najti nek dolocen 
priimek, bi morali prebrati kar vse priimke. To pa pomeni, da bi morali v 
primeru, da ne vemo v katerem kraju je zivela iskana oseba ali pa niti ne vemo, 
ce je zivela v teh krajih, prebrati eel seznam clanov. Ta pa obsega prek 100 
drobno tiskanih strani A4 formata . 

Tega pa zlepa ne bo kdo pocel. Potrebne bi bile ure in ure, uspeh pa vprasljiv. 

To je tipicna situacija, kjer racunalnik pride na svoj racun. Ker pa ta se ne zna 
sam brati razlicnih pisav, mu jih moramo pac vtipkati. Seveda je vtipkavanje 
neprimemo zamudnejse od prebiranja. Tega za lastne potrebe zagotovo ne bo 
pocel nihce. Vendar pa so v racunalniski obliki zbrani in shranjeni podatki 
poceni ali skoraj zastonj, mnogokrat ali kadarkoli razpolozljivi za hitro 
pregledovanje mnogim. Ce bi tezko nasli tistega, ki bi iskani priimek iskal na 
klasicen nacin v koledarju (ce ga ima), pa bi zlahka nasli nemalo takih, ki bi 
tak spisek zeleli pregledovati racunalnisko. lmeli bi ga namrec doma, na svojem 
racunalniku. 

Ves ta uvod je sluiit sporocilu, da sem se tega dela poskusno lotil. Vzel sem 
spisek clanov v koledarju za leto 1900. Zaradi lastnih interesov sem iz celega 

spiska izbral dekanijo Cerknica in iupnijo Trzic v Kranjski dekaniji. Prepisal 
sem zapise za 1251 clanov. To je nekaj manj kot 1.5% vseh. Za prepisovanje 
sem porabil nekaj manj kot en siht, dvakrat po dobre tri ure. Tipkam z dvema 
prstoma, torej nisem med hitrimi tipkarji. Z mojim tempom bi torej za prepis 
celotnega spiska rabil vsaj en mesec, lahko pa tudi dva. Zame prevec, morda 
pa ni prevec, ce si delo razdelimo in na koncu zapise zdruzimo. le vnaprej 
predlagam, da se delo opravi zastonj in je rezultat zastonj na razpolago 
komurkoli. Ce je kdo pripravljen sodelovati, naj si kar izbere svojo faro. Preden 
pa se loti dela, naj se preprica, ce se ni morda istega dela lotil ze kdo drug. 

Omenjeni projekt terja kar nekaj dolgocasnega vnasanja. Zato pa toliko raje 
pomislimo na vse tisto, kar je ze v stevilnih racunalniskih datotekah. Tu pa za 
ljudi ni veliko dela, morali se bomo samo organizirati, obsezna premetavanja, 
zdruzevanja, preurejanja in kar je se takega bo racunalnik opravil takorekoc 
mimogrede. 

0 tern pa v naslednjem nadaljevanju. 



§tr;rn l·l , Drrltrs;1 

SLOVENSKI ARHIVI NA INTERNEl\/ 
T omat Pisanski 

V Pokrajinskem arhivu Maribor so pred kratkim zaceli postavljati na intemetu 
za rodoslovce zelo zanimivo predstavitev arhivov v Sloveniji. le zacetek je 
obetaven in upamo lahko, da bo informacij kmalu se vec in bodo se popolnejse. 
Vpati moramo, da se bodo predstavitvi prikljucili se drugi arhivi in po svoje 
dopolnjevali domiselno zasnovo. Jasno je, da niti posameznik niti ena sama 
organizacija ne zmoreta tako hitro polniti elektronski prostor z informacijami, 
kakor lahko to stori celotna mreza usposobljenih strokovnjakov. Po drugi strani 
pa je vsakomur jasno, da je za taksno novo kvaliteto v komuniciranju in 
strukturiranju informacij potrebna mocna financna spodbuda. 

Ce ne ielimo preseci tern, ki zanimajo rodoslovce, se raje omejimo na prikaz 
arhivov na intemetu, ki nosi naslov SLOVENE ARCHIVES. Vsakdo, ki ima 
dostop do WWW lahko najde omenejno predstavitev na naslovu: 

http://www.pokarh-mb.st/home.html 

Naslova v resnici ne potrebujemo, ce imamo potrebno programsko opremo, 
znamo popotovati po hipertekstovnem omreiju WWW in poznamo pot do 
katerekoli od "znanih" strani v Sloveniji. Npr., na lnsitutu Jozef Stefan 
registrirajo vse nove streinike in vecje spremebe na obstojecih streinikih. Zato 
je mogoce tam najti med avgustovskimi novostmi tudi povezavo na Slovene 
Archives . Nejkakrat kliknemo z misko in ie smo na iskani strani univerzalnega 
svetovenga hiperteksta. Tudi mi smo poskrbeli, da lahko popotnik, ki naleti na 
nafo genealosko-heraldicno predstavitev najde pot do predstavitve slovenskih 
arhivov. 

T akoj moramo opozoriti prevec navdusenega popotnika po intemetu, da na svoji 
poti ne bo nasel vsega kar si obeta . Se zdalec ne! Zagotovo pa bo nasel zacetke 
Ariadnine vrvice, ki mu bo pomagala na poti arhivskih labirintov. 

Oglejmo si torej nekaj za nas najpomembnejsih podatkov: 

1 Seznam arhivov, naslov, telfonske stevilke, odgovome osebe, casi, ko je 
moien ogled arhivskih virov itd. Nekateri arhivi so predstavljeni bolj 
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podrobno, pri drugih je le skopa informacija. Ta del predstavitve je 
zagotovo najpomembnejsi, predvsem za vse rodoslovce izven Slovenije, 
ki jih zanimajo podatki v zvezi s Slovenijo, saj tako najdejo smer za prvi 
korak na poti svojih raziskav. 

Zajete so naslednje institucije: Arhiv republike Slovenije, Zgodovinski 
arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Koper, Zgodovinski arhiv Ljubljana, 
Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv Nova Qoric.a, Zgodovinski 
arhiv Ptuj, Nads1<ofijski arhiv Ljubljana, Skofijski arhiv Maribor pri 
pokrajinskem arhivu Maribor, Skofijski arhiv Koper, Arhivi redovnih 
skupnosti, Zgodovinski arhiv in muzej univerze v Ljubljani, Arhiv 
slovenske radio televizije, Slovenski filmski arhiv pri arhivu republike 
Slovenije, Mednarodni institut arhivskih znanosti ter Arhivsko drustvo 
Slovenije. 

Posamezni strokovni prispevki o delu in arhivskih zbirkah. To je 
pomeben filter, ki tudi nam, laikom, omogoca filtrirati predstavljeno 
informacijo in izbirati za nase potrebe primemi arhiv. 

3 Seznam druiinskih virov. Za posamezne znane osebe in druiine je 
prikazano, kje moramo iskati gradivo o njih. Seznama sta nastala na 
podlagi tekoce raziskave, ki jo vodi dr. Peter Pavel Klasinc, izhodiscni 
rezultati pa so objavljeni na intemetu. Oba seznama: seznam oseb in 
seznam druiin utegneta biti se posebej zanimiva za rodoslovce doma in 
v svetu. Celotna predstavitev je namrec v anglescini in je tako dostopna 
mednarodni zainteresirani javnosti. 

V biltenu nameravamo v prihodnjih stevilkah prikazati sezname osebnih in 
rodbinskih fondov in nekaj najnujnesih podatkov o njih, v upanju, da bo bralec 
med njimi nasel take priimke, ki ga zanimajo in o njih poiskal dodatne podatke 
na intemetu ali kje drugje in se tako sele v drugi fazi laze odloci za obisk v 
izbranem arhivu. 

(Novi elektronski naslov: T omaz.Pisanski@mat.uni-lj.si) 



POL TISOCLETJA 
STARI KOC'EVARSKI 
IN KOSTELSKI VRBARJI 
(Ljubljasna, 16.5.1995; predavanje z diapozitivU 
prof. Stanislav Jutnif 

Vrbarji so osnovni vir za preucevanje rodovnikov nas navadnih zemljanov 
tlaranskega porekla pred 18. stoletjem. Milko Kos je leta 1939 popisal 95 
urbarjev s podrocja deiel, poseljenih s Slovenci pred letom 1500. Med njimi je 
na str. XXI popisal tudi urbar urada (Kocevska) Reka iz leta 1498. Vendar 
njegov popis ni popoln, saj med drugim manjka kostelski urbar iz leta 1494. 

Vrbarje so navadno pisali v treh izvodih . Enega je dobil grasrak, druga dva pa 
visji veji oblasti. Kljub temu se je pogosto zgodilo, da so se do danasnjih dni 
vsi izvodi urbarja izgubili skozi stoletja . 

Vrbar je za rodoslovca manj popoln podatek od maticnih knjig. Praviloma ne 
popisuje iensk razen vdov, pa tudi njihovih imen praviloma ne omenja. Tako 
seveda ne moremo zasledovati prednikov po ienski liniji, razen v kolikor je moi 
prise! za zeta. lmen iensk se celo ne poznamo. Poleg tega nam je starost 
obdavcenih tlacanov znana le pribliino, najverjetneje v razponu med dvajsetimi 
in petdesetimi leti. Osebe, ki si v urbarjih razlicnih let sledijo v isti vasi pa lahko 
le z omejeno gotovostjo proglasimo za sinove, vnuke ali pravnuke. Tu velja 
upostevati previdnost, ki jo gospod Hawlina veckrat omenja v nasem biltenu. 

Za zgodovinarja urbar pogosto ponuja vec informacij od maticnih knjig. Slednje 
praviloma vsebujejo le delei kmetije, ki so jo obdelovali. Vrbar pa ima zapisane 
tudi dajatve, morebitno· obrt itd. Ta informacija odtehta dejstvo, da ne poznamo 
imena tlaranove iene, krstih botrov itd. Raziskovanja gospoda Hudalesa iz 
Velenja kaiejo, da se je polovica iensk v 18. stoletju imenovala Marija, v 
uporabi pa je bilo le se kakih 1 0 drugih zenskih imen v posameznem kraju. 

Tu naj bo konec splosnega uvoda v danasnje srecanje, ki ga je organizator sicer 
brikone postavil nekoliko sirse. V nadaljevanju si bomo raje ogledali konkreten 
primer zasledovanaj posameznega rodu skozi urbarje. Postavili se bomo na mejo 

med gospodstvoma Kostel in Kocevje, zato bomo uporabljali urbarje obeh 
gospodstev. Ogledovali si bomo urbarje urada (Kocevska) Reka v gospodstvu 
Kocevje in urbarje gospodstva Kostel, ki na jugu meji nanj . 

Na Rorjancicevem 251 let starem zemljevidu je bil reljef dobro narisan, 
medtem ko je med zapisi vasi prenekatera napaka, med njimi QrosAlbl namesto 
Banja Loke v Kostelu. Posebno pozomo si oglejmo vasi Morava, Muha Vas, 
Skrilj in Ograja na kocevarski strani in Laze ter ·qrosAlbl" v Kostelu. Te bodo 
namrec osnovna prizorisra nase zgodbe. 

Nase popotovanje v Kocevarsko preteklost zacmmo z ogledom naslovnice 
urbarja za leto 1498 urada Kocevska Reka, ki je obsegal tudi Osilnico in pozneje 
hrvasko Qerovo. Ob njem je bil naknadno vezan se sorasno nastali urbar za 
Zumberk, ki je tedaj pripadal Kranjski. Morda je oba dokumenta pisala ista 
roka. Vrbarja za ostala dva urada Kocevskega gospodstva iz leta 1498 sta 
izgubljena, ceprav sta bila verjetno po tedanji segi zapisana v treh izvodih. 

Ohranjeni urbar je bi! zapisan nems1<o v gotski kurzivi . Stevilke so rimske s 
posebno oznako za 1/2, ki je podobna stiliziranemu znaku za sestevanje. 

V nadaljevanju si oglejmo se dajatve leta 1498 v iupanstvu Kocevska Reka za 
urad enakega imena. Tod so bili ocitno doma kar veseli ljudje, saj je imela fara 
Kocevska Reka, kot vidimo, kar 14 krcem (Leitgeb) . Vsaka je placevala po 30 
soldov (ss), letnih dajetev, skupno 3 1 /2 funtov denaricev (tl, po 120 ss). Sold 
je v tern casu vseboval 0 .309 g srebra (Kos, 1991, 165 in 167). Tako je bila 
letna obdavcitev krcme okoli 1 0g srebra. To so bili seveda zla.ti rasi za 
gostilnirarje. 

Tlarani urada (Kocevska) Reka so bili dolini z vsake cele kmetije prevaiati les 
na grad Fridrihstajn in po ukazu uradnika na gradu oddelati po en dan rocne 
tlake s prevozom lesa. Dolini so bili tudi pripeljati po 24 vozov vina. Za 
namecek so morali vsako leto za grascino ujeti v gozdu po 5 polhov 
(pillich=Bilch, Simonic, 1939, 7 4-75) . Mis limo si la.hko, da je bila slovita 
kocevska ;rotharija tod doma ie vsaj pol tisocletja . 

Sedaj se bomo lotili jedra nasega nocojsnjega vecera in sledili rodovinam izpred 
pol tisocletja. Za nocoj smo si izbrali rodovino Witani. 0 drugih rodovinah se 
la.hko, na vafo ieljo, pogovorimo pozneje. 
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HAMERAW (MORAVA, O KMETIJ) 

Med vasmi urada Kocevska reka si najprej oglejmo Moravo. Kocevarji so vas 
imenovali Han:ieraw, Kostelci pa Omrava. Leta 1498 je ie imela 6 kmetij, ki 
jih je obdriala tudi pozneje. Med naseljenci na polovicnih kmetijah prepoznamo 
nekatere rodovine, ki so se ohranile do danes: 

1498 1564 in (1568) 1574 

Jacob Suppan Jacob Supan na celi Tschne (iupan) 
hubi 

Mathe Peter, sin Jacoba sin Mertha Plesche 
Lannzova vdova in 
dedici 

Nickl Noyman Jael Thomas T scheme vdova Petrovega sina, 
dedici 

Juris Wittani Juris Witnie Uurl Witine 
Witine) 

Caspar Scholaz Paul Tscheme 
Symon Simon Luqs, Mathejev Lux, Lennczov sin 

sin Lencz 
Mert Osterlin Leinhardt sin Leonhardta 
Pett(er) Thomas Schwai, Jacob Schwaiger, Niel Plesche 

Niel 
Michel (cela huba) Vrban Schuester (tudi Huetter 

Paul Hueter) 
Clement Mathe, sin Mihaela sin Matheja 
Qregor Hanss Wuttnie, Lucas Wittine, Lippe 

Lipe (Blas Witine) 

RAZPRAVA O PRIIMKIH V MORAVI V 10. stoletju: 

Leta 1498 v Moravi popisani tlacani so imeli v vsem uradu Kocevska reka 
najmanj priimkov, pravzaprav samo 4 od dvanajstih. Domnevamo, da se je 
pridevek ·tupan" nanasal na funkcijo in ne na priimek. 

lzmed stirih priimkov, ki so nam v Moravi znani pred pol tisocletja so se dve 
generaciji pozneje obdriali le se Wutine. Med osebami brez priimka se je 

verjetno obdriala se druiina iupana Jakoba, morda pa tudi katera druga, ki je 
sredi 16. stoletja dobila tudi priimek. Nasledniki, brikone vnuki Jurija Witanija 
iz !eta 1498, so imeli !eta 1564 poleg izhodiscne se de! sosednje kmetije, ki so 
jo delili z Lipeti. 

Domnevamo, da so se tlacani iz Morave v prvi polovici 16.stoletja naselili v 
novoustanovljeno vas z eno celo kmetijo Ograja (Sucheraidt) 3 km proti 
jugovzhodu. 

SVCHERAIDT (OQRAJA), 
ustanovljena v prvi polovici 1 O.stoletja: 

V Ograji je bil leta 1564 in 1568 naseljen Miclau Wutina. V urbarju za leto 
157 4 je bi! zapisan le njegov priimek. Njegova soseda na drugi polovici kmetije 
sta bila !eta 1564 in 1568 Jael in Paul Huetter, !eta 15 7 4 pa ie Jacobov 
Uacoben, brz"kone Jaelov) sin in Huetter brez vpisanega imena. 

1564 

Miclau Witnie 
Jael in Paul Huetter 

1568 

Miclau Wittine 
isti 

1574 

Wittine 
Huetter in sin Jacoba 

livljenje v Ograji ni bilo veliko slabse kot v Moravi, kjer je podnebje precej 
ostro in sadje slabo uspeva . Tako so imeli preseljenci iz Morave v Ograjo tam 
enako velike polovice kmetij in sicer po poldrugi oral njiv in po poldrugi oral 
senoieti. Oral je 0,59 ha, tako da imeli manj kot hektar njiv in prav toliko 
travnikov. Dename dajatve so bile v Ograji nekaj manjse: !eta 1564 21 kr 1 
den, torej za 5 kr 2 den manj kot v Moravi. Leta 1568 in 157 4 so v Ograji 
placevali po 24 silingov letno od polovicne kmetije, kar je za 6 silingov manj 
kot istocasno v Moravi . Zato pa so morali tlacani v Ograji opraviti vec tlake 
za grascino in sicer po tri dni na leto, v Moravi pa le en dan . Leta 1574 so tako 
v Moravi, kot v Ograji placevali se po 3 krajcarje za vino, morali pa so odpeljati 
tudi po 10 tovorov lesa na grad Fridrihstajn vsako leto od vsake cele kmetije. 

Morda pa so Ograjo naselili Butine iz 2km vzhodnejsega Zdihova oziroma iz 
4km vzhodnejse Muhe vasi. Zdihovo in Muha vas sta spadali pod spodnji 
kocevski urad, tako da ne poznamo tamkajsnjih naseljencev iz !eta 1498. Vemo 
pa, da so 7 let prej, !eta 1491 , T urki obe vasi poz"gali obenem s samim mestom 
Kocevje . 



FLIEQENDORFF (MUHA VAS), leta 1564: 

Ce ne gre za pomoto pisarja pri zapisu tlacana Andre Vidmaritscha (Vidmarica), 
se je Andre Witine priselil na njegovo polovicno kmetijo v Muhi vasi 
(Fliegendorff) med leti 1564-1568. Do spremembe je namrec prislo ravno med 
obema urbarjema, ki sta nam na razpolago. 

FLIEQENDORFF (MUHA VAS), leta 1568: 

Drugi naseljenci v Muhi vasi !eta 1564, 1568 in 157 4 

1564 

Simon Miner 
Andre Vidmaritsch 

Qasper Sterbenz 

1568 

Simon 
Andre Witine 

Qasper 

Mathe Wurczer, isti 
Hans Knesspler 

OBER SCHRILUZDIHOVO), leta 1564: 

1574 

Leonhardt Mlner 
Peter Wittene Mathe 
Qump Ambros Miner 
Qori Sterbenz in 
Ambros Miner 
isti 

V Zdihovem (Oberschgrill) je bi! !eta 1564 in 1568 naseljen Qregor Witine. 
Leta 15 7 4 sta ga nasledila domnevna sinova Ambross in Anndre Witine. V 
Zdihovem in Muha vasi so imeli po pol orala manj kot na polovicnih kmetijah 
v Moravi in Ograji. V Zdihovem so placevali prav toliko davka kot v Ograji, 
le da so imeli samo po .2 dni tlake. V Muhi vasi so placevali manj: 17 kr 3 den 
!eta 1564 in .20 silingov !eta 1568 in 1574 ter le po en dan tlake letno od 
polovicne kmetije. Leta 1570 je imel Anndre Witine iz Zdihovega v zakupu 
tudi mlin v Vimolu na gospodstvu Kostel, brz"kone pri poznejsem Qorenjem 
Potoku ali Jastemiku, ki se izliva v Kolpo pred Zago. Zaradi tega zapisa v 
kostelskem urbarju domnevamo, da je Anndrejev domnevni oce Qregor umrl 
ravno !eta 1569 in je !eta 1570 ie prepustil kmetijo v Moravi sinovoma. 

OBER SCHRILUZDIHOVO), leta 1568 
(na istem posnetku z Muho vasjo): 

Tlacani v Zdihovem leta 1564, 1568 in 157 4 • 

1564 1568 1574 

Andre Vidmaritsch 
Qregor Witnie 

Vrban 

isti 
Qregor Witine 

Vrban 

Qaspar 
Ambross, Andre 
Witine 
Thomas Huetter 

Tako so Witine (Butine) !eta 1564, 1568 in 157 4 naseljevali jufoi ·de! Kocevske 
v vaseh: Morava (.2 osebi, ena tudi !eta 1498), Ograja (1), Zdihovo (.2) in 
Muha Vas, kamor se je Witine priselil med leti 1565-1567. Te vasi leie v pasu 
dolgem manj kot 5 km ob kostelski meji. Tlacani z nekoliko drugacnim 
priimkom Wittinger so bili zapisani v T ravniku (.2), ki lezi .20 km proti 
severovzhodu (Wolsegger, 1890, 167, 176 in 1891, 16). 

17 . .2.1614 je bi! Butina (Putina) z imenom Blaz prvic zapisan v grascinski listini 
kot podloinik Kostela. Tako so se Butine v Kostel priselili ali prizenili med leti 
1570-1614. V urbarju gospodstva Kostel iz prve polovice 16 . stoletja, ki je bi! 
pozneje napacno datiran 1603, v resnici pa je kakih 70 let starejsi, namrec Butin 
se ni bilo ne v Lazah, ne v Banja Loki. Opazimo pa, da je bila vecina tlacanov, 
posebno v manjsi vasi Laze, tedaj se brez priimkov. 

V kostelskem urbarju za leto 1570, pa se v Vimolu pod Banja Loko, kot smo 
ie povedali, omenja tlacan Anndre Witine (Butina) iz Zdihova kot mlinar. 

V kostelskem urbarju za leto 1681 so bili naseljenci s poslovanjeno obliko 
priimka Butine popisani tudi v Lazah in v Banja Loki. Leta 1657 jih najdemo 
tudi v Moravickih dragah, !eta 1670 pa v Cucku in Delnicah (Buric, 1979, 75) . 
Seveda ne vemo zagotovo, iz katere izmed kocevarskih vasi ob kostelski meji so 
se selili na jug. 

Leta 1705 so Butine po stoletju naselitve v Kostelu ie tako napredovali, da 
uradne listine ie navajajo Pavla ter dva Qergorja Butina, starejsega in mlajsega, 
domnevno oceta in sina, kot neke vrste poslance vasi Laze. 



V istem dokumentu je bil v nadaljevanju zapisan tudi Jure Butina, vendar iz 
zapisa ni gotovo, katero vas je predstavljal on . Pri tern vemo, da sta Jure in 
Qeorg enaka imena. Qeorgi Butine pa so bili v tistem casu naseljeni kar v stirih 
kostelskih vaseh: Kuilju, Lazah, Banja Loki in Matvozu, kot preberemo v krstni 
knjigi iz let 1702-1719. 

Deset let pozneje je bil domnevno eden obeh ze omenjenih Qeorgov Butina iz 
Lazov zapisan tudi kot cerkveni kljucar pri Fari. Kostelski iupnik Retl ga je 
omenil med svojimi pritoibami cez kostelskega grascaka barona Androcho. 

Pred koncem si oglejmo se Rectificirane dominikalne akte gospodstva Kostel z 
zacetka druge polovice 18. stoletja. Podatke, ki so na voljo v teh dokumentih, 
je mogoce primerjati in dopolniti s podatki v maticnih knjigah. 

Prvi dokument iz leta 1753 kaze vdovo Jemeja Butine ter Andreja Butino in 
Pavla Butino iz Lazov ali iz sosednjega Kuilja z njihovimi dajatvami grascini. 
lz visine denamih dajatev je razvidno relativno premozenjsko stanje tlacanov. 
Vdova Jemeja Butine je bila, kaie, precej siromasna. Med Butinami je imel le 
Pavel Butina dajatve tudi v naravi in sicer: oves, kokosi in predivo. 

Pet let pozneje najdemo pod st.7 zapisanega le Jemeja Butino iz Lazov, 
domnevno sina Jemejeve vdove. Taksno sklepanje, ces da je sin nasledil oceta 
z enakim imenom, je pri konstrukciji rodovnika iz urbaraja pogosto edino 
upraviceno, tu pa se seveda opiramo se na enake podatke v maticnih knjigah. 

Ostali Butine s kmetije v Lazah so v tern dokumentu skriti v frazi 'und mit lnte" 
(resen) . Dajatve so podobne kot pri drugih Kuieljcih in razlicne od pet let 
starejsega zapisa . Tu je bilo treba namrec, po leg kontribucije, davkov in 
desetine, placevati tudi naslednje dajatve v naravi: proso, oves, malo pravdo 
(prasic z ovco, kokos, petelin, jajca, predivo, les) ter vino, psenica in se dodatna 
tlaka v denarju. 

Leta 1758 najdemo pod st. 99 Andreja Butino, domnevo istega kot pet let prej. 
Zvemo, da je bil mlinar v Lazah. Placeval je sorazmemo majhno desetino. 0 
mlinu preberemo tudi nekaj podrobnosti. Domnevamo, da je bil mlin na 
tamkajsnjem potoku in ne na Kolpi, kar je seveda edina moinost glede na 
naravne danosti kraja. 

Leta 1753 najdemo drugo vejo Butin v Kostelu in sicer v Banja Loki. Tu 
najdemo Janeza Butino (Quttino!J in Qregorja Butino. lz napacnega zapisa 
priimka v obliki Quttina gotovo lahko sklepamo, da so sicer profesionalni pisarji 
zagresili prenekatero nepazljivost. Marsikatero ime so napisali pac tako, kot se 
je zdelo primemo njthovemu v nemscini izveibanemu usesu. · 

Za razliko od Kuieljcev so Banjci dajali tudi veliko dajatev v naravi: tlako, 
proso, les za kurjavo in jajca. Qregor je bil pribliino dvakrat premoinejsi od 
svojega sorodnika Janeza Butine. 

Pet let pozneje leta 1758 najdemo pod st. 42 zapisanega le Janeza Butino, ki je 
skupaj z drugimi kmetoval na kmetiji Kovac v Banja Loki. Qregor ni bil zapisan, 
saj je kmetoval na kmetiji Frisig, kjer je bil kot nosilec vpisan Juri Papei. 

Tako smo pokazali, kako lahko s prebiranjem urbarjev zasledujemo doloceno 
tlacansko druiino. Podobnih druiin, ki so naseljevale obe strani kocevsko
kostelske meje, je se vec, npr. Ostermani ali Spiletici. 

h konec se nekaj splosnih zanimivosli o slevilu prednikov in sorodslvu med 
njimi, ki jih je omenil g. Hawlina v zadnjem billenu. Slevilo nasih prednikov 
seveda eksponenlno narasca z novimi preleklimi generacijami. lz legende o 
'iznajdbr saha nam je znano, da pri laksnem narascanju slevilo kmalu preseze 
vsako razumno mejo. Ker je Slovenija razmeroma zaprl pros/or, kalerega 
prebivalslvo je reda velikosli miljon, smo nedvomno vsi v sorodu vsaj v 20 
kolenu. 

ln2(106J = 20 

Poleg le ugolovilve je, bolj za salo kol za res, zanimiva se druga. uhko si 
mislimo, da je imel Julij Cezar le.lo okoli 60 kg. Ker v ljudeh prevladuje ogljik 
12C, pomeni 60 kg okoli 5 Avogadrovih slevil alomov, lo je: 

3 x 1027 alomov 

Ti alomi so se seveda v 2.000 letih le povsem enakomemo porazdelili po 
biosferi, ki je kolobar s polmerom 6.400 km in debelino okoli 100 m na povrsini 
Zemlje. To je reda velikosli 1.014 kg. Okoli 1.010 ljudi predslavlja nad 



1.011 kg, forej okoli 0, 1% celolne biosfere. Tako na ljudi odpad~ okoli_ 1.024 
Cezarjevih alomov. \Isak posamezni ziveci clovek pa dan~ vsebu~e okoh 1:013_ 
alomov Julija Cezarja. Torej si nismo le v sorodu, lemvec vsebuJemo lud1 bolJ 
ali manj enake afome. 
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RAZISKOVANJE IZVORA 
RODBINE BVTINA 
Vasja Butina 

Rod Butin iz Kostela lahko sledimo po maticnih knjigah zelo natancno do leta 
1757, ko so v poi.aru zgorele vse starejse maticne knjige, razen krstne knjige 
i.upnika Janeza Jakoba Rthela iz let 1702-1719. lz dosedaj pregledanih zapisov 
v maticnih knjigah in urbarja iz tega obdobja 

1 
je razvidno, da so sedanji rodovi 

Butin potomci Bulin, kf so bflf okoli leta 1757 naseljenf v naslednjfh 
kostelskfh vaseh2

: 

- Laze hisna st.6 Andreas Butina #553 3 
Banja loka hUna ~t.1 Junanz Butina4 #65 

- Banja loka hisna st.2 Qeorg Butina #66 
- Krkovo hisna st.1 Andre Butina #926 
- Kui.elj hisna st.7 Jakobs Butina #555 

Priimek Butina je v tern obdobju in kasneje zapisan na razlicne nacine (Buttina, 
Buthina, Bouthina - slovensko, hivasko in Wutina, Wuttina, - nems1<o) vendar 
je s primerjavo med razlicnimi viri in zapisi o isti osebi nedvomno razvidno, da 
gre za isti priimek, ki so ga pisarji zapisovali razlicno oz. napacno (Quttina, 
Puttina). 
5 pomocjo krstne knjige i.upnika Janeza Jakoba Rthela iz let 1702-1719 in 
urbarja iz leta 1681 lahko z dokajsnjo gotovostjo ugotovimo starejse prednike 
in delno njihove sorodstvene vezi, pri cemer je vedno manj podatkov o i.enskah, 
ki jih razen vdov v urbarje niso vpisovali. 

Leta 1681 so Butine (pfsano nem~ko Wuttfnal prebivali v najmanj 
naslednjfh kostelskih vaseh: 
- Laze Qeorgis Butina #748 
- Banja loka Stephan Butina #775 
- Suhor Anthon Butina #824 

Naslednji ~e starej~i zapisi o Butinah prifajo, da so Butine okolf leta 1600 
prebivali v naslednjfh vaseh5

: 

- Laze Blassis Butina (Puttfnal #57 
- Moravice Jakob Butina #718 
- Moravice Peter Butina #821 



V kostelskih grascinskih dokumentih z zacetka 17.st
6

• se dvakrat omenja 
Blaiss(is) Putina #57, verjetno Butina, ki je iivel v Lazah (pismo Hansa in 
Wilhelma L.angenmantla nadvojvodi Maksimiljanu 1.2.1614 in porocilo-pismo 
o grascini Kostel 28 .6.1619) . Omenjeno je, da je imel posebne pravice in je bil 
verjetno oskrbnik grascinske zemlje v tern delu Kostela. Qlede na to, da v 
napacno datiranem urbarju 1603 leta, v resnici pa iz okoli 1530

7 
ni navedenih 

Butin ne v L.azah ne v Banja loki, domnevamo, da so se Butine priselili ali 
priienili v letih 1540-1614, ko se omenjajo v pismih. 

V istem casu so se Butine naselili tudi v Gorski Kotar. in sicer jih zasledimo 
po priimkih . Leta 1657 je Juraj Szili, "kapetan dvoranski in vicedom 
iumberacki", usluibenec Petra Zrinskega, s komisijo urejeval meje okoli 
Moravic v Qorskem Kotarju . Meje so mu pokazali najstarejsi krajani, med 
njimi tudi dva Butina, Jakov(b) #718 in Peter #821, takrat stara 90 oz. 85. 
Butine so se verjetno preselili na hrvasko stran okoli leta 1590 in kasneje zaradi 
neugodnih razmer v Kostelu, na posesti kneza Jurija Zrinjskega. 5 seboj so 
gotovo imeli tudi svoje druiine in iivali, ter so opravljali podobno delo kot prej 
v Kostelu . Knez je doseljevanje kostelskih Vskokov in kmetov spodbujal z 
osvobajanjem raznih dolinosti, predvsem tlake, s cimer je ielel pridobiti nove 
naseljence v svoje kraje, ki so jih mocno izpraznila turs1<a ropanja . 

Povezave "hrvaskih" Butin s kostelskimi, kot ie receno, se niso raziskane. 
Po likvidacijskem izvlecku grascine Kostel iz leta 1681 (urbarju) so iiveli tedaj 
v vasi V(Q)ereuk (verjetno Laze) celo trije Butine in sicer na kmetiji, ki je nosila 
tudi njihovo ime - Klapse9 

- Butina in Schunen (cevljar): 
- Qregor Butina st. #7 48 (verjetno tudi iupan vasi), 
- Qregor Butina ml. #564 (verjetno sin) in 
- Paulis Butina #63. 

Bili so trije izmed sestih tlacanov na kmetiji Skupaj so dajali 12 kupljenikov 
ovsa, 8 kupljenikov prosa, 30 jajc, 50 povesmov prediva in v gotovini 39 kr. 
ter 12 gld. posebnih dajatev, zaradi nedavnega upora proti grascaku 
L.angenmantlu s Kostela . 
Oce Qregor je bil verjetno iupan v L.azah . Njegov sin Qregor #564 se omenja 
v sporu med iupnijo Kostel in grascino Kostel, oz. v pritoibah iupnika Janeza 
Jakoba Rthela nad grascakom baronom Johanom Michaelom Androcha in 
njegovim sinom baronom Francom (!) lgnacom . .Z:upnik pritoibi zapisani 1715 
ali 1716 ali 1717 navaja, da je baron z vojaki oviral kljucarje fame cerkve pri 
Fari ob popravilu cerkvenih zidov. Med kljucarji je naveden tudi Qregor Butina 

iz L.az. Stari baron je pozval kljucarja Butino pred sodnika v Ljubljano, mladi 
baron pa je cerkvene kljucarje poklical pod oroije k vojakom. Qeorg Butina je 
devet dni s tremi pomocniki vseeno popravljal famo cerkev. Kljub sodni 
odlocitvi v prid iupniscu, so se spori z grascaki Androche nadaljevali tudi 
kasneje. · 
Tako je Franc Adam Androcha 26. julija 1734 poslal uradno pritoibo s 
popisom tlacanov v Kostelu, katerih desetino naj bi cerkev protipravno odtegnila 
grascini

10
• Med tlacani je napisan tudi Anton Butina #830 iz L.az, verjetno sin 

Qeorgis Butine ml. #564 ali njegovega domnevnega brata Jois Butine #550. 
Domnevamo lahko, da je Stephan Butina #775, ki ga tudi omenja likvidacijski 
izvlecek grascine Kostel iz leta 1681, in je kmetoval na kmetiji Junan Sdraioviz, 
v Banfa loki potomec Witin ali Wittin (Butine po nems1<i varianti izvora) iz 
ene od z njimi naseljenih vasi (Morava, Ograja, Zdihovo ali Muhova vas), ali 
pa se je naselil iz L.az kot sin tamkajsnjih Butin. Njegov sodobnik je bil 
Valvasor, kar pomeni da imamo v njegovi "Slavi ... " podrobno opisano takratno 
iivljenje tudi v Kostelu. Tega leta je dolgoval grascini 53 gld., 16 kr. in 18 den. 
letnih dajatev v denarju . Imel je najmanj dva otroka, Qeorgisa #525, ki je 
prebival na kmetiji "Frissig" , kasneje Banja loka 2 in Paulisa #63, ki je 
prebival na kmetiji "Kovatsch", kasneje Banja loka 111

• 

Tu se prekine zapis Butina oz. Wutina. Starejsi ohranjeni urbar za Kostel iz leta 
1570 ne omenja Butin (Wuttin), pac pa se pojavi zapis Wit(t)ine, Anndre 
Wittine #55, ki je imel v zakupu mlin v Vimolu oz. na Srednjem potoku. lsti 
Anndre se kot kmet omenja v sosednjem kocevskem gospostvu v urbarju za leto 
157 4 v Zdihovem, na sami meji s kostelskim gospostvom. 

Priimek Butina in njegove izvedenke se do 2. sv. vojne pojavlja samo na 
obmocju Kocevske. V "Zafasnem slovarju slovenskih priimkov", SAZV, 
Ljubljana, 197 4 sta od vseh tu omenjenih priimkov navedena samo dva: 
- Butina v okraju (srezu) Kocevje po popisu - ljudskem stetju 1941 leta in 
- Wittine v okraju (srezu) Kocevje po popisu - ljudskem stetju 1941 leta in 

Cmomelj po popisu - ljudskem stetju 1931 leta. 

Qlede na zgodovino teh krajev sta o izvoru rodbine Butina moini naslednji 
razlagi: 
1. priimek Wittini in podobni (Wittine, Wittene, Wittinger, Witine, Witnie, 

Wuttnie in se kasneje Wittani) so predhodna oblika za Wut(t)ina, Butina 
je nem~ega izvora; 

2. priimek Wut(t)ina, Butina je usko~ega izvora. 



DOMNEVA O NEMSKEM IZVORV BVTIN 

V kolikor sledimo domnevi o nems1<em izvoru rodbine Butina in oblikovanju 
priimka po kraju od koder so jih preselili grofje Ortenburiani na Kocevsko -
Bitnje, potem lahko sledimo rodovini se okoli 80 let. Freisinski skofje so !eta 
1002 prejeli v dar od nems1<ega kralja Henrika II "predikum Strasista", ozemlje 
okoli sedanjih vasi Strazisce, Bitnje, in na severu med Lipnico in Savo, t.i. 
Besnisko ozemlje. 
Obselno LoSko gospostvo freisinskih skofov, kamor je spadalo tudi ozemlje 
okoli sedanje vasi Bitnje, je potrebovalo veliko vec delovne sile, ki so jo lastniki 
nasli v svojih sevemih pokrajinah na Koroskem in Tirolskem. Obenem z 
uvajanjem "hubnega" sistema, ki je zamenjal "pridvomo" gospodarjenje so 
priceli z nacrtno kolonizacijo celega SorSkega polja in nato po prejemu v dar, 
tudi ozemlje okoli sedanjih vasi Bitnje in Zabnica. Zasnovali so nove, nems1<e 
vasi, med njimi tudi vas z imenom Veitingen (Feuchting), ali Bitnje (Bitine) 
po slovensko. 

Ta de! loskega gospostva so si lastili tudi sosednji fevdalci (od 12 st.), 
Ortenburlani . Scasoma so se globoko zajedli na besnisko in strazisko ozemlje, 
kjer so si celo postavili grad StralUfe (Wartenberg), kot utrjeno upravno 
sredisce. Med njimi in freisinskimi skofi je prihajalo do stalnih sporov, pogosto 
tudi krvavih, glede tega ozemlja . Friderik II . Ortenburs1<i se je 2.junija 1263 
spravil s freisinskim skofom Konradom II. glede dela mejnih poseti okoli 
Straiisca in Bitenj . Listina o tern je bila pisana v Loki12

• Po njej je ozemlje 
pripadalo freisinskim skoforn, tlatani pa Frideriku OrtenburSkemu. 
Tako domnevamo, da je Friderik II . te tlacane takoj ali pa najkasneje po smrti 
brata Henrika 11.13 1271 !eta, preselil na svoja posestva okoli Ribnice, saj sta z 
bratom ie od takrat dalje vse otenburs1<e probleme resevala sloino. Od tu naprej 
sklepamo, da je svoje podloinike, ki so mu ostali brez zemlje preselil na leta 
124 7 prejeto gospostvo na sedanjem Kocevskem, ki je bilo do tedaj zelo redko 
naseljeno . Dodatno potrjuje to domnevo, da se tudi o Nems1<i vasi ie !eta 1291 
bere, da je naselbina obstajala pod imenom Bavarska vas (Paiersdorf) 14

, torej 
30-40 let pred veliko kolonizacijo Kocevske 15 z germanskimi naseljenci. 
Med preseljenimi tlacani iz Bitenj na Kocevsko so bili, po tej domnevi, tudi 
predniki Butin . V novih krajih se jih je prijelo ime po kraju od koder so prisli, 
in ki so ga razlicno izgovarjali in zato tudi zapisali Wittani, Wittine, Witine, 
Witini, Witinger. Kasneje, ko se je de! rodbine naselil na Kostelu s preteino 
slovenskim prebivalstvorn tudi Wuttina in po slovensko Buttina, Buthina ter 

Butina, kot je ostalo v navadi do danasnjih dni. 
Nems1<i zgodovinar prof. J. Obergfoll navaja, da je "Witinger, Wittine in 
Wittina razlicno zapisano isto ime, in da po Schrerju ime izhaja iz kraja Bitine 
(nems1<o Feuchting) na zgomjem Kranjskem. 
Karl Julius Schroer v citiranem delu16 pise: .. . "Wittine 1560 v Suhorju. Wittine, 
ime v Mosel-u 1770. Mosche 1870. Kraj Feuding se imenuje po slovensko 
Bmne, od koder naj bi iZViralo ime. Valvasor omenja kraj kot polnems1<i, 
toda Weifsendels - pravilno in glasno - nems1<i''; II 11 O. 

V obdobju okoli !eta 1570 je verjetno prislo do delitve rodovine Butina na 
dva dela: 
• "nemSkega"11

, ki so ga ohranili v okolju preteino nems1<o govorecega 
in kasneje tudi nacionalno 18 nems1<o opredeljenega prebivalstva, kjer je 
rodovina verjetno obdriala prvotno obliko priimka Wit(t)ani oz. 
Wit(t)ine; njihovi potomci so se kot drugi zavedni Nemci na Kocevskem, 
!eta 1942 skupinsko izselili v "Rajh" in 

• "slovenskega•, ki je preset na sosednjo kostelsko gospostvo s preteino 
slovensko govorecim in kasneje tudi nacionalno slovensko opredeljenim 
prebivalstvom, ter je scasoma spremenil priimek v Wut(t)ina oz. Butina. 

Po dostopnih urbarjih za sevemi del kocevskega gospostva iz let 1504 in 1508 
so omenjeni Wittine in njim podobni priimki okoli leta 1500 v naslednjih 
vaseh: 
- Morava Jurij Butina Witnie #53 
- Morava Hans Butina Wuttnie #908 
- Morava Blas Butina Witnie #912 
- Ograja Miclau Butina. Witnie #909 
- Muha vas Andre Butina Witnie #910 
- Zdihovo Qregor Butina Witnie #911 

Priimka Butina, Wutina ne zasledimo v najstarejsem znanem urbarju za Kostel 
iz leta 1494, pac pa v urbarju za urad (Kocevska) Reka iz !eta 149819

, zopet v 
podobni obliki Jurij Wittani #776 v Moravi. To je trenutno tudi najstarejsi 
man zapis, ki se lahko nanasa na rodbino Butina in je nastal pred 500 leti: 



DOMNEVA O VSKOSKEM IZVORV BVTIN 

Vskoki so bili hrvaski in srbski prebivalci, ki so v 15., 16. in 17. st. beiali pred .. 
Turki ali iz krajev pod turs1<0 oblastjo, in so "prdli", "uskofili" na ozemlje 
Avstrije in Beneske republike. Pojavljajo se v obmocju dinarskega gorstva, od 
Reke do Kotora. Vecinoma so nadaljevali borbo proti Turkom ali samostojno 
ali v sestavi vojaskih oz. polvojaskih enot Avstrije in Beneske republike. 

Vskoki so se naselili v Kostelu leta 1531, ko je cesar (nadvojvoda) Ferdinand 
I. dovolil "uskociti" skupini 1.000 Vskokov iz Cetinske krajine v Dalmaciji. 
Naselili so jih na juini del Kostela, verjetno tudi v sedanje Laze. Ta skupina 
Vskokov naj bi prisla iz Cetinske krajine v Dalmaciji, kjer na severovzhodni 
strani planine Biokovo~0 obstaja vas Butina. Pod Biokovim je potekala meja 
med Hrvasko in Bosno, malo vzhodno je dolina Neretve, do koder je segala 
takratna turs1<a driava. Verjetno je, da so tamkajsnji prebivalci beiali pred T urki 
proti severu, vse do Kostela in Kocevske. Na tej poti je del Butin ostajal, tako 
da najdemo precej stmjene poselitve Butin v okolici Slunja, Bihaca in Karlovca. 
Vsa tri mesta so bila takrat pomembne utrdbe proti T urkom. Po tej domnevi 
naj bi bili med Vskoki tudi Butine. 

Ce sledimo uskoskemu izvoru rodbine Butina, je okoli ali celo pred 1531 letom 
(uskocitev na kostelskol prav tako prislo do delitve rodbine na dva dela: 
• "slovenskega", ki je presel na sosednjo kostelsko, s preteino slovensko 

govorecim in kasneje tudi nacionalno slovensko opredeljenim 
prebivalstvom in 

• "hrva~ega", ki je pred uskocitvijo na kostelsko ostal na hrvaski strani 
Kolpe, ali pa se je po uskocitvi preselil nazaj na Hrvasko. 

le omenjani Blasiss Putina #57, verjetno Blai Butina v kostelskih grascinskih 
dokumentih iz zacetka 17. st. iz vasi Laze nad Kuiljem, bi lahko bil potomec 
(vnuk, pravnuk) Butine, ki je uskocil v Kostel s skupino Vskokov leta 1531. 
Od tu naprej se obe domnevi o izvoru rodbine Butina zdrulita. 

KAKO NAPREH 

Na teh spoznanjih se je raziskovanje izvora rodbine Butina avtorju ustavilo. 
Katera od obeh domnev je pravilna! lzvira rodbina iz Bitenj na Qorenjskem ali 
iz vasi Butina na planini Biokovo! Lahko se pojavi se kaksna nova domneva. 
Nekaj jih je ie zapisanih, kot naprimer ta, da so bili Butine italjanski trgovci 
(butega), ki naj bi prisli v Kostel ob velikih secnjah tisinega gozda za potrebe 
italjanskih ladjarjev. Recimo, da se potrdi domneva o izvoru rodbine Butina iz 
vasi Bitnje. Takoj se pojavi vprasanje ali so bili priseljenci res Bavarci21 ali so 
bili Slovani, ki so jih v okolici samostana lnnichen22 v Pustri~i dolini na 
Tirolskem, takratnih freisinskih posestih, pokristjanili in "ponemcili". V taksno 
razmisljanje nas usmerja dejstvo, da je bil samostan ustanovljen leta 770 z 
izrecnim namenom, da razsirja krscanstvo med Slovenci. In ce so Butine 
uskoskega porekla, so res prisli iz vasi Butina, in ce so, ali so slovanskega 
porekla, ali so potomci llirov ali spet kaj drugega. 

Namen tega sestavka je dvojen. Spodbuditi podobne raziskave rodovnikarjev 
in kaj bolje - zgodovinarjev ter prispevati k odkrivanju dela nase zgodovine. In 
drugo, z morebitnim sporocenim podatkom, razmisljanjem, usmeritvijo bralca, 
najti pravo ali celo novo smer raziskovanja . 
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Vecino p<Xktkov iz sl,1rejfih milticnih knjig, urbarjev in iz osl,1/ih virov je ,1vlorju 
posredov,1/ St11nis"1v Jufnic - St11sko, Fdr,1 £. 
N,1 hrv11ski slr11ni Kolpe so fiveli Buline v vec v11seh. Tudi z,1 njih domnev,1mo, 
da so imeli isle skupne prednike. Njihov,1 sorodslven,1 r,1zmerj,1 niso podrobneje 
r,1ziskdn,1. 
Stevilkd pod kdtero vodi osebo ,1vlor v svoji r11cun,1/niski genealoski zbirki. 
Povdarjeni so neposredni predniki (tudi domnevni) ,1vlorj,1. 
Mofno je, da so prebiv,1/i Buline tudi v drugih kostelskih in obko/pskih v,1seh, 
Sdj iz lisleg,1 obdobj11 ni veliko ohr11njeneg,1 piSdneg,1 ITJilteri11"1. 
A5, Vicedom 11rhiv, sk. 75 1/-5. 
Domnev,1 St11nis"1v Jufnic-St11sk11. 
Vir: Stroh11l 1995 sir. 88 in 171 
Priimki KLipfe, Frissig in Bulin,1 se poj11vijo v Kostelu po 1551 - leto edine 
skupinske priselitve Vskokov v Kostel v v11seh uze in IJdnj,1 lokd. To pomeni, 
d,1 so ldhko uskoskeg,1 porekld. Povzeto po St11nisldv Jufnic - St11sko: 'Kostel: 
upiski, Fdr,1, 1994. 
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AS Iii. c VII l/3 .Zupnija Kostel sir. 195. 
Od ledaj so obe kmeliji nase/jevali njuni polomci, Banja loko 1 do 1901 leld, 
ko so jo prodali Kajfelem in Banja loko 2 do prodaje Rac1<im okoli /eta 1928. 
Anion Skubic: -Zgodovina Ribnice in ribnisl<e pokrajine: Buenos Aires, 1976, 
slr.274; kol vir navdja v opombah sf 36 na slr.582: Tangl XXXVI, 21. 
Po bralovi smrli 1271 feta je vsa orlenburska posesl pref/a na Friderika II. 
Tako se imenuje la vas v neki lislini z dne 15. junij 125(9)1. lslo ime nosi v 
ribnisl<em urbarju iz feta 1573 in fe feta 1604 (Anion Skubic: -Zgodovina 
Ribnice in ribnisl<e pokrajine: Buenos Aires, 1976, slr.253, 286 in 312; v 
opombah sf. 58 in 59 - pomolo/TJil je vpisano 95 na slrani 583, je kol vir napisan 
Czring: Das Land Qrz und Qradisu1, Wien 1873, 308 in Tangl >OO(VI, 101 
fer opombi sf. 97 na sir. 584: Schumi, U.u.R. II, 142). Pri fem se pojav/jil vec 
lelnic in lrdilev, da je VilS s Ba Vilrci naselil le T urjilCiln. V kolikor je prilvil lelniui 
1291 in ne 1251 je lo napacno sklepanje, bolj verjelno je lo bi/ Orlenburiiln, 
ki je sem preselil kmele iz okolice Bilenj, ki so mu oslilli brez zem/je po rilzsodbi 
v sporu s freisinsl<imi sl<ofi 1263 /eta. 
Domnevo polrjuje opis Anion Skubic: -Zgodovinil Ribnice in ribnisl<e 
pokrdjine: Buenos Aires, 1976, slr.286. 
Sir. 233. 
Besedo "nemsl<egil • morilmo v lislem Ci/SU vzeli zelo pogojno, saj je velikil 
verjelnosl, da so bili Ii nemsl<i prise/jenci slovilnskegil poreklii, ki pa so jih, illi 
njihove prednike pokrisljanili in "ponemfili" v okolici samoslilnil v lnnichenu v 
Puslris1<i dolini nil Tirolskem, ki je bi/ le leld 770 uslilnov/jen Zil la namen. 
Pogled nil "nilcionalno • v lilkrillnih Cilsih ni bi/ enak sedanjemu, ki se je oblikoval 
fele v 19. sf. Prebivalslvo je delilo svojo skupno usodo in se v dolgih sloleljih 
pravilolTJil zlilo v vecinsko v svojem okolju (glede nilvad, obiCiljev, govora, 
pisanja priimkov ... ) - v prelefno slovenskem slilroselskem oko/ju v slovensko in 
obralno. Slmjene poselilve z germ,mskimi prise/jenci so ohranile svojo izvomo 
poreklo vse do dilnilfnjih dni, oz. nil Kocevskem do lelil 1941/2, ko so se izselili 
v lilkralni Rajh. 
Liislniki gosposlva so bili Habsburiilni, niljemnik pa domnevno le Thumi 
(Julnic Sfilnisliiv - Sli1sl<o: "Pol lisocleljil slilri kocevarski urbarji: predavilnje z 
diapozilivi, Kocevje, Knjilniu1, 20 /TJilrec 1995). 
Na poli od Milkilrske na pliinino Biokovo, po vrhu pliinine do Vilsi \lrgorilc in 
nalo proli PloCilm (prej Kilrde/jevo). 
Marko/TJilni, Bilvilrci, so germ,msko pleme, ki je le lelil 165 preslopilo Donavo 
v ri~ko driavo in prodrlo do Akvileje/Ogleja, nillo se je morillo U/TJilknili nilzilj 
na Cesl<o. Vrnili so se ponovno v 6. sf. in 788 /eta prefli v frankovsko driilvo 
Kar/ii Velikega. 
Tudi Silian ali San/Candido (na levem bregu Drave nekilj desel km od izviril 
Zilje). 

PRIIMEK, FAMILY NAME, 
FAMILIENNAME - VI. del 
Rasto Svajgar 

Dosedanji prispevki so bili namenjeni pripravi dokazovanja, da so na sirsem 
slovensko govorecem ozemlju nekaj stoletij nazaj - od Retijskih planin, Visokih 
Tur do Blatnega jezera ter Furlanije, T rsta in Istre - v rabi priimkov prihajale 
spremembe tudi zaradi potujcevanja. Predvsem ielim opozoriti obdelovalce 
rodovnistva z elektronskimi spominskimi pripomocki, da se rodovniska veriga 
lahko pretrga ie zaradi drugacne zacetne crke, npr. Kobal - Cobau, Kozina -
Cosini. 

Tak primer je triasko podrocje. Tam so do konca prve svetovne vojne pod 
avstroogrskim cesarstvom iiveli preteino slovensko govoreci prebivalci, med 
njimi pa tudi ltalijani in Furlani. Moj oce je hodil v solo v Qorici in je ie takrat 
uporabljal vse stiri jezike. To ozemlje so po avstroogrskem vojaskem porazu z 
mirovno pogodbo dobili ltalijani in zaradi teiav s slovenscino zamenjali ali 
popacili priimke, predvsem zaradi nujnosti izgovorjave. Za vecje kraje so ie prej 
uporabljali svoj nacin izgovarjave, npr. T rst - T ergeste, ceprav to staro ime 
pomeni trs, trstiko = bambus, ki raste v mocvirskih Miljah . Ze sama beseda s 
stirimi soglasniki ni latinskega izvora, temvec keltsko-ilirska. Prav tako Qorica, 
kjer gorica - tako kot ob Dravi vzhodno od Maribora - oznacuje gricek z vinsko 
trto. Sedaj pa uporabljajo besedo Qorizzia in niti ne vedo, kaj to v nasem jeziku 
pomeni. 

V roko sem vzel najnovejsi telefonski imenik T rsta in navajam nekaj iz se iivega 
potujcevanja pred 75-leti: 

Ales - Alessi, Alesio, Allesch 
Ambriiic - Ambrosi, Ambrosiano, Ambrosino 
Andrejasic - Andreassi, Andreassich 
Arcon - Ardon, Arcon, Arcioni 
Batie - Batie, Batich, Baticich 
Bavcar - Baucar 
Bizjak - Bisiacchi 
Blai - Blasi 



Briscek - Briscek, Briscik, Brissi, Brischi 
Kocijancic - Cocianchich, Cociani 
Kolaric - Colarich 
Korsic - Corsi 
Kosuta - Cossutta 
Kovac - Cova 

T akih primerov je na tisoce in jih na tern mestu ni rnogoce podrobno navajati. 
Tisti priimki, ki jih je v italijanski pisavi laije napisati in izgovoriti pa so ostali, 
npr.: 
Ban - Ban, Berce - Berce, Bertok - Bertok, Birsa - Birsa, Budin - Budin, 
Cibic - Cibic itd. 

Nekaterim so 'popravili" le po eno crko, npr. : 

Bartol - Bartoli Banko - Banco Belie - Belich 
Bozic - Bosich 
Ciiman - Cissrnan 
Ceme - ceme 
Kmet - Chrnet 

Bras - Brass 
Cok- Cok 
Cmica - Cemizza 
Kozlovic - Coslovi 

Bunc - Bunz 
Cerin - Cerini 
Cemic - Cemic, Cemich 

Popolnoma nerazpoznavne pa so sprernembe priirnkov z uporabo pojmov, t.j. 
preimenovanje slovenskega pojrna z italijanskim: Dolinar - Bassin, 
Hribar - De Monte, Vodopivec - Bevilacqua. 

Ce bi to podrocje temeljiteje obdelal primorski ali triaski clan drustva, bi iz te 
teme nastala cela knjiiica nasih se iivih pricevanj. 

PISANJE DRVZINSKE KRONIKE 
Peter Hawlina 

Ze v prejsnji stevilki Dreves je izsel clanek z enakirn naslovorn, pripravil ga je 
Vasja Butina. Pojern druiinske kronike, zgodovine, storije pa je bil vsaj 
mirnogrede in na kratko ornenjen tudi v drugih stevilkah. 

S ternle prispevkorn ponovno nacenjarn to ternatiko zlasti zaradi tega, ker naj 
bi jo na nasern naslednjern srecanju obravnavali kot osrednjo terno. 

Lahko bi narna kdo oponesel, Butini in rneni, ces, kaj pa vidva vesta o pisanju 
druiinskih kronik, sta rnorda vsaj eno napisala sarna! 

Jaz je nisern, kolikor vern, je tudi Butina se ni. Sva pa oba na tern ie nekaj 
naredila. In s tern podrocjern je enako kot z vserni ostalirni, ki zadevajo 
rodoslovje: dornace strokovne literature ni, zato so lahko tudi nekoliko zacetniska 
in laicna razmisljanja dobrodosla. 

Pisanje druiinske kronike ni niti nekaj novega niti neznanega. Lahko bi rekli, 
da je razpoloiljivih nekaj dodatnih rnoinosti, ce uporabljarno racunalnik. 
Nekateri rodoslovni prograrni (tudi Brother's Keeper) znajo iz osnovne datoteke 
izdelati nekaksno porocilo. lrnena, priirnke, daturne, kraje, sorodstvena razmerja, 
opornbe, opise in druge sestavine znajo oprerniti z nekaterirni standardnirni 
dodatnirni besedarni in vezniki, tako da vse skupaj dobi nakaksno pripovedno 
obliko. Vse skupaj je pr~gledno strukturirano in oprernljeno z osnovno sintakso. 
lz rnalo vecje rodovniske datoteke lahko brez velikega truda dobirno celo knjigo 
sisternaticno urejenih izpisov, vse skupaj pa je po ielji oprernljeno se z indeksom 
in ,kazalorn. Dodarno lahko na razlicne nacine oblikovane prikaze rodovnikov 
prednikov ali potorncev. 

T aka druiinska kronika irna sicer to prednost, da je iz vnesenih podatkov naredi 
racunalnik sam, njena slaba stran pa je enolicnost in zato kot koncni izdelek ni 
kaj prida zanimiva. lz moje zbirke podatkov, bi program BK5 za enega od 
skrajnih prednikov spisal skoraj 50 strani (A4 formata) besedila o sedernnajstih 
generacijah njegovih potomcev. T emu na koncu doda se 18 strani kazala z 
irneni oseb in stranjo, kjer je omenjena. Primer, ki ga navajamo je razmerorna 
preprost, obstojajo narnrec posebni programi, s katerimi nastajajo se obseinejse 
racunalnisko izdelane druiinske kronike. 



:.§tran 3Ci Drrhrsa 

T ule za ilustracijo prikazujemo dve razlicici takega izpisa, ki je nastal s pomocjo 
v slovenscino prevedenega programa Brother's Keeper. z.a ilustracijo sem izbral 
tri generacije ieleznikarskih Plavcev, ker o njih poizvedujemo tudi v rubriki 
RAST. Primer pa ni najbolj ilustrativen, ker so uporabljeni zelo pomanjkljivi 
podatki, z eno samo opombo. Prva razlicica, v originalnem menuju jo izberemo 
pod Regist~r report, izgleda takole: 

1. Mdrko P!dvc roj. ok. 1540, Zelezniki, umrl __ _., __ . 
Olroci: 

2. i Qdsperroj. ok. 15 70. 
ii Qdbriel P!dvc roj. ok.1580, Zelezniki, umrl 11 Jdn 1641, Mt1inz. Drdgo 

Do/enc iz Zeleznikov lrdi, da je bi/ Qdbrijel Mdrkov sin, dokdzov fe nil 

Druga 9enert1cijt1 
2. Qdsper P!dvc roj. ok. 1570, Zelezniki, umrl __ _., __ . 

Olroci: 
3. iJurij roj. __ 1595. 

ii Kdrel Anion P!dvc roj. ok. 1600, _., umrl __ _., __ . 
4. iii Qregorroj. ok. 1605. 

Tretjt1 9enert1cijt1 
3. Jurij P!dvc roj. __ 1595, Zelezniki, porocen ok.1620, v _., Jerd V-lrl roj. 
ok. 1600, _, umr!d __ _., __ . Jurij umrl __ 1645, __ . 

Olroci: 
i Jdnez Peter P!dvc roj. 29 Jun 1629, Zelezniki, porocen __ 1660, v 

_., Urfu!d Mdzoll roj. __ 1638, _., (sldrfi: Slef,m Mdzo/1 in He/end 
Pdpler) umr!d __ _., __ . Jdnez umrl __ _., __ . 

4. Qregor P!dvc roj. ok.1605, _., umrl __ _., __ . 
Olroci: 

i Mdlijd P!dvc roj. 18 Feb 1633, Zelezniki. 

Druga je krajsa, imenuje se zamaknjeno porocilo (Indented report): 
Mdrko P!dvc roj. ok. 1540, Zelezniki, umrl __ _., __ . 
I. (idfper P!d vc roj. ok. 15 70, Zelezniki, umrl __ _., __ . 

A. Jurij P!dvc roj. __ 1595, Zelezniki, porocen ok. 1620, v _., Jer,1 Vt1rl 
roj. ok. 1600, __jumr!d __ _., __ . Jurij umrl _ _ 1645, __ . 

1. Jdnez Peter P!dvc roj. 29 Jun 1629, Zelezniki, porocen __ 1660, v 
_., Urfu/;J Mdzoll roj. __ 1638, _., (sldrfi: Slekn Mdzo/1 in He/end 
Pt1pler) umr!d __ _., _ _ . Jdnez umrl _ _ _., __ . 

B. Kdrel Anion P!dvc roj. ok. 1600, _., umrl __ _., __ • 
C Qregor P!dvc roj. ok. 1605, _., umrl __ _., __ . 

1. Mdlijd P!dvc roj. 18 Feb 1633, Zelezniki. 
II. Qdbriel P!dvc roj. ok. 1580, Zelezniki, umrl 11 J,1n 1641, Mdinz. Drt1go Do/enc 
iz Zeleznikov lrdi, da je bi/ Qdbrijel Mt1rkov sin, dokdzov le nil 

Ta dva primera nista skrajni domet racunalnisko sestavljenih opisnih 
rodovnikov. ·z.a ta namen ponuja trg stevilne druge izdelke. Ti posebni programi 
so navadno sposobni uporabiti podatke v QEDCOM obliki. 

Omenili smo, da druiinske kronike niso nic novega. V tej stevilki iz prispevka 
o nems"ki rodoslovni centrali izvemo o tisocih takih primerov. Razmeroma nov 
in za nas Slovence bolj redek primer iz te zvrsti je Kronika Kogojevih, ki je letos 
izs1a pri z.aloinistvu Jutro v Ljubljani in zaloibi Branko iz Nove Qorice, avtor 
pa je Emil Kogoj Manfreda. 

Delo zasluii, da ga na kratko predstavimo. Avtor zacne z uvodom, ki ga je 
vredno citirati v celoti: 

'ZJkaj sem se poglobil v prefeklostl 

Zele/ sem podrobneje spoznafi, kar se je dogajalo v zvezi z mojim rodom, hkrafi 
pa me je k !emu gnala podzavesfna pofreba. 

Dosfi je ljudi, ki nikoli niso zacufili pofrebe po razkrivanju fisfega, kar je v fok 
dogodkov vkljucevalo njihove prednike1 o marsikom bi ufegnili reel da mu ni 
mar, kaj se je dogajalo v zivljenju ljudi, kaferih pofomec je in od kaferih je 
prevzel de/ genefske in kulfume dediscine. So pa fudi faksni kot jaz, pri katerih 
se v dolocenem zivljenjskem obdobju pojavi ielja po gofovosfi, nekaksna nuja, 
ki ga sili k !emu, da bi se oprijel necesa v globini svoje nofranjosli; med fem 
pa tudi potreba po razkritju lasfnega izvora. V mojem primeru pa je spodbudo 
za iskanje pripisafi dejsfvu, da sem bi/ prisiljen zaradi zgodovinsko-polificnih 
razlogov ie kot ofrok skupaj s starii zapusfifi domace kraje, ki so mi za vedno 
osfali v spominu. 

Podzavesfna ielja, da bi nadomesfil izgubljeni cas, me je silila, da se ponovno 
poveiem z vsem, kar je zdruieno z mojim izvorom, in pobrskam po prefeklosfi, 
da bi se dvignil nad osebne spomine in skuial izvedefi cim vec o svojih 
koreninah. 



To polovanje nazaj v cas mi je narekovala ljubezen do svoje ma/ere, ki je bi/a 
Kogojeva po slranski veji Sustarjevih. Po navdihu lislega, kar semi je vtisnilo 
v spomin iz njenega pripovedovanja, sem se Ioli/ iskanja po arhivih in poslus.1/ 
pricevanja, da sem obnovil in dopolnil kar sem bi/ izvedel od nje. 

V fem delu obravnavani dogodki niso tako pomembni kol tisli, o kalerih govori 
klasicna zgodovina, lemvec so manjfega pomena, saj zadevajo preproste ljudi, 
kmetovalce in obrtnike, ki so ziveli podrejeno in na obrobju svetovnega 
dogajanja. Arhivske podatke o njih je najli v zupnijskih malicnih knjigah, ki 
so se skozi stoletja polnile z neodlozljivimi zabelez"bami o clovekovem obstoju, 
kakrfne so njegovo rojstvo, zivljenje in smrt. In prav na podlagi teh zapisov 
nam je omogoceno poseci v druzinsko preteklost. 

Ko sem iskal po zupnijskih arhivih in malicnih uradih posamezne kamencke za 
mozaik svojega rodovnika, sem ugotovil da iz nafega rodu izhaja tudi znani 
slovenski glasbenik Mari/ Kogoj. 

Kot sklep k !emu delu o svojem rodu zelim pripomniti, da vsakdo od nas zapusli 
sled svojega obstoja, man/ opazno preprosti ljudje, pomembnejfo redki 
posamezniki, ki so se odlikovali s pogumom, zavzelostjo, predanostjo in 
ustvarjanjem lepote. 

Spoznal sem lruda po/no zivljenje svojih rojakov. Z obcutki hvale.inosti 
obcudujem ponos, ki Jim je dajal moc, da so ohranili svojo narodno pripadnosf, 
kljub zgodovinskim in druzbenim preobralom. 

Emil Kogoj Manfreda" 

Tako pravi avtor v uvodu in nadaljuje s sirsim in oijim prikazom in opisom 
krajev, kjer so iiveli njegovi predniki, opise prebivalstvo, dejavnosti, nacin 
iivljenja, navade in obicaje. Opise vire, ki jih je pri raziskavah uporabljal in 
preide na prikaz rodovnika v glavni in dveh stranskih vejah, ki ga na koncu 
knjige poda za deset generacij se v pregledni graficni obliki. V zadnjem poglavju 
Ada Klinkon doda se pregled de! najbolj znanega predstavnika druiine -
skladatelja Marija Kogoja . Knjiga je bogato ilustrirana, pregledna in lepo 
oblikova na . 

Z.mimiv je odstavek, kjer avtor citira reakcijo prebivalstva na uvedbo maticnih 
knjig: 

"V mimo zivljenje, ki ga je doslej upraviceno uzival naf kmef, je vnesel nemir 
novi nacrt za rekrutacijo, ki je /eta 1770 zacel veljati po vsej monarhiji. 

Oftevilcenje hif v grolijah in vpis vseh druzin sta omogocila izbiro vojafkih 
· obveznikov, podreditev ljudi no vim zakonom in sluznostim fer prepoved izhoda 
iz drzave brez potnega /is/a . 

Pri takfnem stanju se med kmeckim prebivalstvom porajata nemir in 
nezadovoljstvo. Zato nam je razumljivo, da je na tisoce mladenicev, ki sovrazijo 
vojafcino in ljubijo svobodo, zapustilo svoje domove in ods1o preko nafe meje." 

lz citata je moc sklepati, da nad prebivalstvom pred tern ni bilo kakega pravega 
pregleda, kar pa je teiko verjeti. lstocasno pa je s tern nepriljubljenim ukrepom 
prislo do evidenc, ki so nam rodoslovcem danes tako dragocen pripomocek pri 
raziskavah. 

Med znacilna 'stranska odkritja ', do katerih pride najbri vsak raziskovalec 
porekla in zgodovine, zlasti tisti, ki se sam spopada z arhivskimi dokumenti, je 
drobec iz knjige umrlih za Rocinj iz !eta 1787, ki sicer z avtorjevo raziskavo 
nima nic skupnega, pa se ta upraviceno ni mogel upreti skufojavi, da ga ne bi 
objavil med opombami: "NN Romar na poli v Rim, nam nepoznan, ki bi mu 
prisodili 33 let, nem, odrasel (!), podolgovatega obraza, bled, brez brade, redkih 
las, majhnih in ozuljenih slopal oblecen v koros"ko nofo - takfnega smo nas1i. 
Ker se ne na zunaj ne na znotraj ni izkazal kot kristjan, smo ga pokopali zunaj 
pokopalis"kega zidu. " 

Pri omenjeni knjigi smo se namenoma na kratko zadriali zlasti zaradi 
nedavnega izida, pa tudi zaradi tega, ker gre za opis preprostega 
kmecko--obrtniskega rodu, kakrsne so v druscini druiinskih kronik bolj 
osamljene. 

Pri vecini kronik, tako tudi pri Kroniki Kogojevih, gre za opis vseh znanih 
generacij od skrajnega znanega prednika, do danes iivecih potomcev, najveckrat 
do kronista ali raziskovalca samega in morda se njegovega potomstva in 
sorodstva, saj se amaterski kronisti tovrstnega dela navadno lotijo sele v zrelih 
letih ali kot upokojenci . Obravnavani so samo moski potomci v vsaki generaciji, 
konca se z Alojzom, ki nima moskih potomcev. Dodani sta dve stranski veji, 
skladateljeva in avtorjeva . 



I/ 

Neredko pa so take druiinske kronike precej bolj razvejane. Zacno se z nekim 
skupnim prednikom, nato pa se skusa v tak razsirjen pregled vkljuciti vse 
potomce, najveckrat moske, ki ohranjajo priimek, pogosto pa tudi ienske. le 
prikaz rodbine po enem predstavniku v posamezni generaciji je krepak zalogaj, 
zato so toliko redkejse tiste, ki gredo bolj v sirino. · 

Bolj poredko pa naletimo na nekaksno obmjeno kroniko, tako, ki za izhodisce 
vzame neko sodobno osebo, to je navadno spet avtor ali njegov potomec, in se 
enakovredno vzpenja prek oceta in matere, dedov, babic in njihovih prednikov, 
kolikor dalec pac v posameznih preteklih generacijah seiemo. 

Ker se uvrscam med tiste, ki obema spoloma pripisujejo enak pomen, sem tudi 
sam ie poskusil zbrano gradivo urediti po tern principu. Nabralo se je ie prek 
40 strani besedila; v to ne stejem prilog, slik in fotografij, dnevnikov, lastnih 
iivljenjepisov, v casopisih in knjigah objavljenih odlomkov in tudi ne razlicnih 
rodovniskih prikazov. Z vsem tern bi kronika zlahka postala precej zajetnejsa . 

Preprican sem, da bi se takih kronik naslo kar lepo stevilo, bolj ali manj 
dokoncanih. Kdaj pa je kronika dokoncana! Mislim, da nikoli. Ne samo, da 
iivljenje prinasa vedno nove, za kroniko pomembne dogodke, tudi prodiranje 
v preteklost nima nikoli resnicnega konca. 

Kljub temu, da sem se o racunalnikovih sposobnostih pisanja kronike izrazil 
skoraj izkljucno negativno, pa bi spet ielel poudariti stevilne prednosti, ki jih 
lahko izkoristimo, ce se dela lotimo z racunalnikom. 0 samem sestavljanju 
~odovnika smo ie veckrat govorili. Rekli smo tudi, da so imena, datumi, kraji 
in sorodstvene zveze nepogresljiv skelet, ogrodje, na katerega sele lahko 
dodajamo opise oseb in dogodkov. Nekateri govorijo v prispodobi o koreninah, 
steblu, vejevju, listju, cvetju in plodovih, spet drugi o okostju, ki ga predstavlja 
rodovnik in o tkivu, ki ga predstavljajo opisi posameznih oseb. Kronika pa po 
mojem mnenju lahko vsemu skupaj vdihne nekoliko tistega, cemur bi skoraj 
lahko rekli dusa, vsekakor pa duh. Duh casa, krajev, rodov, generacij. 

Po dosedanjem izvajanju bi si ie upal grobo definirati obe razlicici kronik. Ena 
bi se lahko imenovala kronika potomcev, druga pa kronika prednikov. Prva bi 
se v svoji skrajnosti lahko zacela z Adamom in Evo, ce ne celo s stavkom V 
zacetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Druga pa, denimo: lme mi je Tako 
lntako, rojen sem bi! ... 

Povedal sem ie, da imam nekaj izkusenj z drugo vrsto, kroniko prednikov. Z 
vseh strani nabrano gradivo sem razvrstil tako, da so zelo na kratko opisani moji 
otroci, ravno tako skopo sva omenjena iena in jaz, nekaj vec najini starsi, se 
vec njihovi predniki. Ko so osnutek prebrali nekateri sorodniki, so zanjo pokazali 
nekaj zanimanja, sicer precej manj, kot bi pricakoval, skoraj vsakdo pa bi rad 
imel svoj izvod. Ker so izhodiscne osebe otroci neke druiine, je celota najbolj 
zanimiva samo zanje in morda nekoc za njihove otroke in potomce. Za moje 
brate in sestre je zanimiv samo tisti de!, ki opisuje nase starse in njihove 
prednike, za sorodnike moje iene pa samo njeni predniki. Stvar se se bolj zoii 
pri bratrancih in sestricnah . Zanje je lahko zanimiva samo cetrtina celote. 

Podobna situacija nastane pri kronikah potomcev. Spet born navedel primer iz 
lastne izkusnje. Vporabil born enega od stirih pradedov. Zanj sem, tako kot za 
ostale prednike, marljivo vnasal vse informacije o potomcih, ne samo tistih po 
moskih vejah . V petih generacijah se je nabralo prek 300 oseb. Pred dopusti 
smo se odlocili, da poskusimo vse iivece povabiti na srecanje. Poskus je dokaj 
dobro uspel. Zbralo se je okrog 150 ljudi. Vecina se med seboj ni poznala in 
se se danes ne pozna . Kljub temu pa so skoraj vsi ieleli, da se evidenca dopolni 
in so pri tern vneto sodelovali. Ker je bilo o izhodiscni osebi ie zbranih, spisanih, 
razmnoienih in razdeljenih nekaj strani spominov, so zbrani predlagali, da bi 
predstavniki stirinajstih vej potomcev te izhodiscne osebe pripravili po nekaj 
strani besedila, opremili bi ga s prilogami, zlasti s fotografijami, vse · to pa 
razmnoiili in razdelili vsakemu zainteresiranemu. Potomci v naslednjih 
generacijah pa bi po ielji to osnovo lahko dopolnjevali za svojo vejo, saj opisi 
zelo daljnih, stranskih sorodnikov najveckrat niso vec zanimivi, nemalokrat jih 
niti ne ielimo posredovati komurkoli. 

Z opisom obeh situacij sem ielel spet malo pohvaliti in priporociti racunalnik. 
V eni in drugi situaciji je namrec mogoce celoto dokaj preprosto deliti ali krojiti 
za potrebe posameznih narocnikov. Mojim bratom in sestram lahko od celote 
izlocim tisti de!, ki obravnava mojo ieno in njeno sorodstvo, sami pa lahko 
dodajo, ce to ielijo, svojo ieno ali moia in njene ali njegove prednike. Lahko 
bi rekli, da je za moje brate in sestre, tudi ce sami niso naredili se nic, pol dela 
ie opravljenega. Prav lahko pa se zgodi, da je nekdo iz njihove druiine ie tudi 
opravil podobno delo; ce je tudi njegova kronika na racunalniku, potem ni 
potrebno dosti vec kot nekaj racunalniskih operacij, in kronika je prirejena 
konkretni osebi ali druiini. 



Lahko bi rekli, da niti ni potrebno stremeti za tern, da delo dokoncamo. Najbolj 
aiuma verzija bi bila vedno shranjena v racunalniku, kadar bi se nabralo nekaj 
sprememb, pa lahko vse skupaj ali samo neke dele izpisemo v ieleni obliki. 

To tembolj velja, ce upostevamo sodobno tehnologijo, ker lahko na racunalniku 
shranjujemo poleg besedila tudi vse slikovno gradivo, se vec, dodamo lahko 
tudi glas in gibanje. T ej tehnologiji recemo multimedia. 

Ce koncam: nikogar nisem imel namena uciti, kako se pise druiinska kronika. 
Formule za to ni, in prav je tako. Ravno v razlicnosti je car. Treba je samo zaceti. 
Zacne pa se najenostavneje tako, da na kos papirja vpisete svoje ime, od tu 
potegnete dve crti, na koncu ene vpisete oceta, na koncu druge mater. Nato 
potegnete dve crti od oceta in dve crti od matere, .. .... prej ali slej bo nastala 
druiinska kronika. Najbri boste z njo zadovoljni. 

I ~boslo&ui &iri 

(S pricujocim prispevkom zacenJamo serijo prispevkov, v kaferih bodo 
podrobnehje predslav/jeni rodoslovni viri. Avior pricujocega prispevka, Mafev.i 
Kosir, le /eta 1990 diplomiral iz zgodovine in sociologije kulfure na Rlozolski 
lal<ultefi v ljub/jani. Zlposlen je v Arhivu Republike Slovenije.J 

DEZELNA DESKA ZA KRANJSKO 
Matevt Ko~ir 

Deielna deska ima svoje zacetke v ceskih in moravskih deielah. Nanasala se 
je na deielno stanovsko posest, poenostavljeno bi lahko rekli na plemisko posest. 
Po vzoru ceske deielne deske je bila uvedena s patenti leta 1730 za ~tajersko, 
17 46 za Korosko, 1757 za Kranjsko, 1761 za Qorisko in Qradisko ter 1772 za 
Trst1. 

21. aprila 1759 je bil v Ljubljani razglasen in javno objavljen patent o deielni 
deski. Patent je bil sicer sprejet ie 29. oktobra 1757. Deielna deska je bila 
uvedena za potrjevanje kreditov tako doliniku kot upniku in naj bi zagotovila 
vamost pri kreditnih poslih. Vendar ni bila uvedena za vse nepremicnine ampak 
le za tista gospostva, posesti in imenja zajeta v imenjski knjigi2 in hise v rokah 
deielanov. V deielno desko so se vpisovale vse listine, kot: pogodbe, 
testamenti, porocna pisma, darovnice, bremena ipd., ki so se nanasali na to 
posest. Deielna deska je bila javna. Vsak je lahko zahteval pojasnilo o vsebini 
posameznega vpisa. Vsi pravni posli z deielnodeskinimi nepremicninami so se 
morali vnesti v deielno desko. Kar je bilo vpisano v deielno desko, je veljalo 
za neizpodbitno resnico. 

Deielno desko sestavljajo quatemi razlicnih barv. Quateme ene barve 
sestavljajo serije listin, ki se nanasajo na doloceno pravno dejanje. Npr. : v rdece 
quateme so se vpisovali dolgovi, v plave kupoprodajne pogodbe in poravnave, 
v pepelnato barvne testamenti in fidejkomisi, v bisemo barvne porocne pogodbe 
itd. Quatemi so oznaceni s kombinacijo erk in stevilk. Vsak quatem je najprej 
razdeljen na crke od A do Z . V okviru vsake crke je razdeljen na stevilke. 



Kranjsko deielno desko sestavlja 13 razlicnih barvnih serij, skupaj '1.7 
quatemov. Vecino so zaceli voditi junija 1759, zadnji vpisi pa so iz konca leta 
183'1.. 

K quatemom je bil kasneje izdelan indeks z naslednjimi rubrikami: navedba 
strani v quatemu (crka in stevilka) in ime stranke z vsebino ter letom listine, v 
kateri se omenja. lndeks tece po abecednem seznamu strank. V okviru vsake 
crke je urejen po barvnih serijah. V okviru vsake crke tece po naslednjem 
vrstnem redu: najprej plavi quatemi, tern sledijo pepelnati, cmi, rdeci, beU, 
citronski, rumeni, srebmi, morsko zeleni in bisemi3

• 

Za deielno desko je bila pomembna uvedba glavne knjige. Patent o uvedbi 
glavnih knjig za deielno desko je na Ceskem izsel leta 1794. Ta patent so v 
pomanjkanju pravnih predpisov uporabljali tudi v drugih avstrijskih deielah. 
Na Stajerskem so uvedli glavne knjige leta 1810, na Kranjskem pa leta 1833. 

Qlavna knjiga 4 je bila sestavljena iz vloikov. Za vsako deielnodeskino posest 
je bil formiran poseben vloiek. Vloiek je vseboval lastninski in bremenski list 
za vsako posamezno posest. V lastninski list se je vpisovalo lastnike posesti v 
kronoloskem redu. Na bremenski list so se vpisovala bremena na to posest. V 
glavne knjige so se vnasali vpisi na podlagi listin, ki so se od leta 1833 naprej 
vpisovale v eno samo serijo knjig listin (tako imenovane "lnstrumenten Buch"J 5

• 

V glavne knjige so bili vneseni tudi izvlecki iz listin, ki so bile vpisane v 
quateme. Tako so glavne knjige veljale tudi za nazaj za staro deielno desko. 
Qlavna knjiga je omogocala pregled nad lastnistvom posamezne posesti. 
Uvedena je bila prav zaradi potrebe po preglednosti nad lastnistvom. K glavnim 
knjigam so izdelali abecedni seznam deielno deskinih teles. Od leta 1851 pri 
deielni deski listin niso vec prepisovali v knjige listin, ampak so jih hranili v 
izvimiku. Tako so vodili serijo listin namesto knjig listin. Zbirko listin so vodili 
kronolosko. lz serije listin so vpisovali izvlecke v glavne knjige. 

Splosni zakon o zemljiski knjigi je bil sprejet leta 1871. '1.5 . marca 187 4 je bil 
na njegovi osnovi sprejet na Kranjskem nov deielni zakon o zemljiski knjigi. 
Ta zakon je veljal tudi za vodenje deielne deske. Na njegovi osnovi so leta 
1878 nastavili pri deielni deski na Kranjskem novo glavno knjigo6

• V vloike 
so dodali poleg lastninskega in bremenskega lista se posestni (imovinski) list. 
Posestni list je vseboval navedbo vseh delov (parcel) zemljiskoknjiinega telesa 
in pravice, ki so povezane s temi. Stevilke teh delov so se morale ujemati s 
stevilkami v katastru. Qlavne knjige niso vodili vec po abecednem seznamu 

--~ ~ ~ , - - • - ., ... -~.. ~ - • ~ - - .. _- • • .. ~ - , "l'~- ~,~.-~...--?-~ 
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posesti ampak po tekocih stevilkah nastanka vloikov. Staro glavno knjigo so 
pocasi zakljucevali in nepremicnine prepisovali v novo. Nova deielna deska je 
pravzaprav zemljiska knjiga za posestva, ki so vpisane v deielno desko. K njej 
so izdelali seznam dezelnodeskinih nepremicnin po posameznih katastrskih 
obcinah7

• Poleg glavnih knjig so se naprej vodili serijo listin, h katerim so uvedli 
kot prilogo kopije katastrskih nacrtov. Deielno desko so prenehali voditi v prvi 
polovici 30 let tega stoletja po sprejemu novega zakona o zemljiski knjigi lata 
1930. Vecina vpisov v glavne knjige je zakljucenih v letih 193'1. in 1933 . 
Podatke so prepisali v odgovarjajoce zemljiske knjige. 

Za iskanje podatkov lahko uporabimo indekse kot tudi glavne knjige. Kadar 
nas zanima, kdo so bili lastniki posameznega gospostva, je najpreprostejsa pot, 
da pogledamo v staro glavno knjigo (pred letom 1878), ki tece po abecednem 
seznamu gospostev. Tam poleg lastnikov najdemo tudi navedbo listin v qutemih 
in povezavo s stevilko v novi glavni knjigi (po letu 1878). Kadar pa nam je 
znano le ime lastnika, si pomagamo z indeksi. V deielni deski je vecina vpisanih 
lastnikov plemiskega porekla . Za mesta in podloinike je bila v slovenskih 
deielah v drugi polovici 18. stol. uvedena zemljiska knjiga. Deielna deska za 
Kranjsko je shranjena v Arhivu Republike Slovenije, za ostale slovenske deiele 
pa v deielnih arhivih posameznih deiel (npr.: za Stajersko v Qradcu) . 

Kdor ieli v deielni deski poiskati druiinske podatke, pa bi mu priporocil, da 
vzame najprej v roke delo M . Smoletove o grascinah na nekdanjem 
Kranjskem8

• Podatke o lastnikih gospostev je v veliki ·meri crpala iz deielne 
deske, njihov abecedni seznam pa najdemo v zakljucku omenjenega dela . 
Seveda pa to velja le za Kranjsko. 

1 Prispevek je povzelek cLlnkd: M .Kofir, Defelna deskil za Kranjsko, Arhivi X\l'l 
(1995), fl.1-2, sir. 95-981 F. S. Aussez, l.dndlafel und Qrundbuchs Ordnung 
in Oslemich, Wien - KLlgenfurl 1847; Haan, Sludien iiber l.dndlafelwesen, 
Wien 18661 H . Bartsch, Die l.dndlafel in ihrer gegenwarligen Qeslall, Wien 
18901 0 deielni deski in zemljis1<i knjigi pife S. Vilfiln, Pravna zgodovina 
Slovencev, Ljubljana 1961 sir. 411-4151 E. Mischler - J. Ulbrich, 
Slaalsworlerbuch, Wien 1909, geslo •Qrundbuch ~ 0 deielni deski na 
Slajerskem: 
F.Posch, Die sleirische l.dndlafel Milleilungen des sleiermarkischen 
UndeSdrchivs 19551 0 uradu deielne deske v Trslu: P. Dorsi v •m visla di 
Dirillo TilvoLlre: zv. II - 1 



§tr;m ·Hi Drrhrsa 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

lmenjska knjiga je bi/a diivcna knjigt1 zt1 dezelno sfanovske posesfi, ki je bi/a 
uvedena v 16. sfo/efju. 
Arhiv Republike Slovenije (AS), Delelna deska (Dd), Index Ober die 
landliifliche Urkunden in Krain seif dem }ahre 1759 bis inclusive 183.i, v freh 
knjigah: prw od A do Q, druga od H do Q, frefja od R do Z 
A5, Dd, Haupfbuch der k.k. landlalel in Krain 
H knjigam lisfin /"lnsfrumenfen Buch"/ je bi/ izdelan abecedni indeks z 
rubrikami: flevilka knjige, sfevilka slrani in ime sfranke. (,45, Dd, Index Ober 
landliifliche Urkunden in Krain seif dem}ahre 1833 bis inclusive 1850, vdveh 
knjigah: prva od A do N, druga od N do Z) 
AS, Dd, Haupfbuch des k.k. landesgerichfes laibdch Ober landlliifliche 
Liegenscha /fen 
Seznam fefe po abecednem redu kalaslrskih obcin. V okviru poSdmezne 
kalasfrske obfine so naslednje rubrike: kalaslrska sfevilka, seznam p,t1rcel sfevilo 
posesfnih lisfov, ffevilka zem/jiikoknjilnega vlolka, opombe. (As, Dd, 
landfdfliches Real Register der Kalaslra/gemeiden, v pefih knjigah: prva od A 
do F, druga od Q do K, frefja od L do 0, cefrla od P do SK, pefa od SM do Z 
Mdjdii Smote, Qrafcine na nekdiinjem Kranjskem, Ljubljana 198.i 

, 
OD ZIBELi DO QROBA 
lupnija Velenje po maticnih knjigah od leta 1790 do 1900 

(nadaljevanje iz prejsnje stevilke) 

Pise: Jote Hudales 

13 Kar mati rodi vse se v prah spremeni ... 

Te neizpodbitne res nice, ki jo povzemamo po stari pesmi, ki so jo nekdaj peli 
ob bedenju pri mrlicu, so se nasi predniki iz 19. stoletja mnogo bolj zavedali 
kot danes. Smrtna kosa je skorajda vsako leto obiskala to ali ono hiso in ce je 
prizanesla eni hisi, se je gotovo oglasila pri sosedu ... 

Tako ni cudno, da so ljudje tedaj svet in celo vrsto dogodkov okoli sebe lahko 
videli kot vrsto predsmrtnih znamenj, "cahnov", ki ji je za Velenje in okolico 
zapisal F. Mlinsek: "Cahen se javlja tri dni pred smrfjo ali tik pred smrfjo na 
razlicne nacine: s trkanjem, z odpiranjem vraf, s fem, da se kaj zruii, podre, da 
se prikaze beliJ zena, da se deliJ beliJ zavesa, da pes tuli (smrf voha), konj 
frepece,,, II 

Vendar pa po drugi strani podatki iz mrliskih knjig velenjske iupnije kazejo, da 
so rojstva v 19. stoletju v glavnem ze premagovala smrt. Letna stevila pogrebov 
sicer risejo grozljive podobe viskov v posameznih letih, ko se je stevilo pogrebov 
povecalo za trikrat ali celo stirikrat v primerjavi z istocasnimi desetletnimi 
povprecki. Toda takoj za temi "vrhovi" sledijo globoki padci stevila umrlih kot, 
da bi se narava zelela oddolziti za prehude posege v prebivalstveno tkivo. Tako 
se je v velenjski okolici godilo npr. leta 1785, pa leta 1807, ko je pustosila 
epidemija grize. Podobno je bilo tudi od leta 1816 do 1817 v casu, ko je povsod 
po Sloveniji slaba letina mocno povecala smrtnost prebivalstva. V kmecki 
okolici Velenja so vsako od navedenih let pokopali med 6% in 8% celotnega 
prebivalstva (ocena!). T akoj za njimi pa je(so) sledila leto(a), ko mrtvaski navcek 
pri iupni cerkvi sv. Martina (skorajda) ni pet. 

V trgu Velenje so najpogosteje bedeli pri mrlicih prav leta 1817, ko je umrlo 
11 ljudi, kar je vec kot trikratno tedanje letno povprecje umrlih in hkrati vsaj 



8% celotnega prebivalstva trga . lsto stevilo smrti so v Velenju zabeleleiili tudi 
!eta 1849 (okrog 5% prebivalstva). Mocno se je smrtnost povecala v Velenju 
in okolici v zacetku devedesetih let 19. stoletja, ko so velenjski triani pokopali 
od leta 1890 do 1892 kar 39 svojih prebivalcev (tedaj je to predstavljalo 9% 
celotne trs"ke populacije), v okolici pa je ta "kriza" trajala od 1891 do 1895, ko 
je umrlo 58 ljudi (blizu 13%). 

Ne glede na te "vrhove smrti" pa povprecno stevilo rojenih in umrlih v 
desetletjih od 1784 do 1899 kaie, da se je v Velenju in njegovi kmecki okolici 
od konca 18. do zacetka 20. stoletja v glavnem rojevalo vec ljudi kot pa jih je 
umrlo, seveda spet z izjemo petdesetih in sestdesetih let, ko je od "normalnih" 
desetletnih povprecij odstopala tudi stevilo rojenih in porocenih . V obeh 
desetletjih se je v trgu in okolici Velenja stevilo umrlih pribliialo ali preseglo 
stevilo rojenih. Podoben pozitivni trend prevlade rojstev nad smrtjo je zabeleiila 
tudi Marija Makarovic, ki je doslej med slovenskimi raziskovalci obdelala 
najvec maticnih knjig v najdaljsih casovnh obdobjih . V iupniji Sele na 
Koroskern je dognala celo, da je bilo stevilo rojenih (po desetletnih povprecjih) 
vecje od stevila mrtvih vso dolgo dobo od !eta 1692 do 1990, z izjemo prvih 
dveh desetletij 19 . stoletja . Tudi v Cmi na Koroskem so bila po njenih podatkih 
rojstva v vsej dobi od !eta 1784 do !eta 1940 stevilnejsa od smrti. Toda 
za nirnivo, spet z izjerno prvega desetletja 19. stoletja, ter podobno, vendar se 
nekoliko bolj izrazito kot v velenjski iupniji, v petdesetih, sestdesetih in 
sederndesetih letih 19. stoletja. 

Po drugi strani pa tabela stevila srnrti v velenjski iupniji hkrati kaie tendenco 
nenehnega narascanja povprecnega letnega stevila srnrti od cetrtega desetletja 
19 . stoletja dalje. V trgu Velenje je bil trend podoben, in se precej hitrejsi kot 
v okolici . Vendar je ta zelo ociten trend precej manj poveden, ko se zavemo, 
da je hkrati - zlasti v trgu Velenje - precej narascalo tudi skupno stevilo 
prebivalstva. Zato lahko s podatki o srnrtnosti na tisoc prebivalcev (ker ustreznih 
natancnih podatkov ni na voljo sern jih izracunal glede na povprecno stevilo 
prebivalcev v iupniji in ustrezno desteletno povprecje stevila rojstev) lahko 
stopnjo smrtnosti v iupniji bolje ocenimo: 

Srnrtnost na 1.000 prebivalcev v iupniji Velenje: 

Vetenje 
okolica 

1882 

33,3 
23,1 

1842 

20,2 

1869 

20,6 
24,1 

1880 

15,9 
22,9 

1890 

19,5 
22,5 

1900 

16,4 
22,2 

Podatki o smrtnosti v iupniji Velenje postanejo s tern tudi mednarodno 
primerljivi. Prve primerjave nam je oskrbel fostanjski ucitelj Peter Musi, ki je 
v ~lskem prijatelju za leto 1854 navedel, da je v ''navadnih letih, lo je, kadar 
ni kuznih bolezen, v celi krajini ali de.ieli: na tisoc prebivalcev skoraj 28 
umrlih. Potemtakem bi lahko sodili, da je bila ~leska dolina okolje, kjer je 
bila visoka smrtnost premagana ie konec 18. stoletja. Zlasti se zato, ker isti 
avtor za cas okrog srede 19. stoletja navaja se druge evropske (ali morda 
avstrijske!) povprecke, ki kaiejo, da v vaseh umre komaj 25 ljudi na 1000 
prebivalcev, v "malih mestih" 31, v "srednjih mestih" skoraj 36, "v velicih 
mestih" pa letno pokopljejo ie vec kot 41 umrlih na tisoc prebivalcev. 

Podatki izracunani iz uradnih statisticnih virov za celotno danasnje podrocje 
republike Slovenije Musija deloma podpirajo: v obdobju od leta 1754 do 1818 
je bila povprecna letna smrtnost na 1.000 prebivalcev 35,6%., po tern obdobju 
pa je ob nespremenjeni rodnosti (nad 30%.) smrtnost upadala .na povprecje 
okrog 26 umrlih na leto konec 19. stoletja. Po teh podatkih je bila torej smrtnost 
v iupniji Velenje nizka, celo izjemno nizka, vendar ji gre verjeti, saj imamo 
tudi za nekatera druga podrocja ~leske doline podatke, ki tako smrtnost 
potrjujejo. Peter Musi je navajal, da je v ~stanjski fari leta 1854 znasala 
smrtnost le 17,8%., sam pa sem stopnjo smrtnosti okrog 20%. izracunal tudi 
za kraje ~martno ob Paki in Qorenje v obdobju od leta 1835 do leta 1900. Tako 
lahko recerno, da je smrtnost v ~leski dolini vsaj v drugi polovici 19. stoletja 
ie bila tako nizka, kot je bila npr. smrtnost v nekdanji Jugoslaviji od !eta 1952 
do 1959, ko je znasala 21,8%., od tega 11,2%. pri moskih in 10,6%. pri 
ienskah . 

Tako smo doslej opisovali se kar "ugodno" slika umiranja v velenjski iupniji od 
konca 18 . do konca 20. stoletja. livljenje v tej majhni iupniji je zacelo 
zmagovati nad smrtjo, smrtnost na prebivalcev je bila na "evropskem nivoju" 
in stevilo prebivalcev je zacelo skokovito narascati. Spominimo se samo, da je 
po podatkih iz uvodnega poglavja stevilo prebivalcev v kmecki okolici naraslo 
kar za 50%, v trgu Velenje pa celo za stirikrat. Ali z optimisticnim pogledom 
historicnega demografa: ·umr/jivosl dojenckov se je v 19. stole/ju prepolovila, 
do tlanes dedmirala, infekcijske bolezni skoraj izginile, pricakovna .iiv/jenska 
doba pa dvignila na sedemdesef, skoraj osemdesel let. Je lo zasluga medicine/ 
Nikakor! Bo/j kol medidna je pri /em v ospredju sodalna zgodovina. • Vendar 
o tern prihodnjic. 

(se nadaljuje) 
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RAZISKOVANJE 
POREKLA ARTEL 
Toma.t Artel 

Letos mineva sedmo leto, odkar sem se zacel zanimati 
za poreklo mojih prednikov. 

Vgotavljam, da bi moral to storiti vsaj .20 let prej, ko 
so se iiveli starsi. Nekatere podatke bi dobil zlahka, 
tako pa se je treba vcasih krepko potruditi, marsikaj pa 
je za vedno izgubljeno. 

A kaj, ko si star 20 let, imas druge interese in drugacne poglede na iivljenje. 
Vstvaris si druiino, potem pridejo otroci in ponavadi se sele v zrelih letih 
vprasas, kdo si in od kod izhajas, kdo so bili tvoji predniki, kako so iiveli in se 
mnogo drugega. Sedaj pri 47. letu starosti, iscem odgovore na vsa ta vprasanja. 

Zivim v tujini, zato imam bolj poredko moinost obiskovati slovenske arhive. 
Ponavadi izkoristiva z ieno spomladanski in jesenski dopust v Sloveniji za 
intenzivnejse raziskovanje po arhivih in na terenu. 

V sedmih letih sem uspel dobiti precej podatkov o mojih prednikih; ie nekajkrat 
sem mislil, da sem v vseh smereh raziskovanja prise! do konca, pa se vedno 
znova pokaie se nova smer, ki obljublja dodatna odkritja . 

Dobro se se spominjam, kako sem pred leti zacel na obcini v Radovljici. Z ieno, 
ki me pri tern delu zvesto spremlja in podpira, sva si iz krstne knjige izpisala 
podatke o mojem pradedu Janezu Nepomuku, rojenem 9.4.1856, zakonskem 
sinu Blaia Artla, mlinarja iz Qrabna v vasi Mosnje in matere Mine, rojene 
Svab, mlinarjeve hcere, kamor se je priienil Blai v letu 1853. 

Takih in podobnih zapisov v latinscini, nemski gotici ali v slovenscini sva v 
naslednjih letih izpisala se mnogo. Ni slo vedno gladko od rok, imela sva teiave 
z razumevanjem latinscine in branjem gotice . Nabavila sva si ustrezno 

literaturo, latinsko-nems1<e slovarje, udeleiil sem se celo tecaja za branje gotice, 
ki ga je organiziral filatelisticni klub v nasem kraju. Zapise v gotici zdaj ie kar 
uspesno prebiram, se vedno pa je ne obvladam popolno. 

Pred kakimi trerrii, stirimi leti sem ugotovil, da raziskovalnega dela ne born 
mogel uspesno nadaljevati samo s prepisovanjem iz maticnih knjig in dru.gih 
arhivskih virov. Zavedel sem se, da moram spoznati tudi cas in razmere, kt so 
dolocale iivljenje v casu mojih prednikov. Zacel sem se oskrbovati z razlicnimi 
zgodovinskimi in drugimi knjigami in jih marljivo prouceval. Vsaka uporablj~na 
knjiga me je napotila na vsaj eno naslednjo. Tako se mi je nabrala lepa zbtrka 
potopisov, iupnijskih kronik in podobnih knjig, ki opisuje!o ii~yenj~ v nasih 
krajih v razlicnih obdobjih. Marsikatero delo je redek anhkvan~en 1zvod. Do 
njih sem prisel tako, da sem se obmil na antikvariate na DunaJu, v Qradcu, 
Celovcu, Zurichu in seveda v Ljubljani. Tako sem prisel tudi do vecine kronik 
iz serije Zgodovina fara ljubljanske ~ofiie, ki je izhajala v prejsnjem stoletju. 

Med skrbnim prebiranjem teh zgodovinskih knjiiic sem nasel tudi zapise dveh 
prednikov, iupnikov Antona in Blaia Artla. Opisan je ~il n!u~ kra!e~ 
iivljenjepis in tako sem nasel novo .gnezdo' Artlov v fart Brezmca pn Z1rovn1c1. 
Ta rod je na ialost izumrl, ostali so samo zapisi v knjigah in arhivih. Zanj lahko 
recem isto kakor je napisal V. Vodnik : Ne hcere, ne sina po meni ne bo -
dovolj je spomina.... (Blai Arte! je sezidal novo cerkev leta 1860 v Selih pri 
Kamniku). 

Podobno odkritje je bilo tisto, do katerega sem prise!, ko sem pred dvema letoma 
narocil nekaj knjig na Dunaju. Zanimivo je bilo Letno poroalo kranisk~ 
gimnazije za solsko leto 191.2/13 in 1913/14. Narocil sem jih ~redvsem_ rad~ 
clanka: Kraniski mestni arhiv avtorja Fr. Komatarja. Prikazan Je zgodovmskt 
opis mesta Kranja in 67 prevodov srednjeveskih listin za Kranj in okoliske kraje. 
Ob pregledu te dveh knjiiic, mi je takoj na drugi strani ovitka zbudil pozomost 
spisek letnih porocil kranjske gimnazije od 1863 leta dalje. 

Tako sem za leto 1878 nasel letno porocilo gimn. profesorja Antona Artla, ki 
je napisal disertacijo klasirnega utenia jezikov. Med drugim sem dobil 
zanimive podatke, da je ucil naslednje predmete: slovenscino, nemscino in 
latinscino. Letos pa mi je uspelo dobiti se njegove rojstne podatke. 

Zaenkrat se nimam veliko zapisov, ker sem zasledoval samo podatke direktne 
linije in pri ienskah, ki so se porocile z Artli, izpisal samo njihove starse, ce so 
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bili vpisani v maticnih knjigah. lsto velja za ienske, rojene Artel. Zanje nisem 
zasledoval potomstva, najveckrat sem zabeleiil zenina, njegove starse in otroke 
v tern zakonu. 

Priimek Artel je v Sloveniji redek, zivecih je 35. Od leta 1609 dalje mi je uspelo 
izpisati podatke o rojstvu in/ali smrti za 200 oseb z imenom Artel na ozemlju 
Slovenije. Se vedno pa ne vem izvora tega priimka. Najstarejsi zapis (Artl) je 
verjetno tisti, ki sem ga nasel v radovljiskem urbarju iz leta 1576 in ga hrani 
Arhiv Slovenije - zbirka lmenske knjige. Tam so omenjeni stirje Artli kot 
podlozniki, ki so placevali Zehend zu Qorz (desetino v Qorici pri Radovljici) . 
Bralcem se priporocam za vsakrsno informacijo ali namig, ki bi mi lahko pokazal 
novo smer pri mojem raziskovanju. 

T oliko o mojem rodoslovnem delu. Predstavil pa bi se eno svojo dejavnost. 
Poleg rodoslovja se intenzivno ukvarjam se s filatelijo. Letos mineva dvajseto 
leto, odkar sem poleg svicarskih znamk zacel zbirati se prve slovenske znamke, 
poznane pod imenom verigarji. lzs1e so v zacetku leta 1919, dober mesec po 
razpadu monarhije, za ozemlje Kraljevine SRS. Osnutke je izdelal slovenski 
slikar, prof. Ivan Vavpotic. 

Pri zbiranju teh zanimivih znamk sem se iz leta v leto izpopolnjeval. Oskrbel 
sem se s strokovno literaturo, navezal stike z domacimi in tujimi filatelisti, dva 
kolega, zbiralca verigarjev, imam celo na Japonskem. 

Poleg verigarjev zbiram se vsa ostala podrocja, od predfilatelije do danasnjih 
slovenskih znamk. 

Z verigarji sem se udelezil stevilnih razstav in si s tern pridobil kvalifikacijo za 
razstavljanje na velikih mednarodnih razstavah. V zadnjih treh letih sem 
verigarje razstavljal na drzavni razstavi v Skofji Loki, lani sem zastopal Slovenijo 
na svetovni razstavi v Seulu in letos od 17. - 25. junija sem se udelezil velike 
filatelisticne razstave ob 150 letnici izdaje 'bazelskega golobcka' na razstavi 
"Basler Taube 95" v Baslu, kjer sem ponovno prikazal nase znamke in tako svetu 
predstavil Slovenijo in slovensko filatelijo. 

I lflaj belajo 

NEMSKA RODOSLOVNA 
CENTRALA V LEIPZIGV 
Ing. Lojze Kobi 

V okviru prizadevanj za firjenje obzorij nafega druflva skufamo zbirali in v 
billenu podajali lisle vire rodoslovnih podalkov in literature, ki so nam na 
razlicne necine dosegljivi. Tokralni prispevek sem priredil iz gradiva, ki mi ge 
je pred nedavnim izrocil naf clan in prijale/j, gospod Tomai Mel iz Svice. Ta 
prospekl obvefca zainleresirane rodoslovce, predvsem iz nemfkega govomega 
podroija, o zbranem gradivu, ki ga ima la inflilucija na razpolago, in islocasno 
daje navodila, kje, kdaj in kako je gradivo dosegljivo. Ob fem pa poziva ludi k 
zbiranju lovrslnega rodoslovnega gradiva in skufa pridobili vse, ki se s fem 
ukvarjajo, da zbrano gradivo posredujejo cenlrali, kjer ga lahko uporabi vsak 
raziskovalec in s fem poslane splofno korislno. 

lz prikazanega vnovic spoznamo, koliko de/a nas fe caka, ce bi holeli narode 
okrog nas dohajali ludi na fem podroiju. Sele ko bomo imeli zbranega veliko 
rodoslovnega gradiva, se bomo mogli ludi mi bavili s pregledi priimkov, njih 
gibanji po zem/jepisnih podroijih, njih spreminjanju ild. Tako zbrano gradivo 
more bili zelo zanimiva podpora in dopolnilev raznim gospodarskim, polilicnim, 
sociolos"kim in drugim fludijam splofnega pomena. 

lzvlecek posredujemo ne le zaradi njegove uporabne vrednosli kol moini vir 
rodoslovnih podatkov, ampak ludi zalo, da si ogledamo rezullal dolgolelnega 
in vzlrajnega delovanja. Ta vzgled, eden od mnogih med zahodnimi narodi, 
nam dokazuje, da podobna prizadevanja, ki presegajo ljubile/jsko delovanje, 
izdalno dokazujejo narodovo idenlilelo in obenem predslav/jajo pomembno 
seslavino boja za obslanek. Res je, da si je v dolocenem obdobju rezullale lega 
de/a v Nemciji prisvojila nadslicna oblast, kol avlorji sami navajajo, vendar 
segajo zacelki lega de/a v povsem idealislicno sfero in se po pribliino 10-lelnem 



obdobju, med katerim so bili morda tudi zlorabljeni, povmejo k ideolos"ko 
neobremenjenim p,vobitnim motivom in ci/jem. Razpoznavna so tudi hotenja, 
da bi se locena prizadevanja v razlicnih driavah poenotila; v lak sistem bi se 
lahko vkljucili tudi mi. 

Pricujoci povzetek je se ena spodbuda slovenskim ustanovam, ki so bolj od 
nasega drustva poklicane, da se vkljucujejo v lovrstne mednarodne projekte. 
Nenazadnje se bo zagotovo povecal obisk v vseh arhivih. Povecan obisk bo 
terjal povecanje in posodabljanje citalniskih kapacitet v arhivih, predvsem pa 
bo potrebno poskrbeti za zadoslno varovanje arhivalij. 

V nasem biltenu dosledno poudarjamo pomen prenosa arhivalij na elektronske 
medije. Zovedamo se zahtevnosti tega projekta, zato pa opozarjamo na 
raziskave, ki so mo.ine na gradivu, ki je .le bilo presnelo ali pa se caka na 
presnemavanje na mikrofilm. Zoradi varovanja originalov bi bilo vsekakor 
vameje uporabljati kopije na filmih. Te so bile de/no izdelane .le med okupacijo 
in prenesene v Leipzig. (Mimogrede: monnonski viri, ki se nanasajo na nase 
kraje in smo nekatere navedli v enem od preteklih zvezkov "Dreves: izvirajo 
prav iz gradiva, hranjenega v Leipzigu. lstocasno pa naj spomnimo tudi na 
ugodno okoliscino: v primeru katastrofe, po.iara, vojnih unicenj, potresov itd., 
predstav/jajo ti odmaknjeni duplikati, ki se sedaj nahajajo na dveh cenlralnih 
mestih, vamostne kopije.J Tam je mo.ino dobiti filmske kopije po zmemih cenah 
in le izdajati citalcem namesto originalov. Ta nacin bi potegnil za seboj tudi 
nekaj vecjo potrebo po aparaturah za citanje filmov, kar pa je gotovo bolje kot 
poskodovanje arhivskega gradiva ob vecji uporabi. 

DEVTSCHE ZENTRALSTELLE fur QENEALOQIE 
Postfachadresse: 0400.2 Leipzig, Postfach .27 4 
Hausadresse: 043.29 Leipzig, Schongauerstr. 1 
Telefon (0341) .2 55 55 51, Fax (0341) .2 55 55 55 

NAVODILA ZA VPORABNIKE IN INTERESENTE 
(stanje Januar 1994) 

Zgodovinski oris 
V Leipzigu je ie od leta 1904 do 1954 "Centrala za nemsko osebno in 
druiinsko zgodovino" ("Zentralstelle fur deutsche Personen-und 
Familiengeschichte"). Leta 1945 se je vecji del gradiva Driavnega maticnega 
urada (Reichssippenamt) znasel na podrocju sovjetske zasedbene cone. Leta 
1967 so bili ti arhivi in druge zbirke razpuscenih zdruienj preneseni v Leipzig, 
tam zdruieni v "Zentrallstelle fur Qenealogie in der DDR" in v stavbi prejsnjega 
dri.avnega sodisca (Reichsgerichts-Qebaude) zopet dani v javno uporabo. Dne 
3.10.1990 je centrala, sedaj kot "Deutsche Zentralstelle fur Qenealogie" 
(DZfQJ, presla pod pristojnost svobodne Saske dri.ave (Sachsen) in je podrejena 
dri.avnemu ministrstvu za notranje zadeve. Nato je bil arhiv preseljen 
19 .5.199.2 na Kathe-Kollwitz-Str. 8.2 z utemeljitvijo: "... da se zagotovijo 
primemi pogoji za hranjenje in raziskovalno delo, domace ali tuje, za uradne 
ali znanstvene potrebe, obenem pa vsebini primemo in ugledno okolje .... ". Letos 
poleti se je centrala preselila. Novi naslov in telefonske stevilke glej zgoraj. 

Namen 
DZfQ ima nalogo zbirati, arhivirati, varovati, razlagati in nuditi inresentom na 
vpogled publikacije o osebah in druiinah, tudi se nenatisnjene osnutke, kakor 
tudi podpirati znanstvene raziskave v okviru zgodovinskih, socioloskih, 
demografskih, humanogenetskih, pravnih in drugih vprasanj. 

Druiinskozgodovinske zbirke prejsnjega rajhovskega rodovnega urada 
(Reichssippenamt) 
Navedene so institucije, ki so zbirale danes dosegljivo rodoslovno gradivo. Leta 
1934 so zaceli sistematicno fotografirati cerkvene maticne knjige v vzhodnih 
provincah: Vzhodna in Zahodna Prusija, Pomorjansko, Poznanj in Slezija. V 
nadaljevanju so delo razsirili na ostala podrocja rajha in tedaj nems"ko naseljena 
podrocja v tujini. Pri tern delu so segli za 60 let nazaj, do lete 187 4. Novejsih 
podatkov o vzhodnih provincah pri tern uradu nimajo. Zato ne morejo izstavljati 
potrdil o rojstvih za obdobje med 1875 in 1990. Samo za Nemce izven Nemcije 
so bile preslikave opravljene delno do leta 1940, na Sedmograskem do 1944. 

Nepopolni so tudi podatki iz cerkvenih knjig. Zelo redko obstojajo lmenski 
registri. Cesto je tudi citljivost prizadeta zaradi slabe ohranjenosti knjig. Branje 
je oteikoceno tudi zaradi locenega preslikavanja levih in desnih strani iz 



originalnih knjig. Za obisk v Leipzigu priporocajo, da se interesent predhodno 
pisno najavi, da mu rezervirajo delovno mesto in projektor za prikazovanje 
mikrofilmov. 

Seznami arhivov 
Leta 1991 je izsel pri za loibi Degener & Co., D-91413 Neustadt/ Aisch, 
Postfach 13 40, I. de! Seznama arhiviranega gradiva v DZfQ. 
(Bestandsverzeichniss der DZfQ, Tei! I.) . Ta obsega cerkvene knjige vzhodnih 
provinc: Poznanj (Posen), Pomorjansko (Pommem), Vzhodna in Zahodna 
Prusija (Ost-und Westpreusen) in Slezija (Schlesien). 11. del (199.2) vsebuje 
nekdaj nems"ko naseljene predele izven Nems"kih meja: Besarabijo (Bessarabien), 
Bukovino (Bukowina), Estonijo (Estland), LaMjo (Lettland) in Litvo (Litauen), 
Sudete (Sudetenland), Sedmograsko (Siebenburgen), Juino Tirolsko (Sudtirol) in 
Slovenijo. Oba dela je mogoce narociti pri zaloibi, vsakega za 3.2 DEM. 

Posebna rodoslovna knjiinica 
Knjiinica vsebuje okrog 30.000 enot, vse vaine rodoslovne casopise (tudi nasa 
Drevesal, zbomike in prirocnike z nems"ko govorecega podrocja, monografije o 
druiinskih raziskavah in rodoslovne sestavke (rodovne linije [= Stammreihen], 
rodovna drevesa, sezname prednikov, druiinske zgodovine). 

V nadaljevanju so opisane institucije, ki so se s tem delom ukvarjale pred 
ustanovitvijo DZfQ. Vsmerjeni so bili predvsem v zbiranje objavljenih 
druiinskih zgodovin, zgodovinskih publikacij, spominov in biografij, teiko 
dostopnih, v samozaloibi tiskanih del in casopisov zdruienj, pri cemer zadnja 
leta vse bolj narasca delei racunalnisko tiskanih del. DZfQ hvaleino sprejema 
izvode, ki jih podarijo posamezniki, zdruienja ali institucije, ker razpoloiljiva 
proracunska sredstva ne zadoscajo za nakup vseh teh del. 

Seznam druiin v posameznih krajih 
Konrad Brander je ie leta 19.20 opredelil pojem narodno rodoslovje 
(Volksgenealogie) in je prvi poiskusil organizirati vnasanje podatkov iz 
cerkvenih maticnih knjig v kartoteke celotne Stajerske pokrajine. Po letu 19.20 
je bilo v nemsko govomem podrocju vedno vec podatkov cerkvenih obcin 
vnesenih v druiinske kartotecne liste in tiskanih v knjige krajevnih druiinskih 
seznamov. Rezultatov tega ideolosko povsem neobremenjenega dela se je leta 
1937 polastila nacionalsocialisticna "Blut-und-Boden" ideologija. Tako so iz 
Druiinskih knjig (Familienbuchern) nastale vaske rodovne knjige 
(Dorfsippenbucher) in iz raziskovanja druiinske zgodovine je nastalo 
raziskovanje rodov. V petdesetih letih so se ideolosko razbremenjeni nemski 

rodoslovci ponovno lotili prekinjenega dela in prepisovali vpise cerkvenih 
maticnih knjig v kartoteke. V nems"ko govorecem podrocju izide zdaj letno okrog 
100 novih krajevnih druiinskih knjig (Ortsfamilienbucher). Posarje (Saarland) 
je ie skoraj v celoti obdelano. Se vec je kartotek, ki se niso tiskane. Na celotnem 
nems"kem govomem podrocju se ocenjuje stevilo ie razmnoienih rokopiso~ na 
1.500 do .2.000 krajev, stevilo kartotek na 4.000, zvecine vasi, pa tudi ie 
nekaterih mest, med njimi celo mesto Leipzig. Ker trenutno nobena ustanova 
nima celovitega osrednjega pregleda nad bibliografijo in lokacijo unikatov ali 
kopij (narasca stevilo racunalnisko tiskanih, v majhni nakladi), si je DZfQ 
zadala prioritetno nalogo prav z izdelavo osrednje bibliografije za Srednjo Evropo 
in cimvec tovrstnih del zbrala v Leipzigu. Vecino dela bodo prostovoljno 
opravili zlasti clani rodoslovnih drustev. Zbirka DZfQ obsega trenutno okrog 
700 zvezkov. Ce bo nekoc na razpolago tisoce kartotek vasi in mest, razlicnih 
velikosti, razsejanih po celotnem prostoru, tedaj bo mogoce na reprezentativnih 
vzorcih (samo ene ali malostevilnih, nakljucno izbranih druiin v obcini) 
utemeljiti zgodovinsko demografijo in socialno gospodarsko zgodovino, kar so 
Francozi ie naredili. Celoten projekt temelji na omenjenih krajevnih druiinskih 
knjigah . Te so nepogresljivo izhodisce za nadaljnje delo, obenem pa so, kar je 
rodoslovcem splosno znano, najboljsi vir za raziskovanje osebne in druiinske 
zgodovine. 

Kartoteka prednikov (Ahnenstammkartei des deutschen Volkes = AST AKAi 
ter zbirka seznamov prednikov (Ahnenlistensammlung) 
lzmenjava seznamov prednikov, ki jo je ie leta 19.21 organiziral Karl Forster 
(1873-19.21) v Dresdenu je vodila do zamisli, da se celotna vsebina seznamov 
prednikov vnese v kartoteke. V nasprotju s kartoteko posameznih oseb, naj bi 
kartoteka dreves prednikov (Ahnenstammkartei) vsebovala rodbinske sklope 
(Stammreihen), ki so z navajanjem priienjenih in primoienih oseb medsebojno 
povezani. 

Danes vsebuje AST AKA okrog 1.1 milijon kartic z 1.4 milijona oseb. Kdor 
ieli pridobiti podatke iz AST AKA v Leipzigu, mora najprej poslati v predpisani 
obliki in dveh izvodih rezultate lastnih raziskav. 

Op.prev.: nacelo "DN-DAM" pri izmenjavi podatkov spodbuja rodoslovce k 
!dstnemu delu. Tako so pop!dcani tudi rodoslovci, kine zaracunavajo svojega 
ljubite/jskega detJ. Tovrslno izmenjavo bi bilo vredno posnemali ludi pri nas. 
Opravljeno raziskovalno delo pa se pogoslo pop!dca tudi z zaracunavanjem 
posredovanega gradiva, pa naj bo lo posamezen podatek ali pa obsezna 
druiinska zgodovina z globoko razvejanim rodovnikom. 



lzmenjava seznamov prednikov 
DZfQ je vkljucena tudi v sistem izmenjave seznamov prednikov, ki ga 
samostojno organizira in vodi gospod Rainer Bien, Hauptstrasse 70, 31699 
Beckedorf. Predpogoj za udeleibo je posredovanje reultatov svojih raziskav v 
predpisani obliki v treh izvodih in placilo pristojbine .. Vzorec dobimo pri DZfQ. 
lzmenjava je dokaLlla, da z objavljanjem rezultatov svojih raziskav pridobimo 
dopolnitve ter napotke, ali pa jih sami posredujemo drugim. 

Katalog zbirke opisov oseb (Personalschriften) in pogrebnih govorov 
(Leichenpredigten) 
Leta 1919 je L1celo zdruienje Roland e.V. v Dresdenu setavljati katalog, pri 
katerem so si L1stavili nalogo sistematicno zbirati vse znane pogrebne govore, 
priloinostne objave in opise oseb, jih urediti po krajih in pripraviti LI 

raziskovanje druiinske zgodovine. Danes je zbranih v 225 kartotecnih skrinjicah 
okrog 15.000 po abecedi urejenih oseb. Za vsakogar so vpisani iivljenjski 
podatki, uradi, druiinski clani, oblika in tisk pogrebnega govora ali priloinostni 
spisi z navedbo kraja in !eta, sestavljalca govora in kraja kjer je bi! Llpis najden . 
Katalog je urejen po osebah, navedenih v spisu in ne po avtorjih . 

Pisna povprasevanja 
Zmogljivosti DZfQ ne L1doscajo, da bi lahko odgovarjali na pisne poizvedbe, 
razen v izjemnih primerih . Priporocajo osebni obisk in uporabo gradiva . 

Moinosti uporabe, uradne ure v citalnicah 
Centrala je LI stranke odprta vsak dan od 8. do 16. ure, razen v sredo (do 18. 
ure) in petek (do 14. ure) . Arhivalije izdajajo do 14. ure. DZfQ ne nudi pojasnil 
in navodil posameznikom za rodoslovne raziskave. Te si lahko po potrebi iscejo 
pri drustvih, v casopisih in literaturi . Kot uvodno literaturo, v kateri so navedeni 
tudi naslovi zdruienj in arhivov, priporocajo: Ribbe, W . und Henning, 
E.:Taschenbuch fur Familiengeschits-forschung, 10.eiw.Aufl. Neustadt/ Aisch: 
Degener 1990 . Zanimiva knjiga, primema zlasti mlajsim kot uvod v rodoslovje, 
je Erben, M .: Das geheimnisvolle Foto. (Vvod v druiinoslovje LI mlade.) 
Limburg/Lahn CA.Starke Verlag 1992. 

Prospekt zakljucujejo z opisom tehnicnih pripomockov, ki so na voljo 
uporabnikom, navodili za tiste, ki pripotujejo od dalec ter pristojbinami. 
Neposredna uporaba je brezplacna . Narocene raziskave pa opravljajo po tarifi 
30 DEM za zaceto uro . 

(Originalno predstavitveno gradivo si lahko izposodite v drustvu.) 

I ~st - ra~ish.o&alni stihi 

B35.2 
B6.20 
B350 
Q420 
J630 
J500 
K210 
K234 
K460 

N Vasja Butina 
A Spodnji Rudnik 
A 61 000 Ljubljana 
A Slovenija, Evropa 
T 061/1271-785 
D !IBM! 
F Brother's Keeper 5.2 
Z 67 Brother's Keeper MP 

1840:1931 Batinica\Kunovac (Lika)/Kocevje 
1809:1809 Briski\Hrib/Hrib 
1470:1985 Butina\Morava, Banja Loka/Ljubljana 
1768:1849 Qolik\Pirce/Pirce 
1795:1795 Juretic\Pirce/ 
1778:1960 Juinic\Fara 9 in 16/Fara 12 
1460:1945 Kajfei\Kuielic, Podstene/Stara cerkev pri Kocevju 
1810:1830 Kastelic\Dobmic pri Zuiemberku 
1781:1781 Klaric\Jesenov vrt 1 /Jesenov vrt 1 

M400 1790:1818 Mihelcic\Podstene/ 
N.200 1799:1799 Nagu\Podstene/ 
01.20 1797:1841 Ofak\Krkovo 21/Krkovo 3 
0500 1778:1778 Oianic\Ajbelj 9/ Ajbelj 9 
P100 1783:1783 Papei\Pirce 11 /Pirce 11 
V636 1800:1800 VerderberV 
Z361 1640:1952 Zdravic\Banja Loka/Ljubljana 
zooo 1840:1860 Zeie\Kunovac (Lika)/ 
Z360 1660:1890 Zidar\Ajbelj/Morava 
Z150 1810:1950 Zupancic\Dobmic pri Zuiemberku/ 
Z:.260 1806:1836 Zagar\Ajbelj 10/ Ajbelj 1 o 
5360 1840:1860 Stor\Kocevje/ 

W 21 Avg 1995 

• Namena in uporabe gomje tabele (Tiny Tafel) najbri ni treba ponovno 
razlagati, ker smo to ie storili v prejsnjih stevilkah . Samo kratko 
pojasnilo: raziskovalec, katerega naslov je v zgomjih petih vrsticah,v 



• 

nadaljevanju navaja priimke svojih skrajnih prednikov (tretji stolpec) . Ce 
bi nekdo od bralcev med navedenimi priimki nasel takega, ki se pojavlja 
tudi v njegovi zbirki - za podrobnejso orientacijo mu sluii se podatek o 
kraju in fusu, se lahko poveie z oglasevalcem, v konkretnem primeru z 
Vasjo Butina. Ce bi se npr. nekdci ielel preprifuti o moini povezavi dveh 
raziskav prek nekega priimka, npr. Zagar, in se ujema tudi kraj (Ajbelj) 
in obdobje (1806-1836), potem je vredno zavrteti telefonsko stevilko v 
peti vrstici in navezati stik z Vasjo Butina. Zelo verjetno bosta oba nekaj 
pridobila . 

Qabriel Plavc, za katerega ni rojstnih podatkov, ocenjena letnica rojstva 
je okrog leta 1580, umrl je v Mainzu 11 .1.1641, barocni skladatelj, je 
bil iz nasih krajev. Najmocnejsi dokaz za to je dejstvo, da se je 
predstavljal in podpisoval kot Qabriel Plautz Camiolus. Znano je, da so 
bili Plav~i v tistem fusu prisotni v ldriji in Zeleznikih, morda tudi drugod 
na podrocju Kranjske. Amaterski kronist iz Zeleznikov, Drago Dolenc, 
v svojem spisu Kamencki v mozaiku uvrsfu Qabriela v druiino 
ieleznikarskih Plavcev kot sina Marka Plavca in brata Qabriela, za katere 
je ohranjen rodovnik do danasnjih potomcev. Dolenceve navedbe in 
izvajanja ni teiko sprejeti kot resnicna, manjka pa jim dovolj trdnih 
dokazov, po katerih bi lahko Qabriela Plavca z zadostno zanesljivostjo 
umestili v prostor in fus . V Slovenskem biografskem leksikonu so 
ieleznikarski Plavci izdatno predstavljeni, tam se sklicujejo na Plavcev 
rodovnik, ki ga je pred vojno hranila Marija Plavc, porocena Peterka. 
Ta rodovnik naj bi vseboval tudi podatke, ki so bili zbrani pred unicenjem 
cerkvenih knjig ieleznikarske iupnije. 

Kdor kaj ve o omenjenem rodovniku ali bi sicer vedel pomagati pri 
omenjeni raziskavi, naj informacije posreduje urednistvu ali muzikologu 
mag. Francu Kriinarju na Radio Slovenija, Lj. Tavfurjeva 17, tel.: 061 / 
13-11-333 int. 366. 

I ~o&i clani 

0d 28.6. do 28.8. so se nam pridruzili naslednji ljubitelji rodoslovja: 

Koblar Marjan 64263 Boh.Bela Boh. Bela 109 064 720183 

Lovrencic Olaf 68270 Krsko Zdolska 5 0608 31009 

Sparovec Janez 64000 Kranj Kaliska 17 064 332660 

Kremensek dr. Slavko 61000 Ljubljana T rubarjeva 61 061 322867 

Marin Mojca 64290 Trzic Brezje 1 064 51549 

Adamic Viktor 61000 Ljubljana Resljeva 27 061 325297 

Seliskar Franc 61210 Sentvid Martinova pot 31 061 51423 

Skraba Qabrijela 61000 Ljubljana Cma vas 284 061 1272135 

Preac Qregor 62000 Maribor Koroska 67 062 27791 

Ravnik mag. Mojca 61000 Ljubljana Novi trg 5 061 1256068 

Vidrih Rajko 61000 Ljubljana Qregorciceva 10 061 1263175 

Artel Tomaz CH 5432 Neuenhof Hardstrasse 99 

Dobrodosli ! 



I @hbestila, nobitkt, bahila 

• 

• 

IZPOPOLNJEN PREVOD PROQRAMA BK5 
Med dopustom je prevajalec programa BK5 popravil nekatere dele 
prevoda (15-20 popravkov). Novo, popravljeno razlicico prevoda dobi 
vsak dosedanji imetnik slovenskega prevoda BK5 - brezplacno - na 
vsakem rednem drustvenem srecanju ali neposredno pri prevajalcu Uanez 
Toplisek, tel. 13-28-298 ali 713-188). S seboj prinesite disketo (3,5"), na 
katero boste prekopirali datoteko prevoda WORKFILE.BK5. 
POZOR: prej preverite, katero kodno stran uporabljate (437 ali 852)! 
Popravek prevoda zapisete na disk na podoben nacin kot prvi prevod: 
1 novo, popravljeno datoteko WORKFILE.BK5 zapisete preko 

dosedanje datoteke z istim imenom (prekopirate); 
2 poienete program BK5 WORDS.EXE (bk5words in Enter). Nato 

sledite vsebini tocke 4 v navodilih za instalacijo; 
3 zapisani popravki prevoda BK% v nicemer ne morejo poskodovati 

vasih rodovniskih podatkov! 
4 ko poienete program BK5, lahko preverite, ce deluje popravljena 

razlicica: na glavnem meniju izberite POMOC (H=help), na drugi 
strani pomoci boste videli zapisano novo razlicico prevoda (datum 
1.8.1995). 

Vporabniki programa so tudi v prihodnje dobrodosli s predlogi, kako bi 
prevod se izboljsali! 

TECAJ ZA DELO Z RODOSLOVNIM RACVNALNl~KIM 
PRO(jRAMOM. 
V centru za racunalnisko usposabljanje v Mikro Adi, Parmova 41 bo v 
drugi polovici septembra ponovno tecaj za tiste, ki bi pri svojem delu 
ieleli uporabljati racunalnik in v slovenscino prevedeni program Brother's 
Keeper. T ecaj bo v vecemih urah in bo skupaj trajal okrog sest ur. 
Vdeleienci bodo dobili krajsi prirocnik, poleg tega pa se prevedeno 
verzijo programa BK5. Zainteresirani naj se najavijo oziroma pozanimajo 
za podrobnosti pri Janezu Toplisku na tel. 061 /13-282-98 (dopoldan) ali 
na 713-18 8 (zvecer). 

Naslednje srecanje clanov 
Slovenskega rodoslovnega drustva bo v 

torek, 1.2.9.1955 ob 18. uri 

v sejni sobi podjetja IMP 
na Dunajski cesti 7 v Ljubljani. 

Predlagani dnevni red: 

(1) Aktualnosti in administracija 
(2) Strokovni del 

Osrednja tema: Pisanje druiinske kronike 
(3) Klubski del s prikazom prinesenega gradiva 

(Na srecanju boste lahko oddali pristopne izjave in 
pri blagajni placali clanarino) 



Srefna druzinica 

V nafem meslu, do/go ni lega, 
iive"1 je srecna druiiniu1. 
Ko sinu Janezu bilo je dvajselsedem let 
izbere si sosedo, bit.a je najlepfi cvel. 

A ace mu de: moj sin, le pa ne! 
Ker lvoja je seslra, le vzeli ne sme. 
Zddj molci kol grob, ne zini nikjer! 
Ce mamiu1 bi zvede/.a, bi/ bi hudir. 

Joi, ne, ne! Kllj, ce nafe meslo lo izve! 
In kaj fe bo, ce mamiu1 bo zvede/.a za lo! 

Hudo, hudo, je Janezu bilo, 
in dosli dni prejokal je bridko. 
A ko pom/.ad zelena je v deielo spel prifl.a, 
spoznal fe lepfo deklico je svojega sru1. 

A ace mu de: Moj /ant, le pa ne! 
Ker lvoja je seslra, le vzeli ne sme. 
Zddj molci kol grob, ne zini nikjer, 
ce mamiu1 bi zvede/.a, bi/ bi hudir. 

Joi, ne, ne! Kai, ce nafe meslo lo izve! 
In kaj fe bo, ce mamiu1 bo zvede/.a za lo! 

Ko oce lreljic Janezu pove, 
ves jezen sin zaupa maleri vse. 
Vet Silj ni ace lvoj, mu mali odgovori, 
a molci, dragi sin, diJ moj moi ne znori. 

Joi, ne, ne! Kai, ce nafe meslo lo izve! 
In kaj fe bo, ce ljubi ace bo izvedel lo! 
Joi, .... 

Qomja pesmica (zapisana je po spominu), ki jo je pred vec kot dvajsetimi leti 
lansiral neki Donaldson, pri nas pa v slovenscino prevedeno prepeval Nino 
Robie, je simpaticna ilustracija nekoliko ekstremnih situacij, ki navadno v dobro 
voljo spravijo vsakogar, razen neposredno prizadetih protagoistov, ki si pred 
neljubimi dejstvi zatiskajo oci. T ule je objavljena v opomin tistim rodoslovcem, 
ki bi si marsikdaj tudi radi zatiskali oci in neomajno verjeli v zvelicavnost svojih 
rodovnikov in zanesljivost najrazlicnejsih virov. Joj, ne, ne, .... 

I ifristopua faja&a 

~ 
r- - - - - - - - - - -, 
I 
I Slovensko rodoslovno drustvo 

I Pristopna izjava 

I 
I 
I 
I 

Podpisani ............. .......... ......................... ..... ......................................... , 

roj ............................................... v .................................................... , 

stanujoc (naslov za dostavo poste) ........................................................ .. 

······················ ························································································, 
(1) 

I (2) 

pristopam kot clan v SLOVENSKO RODOSLOVNO DRVSTVO. 
lzjavljam, da so mi znana veljavna Pravila drustva. 
narocam bilten DREVESA. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

(ustrezno obkroiite) 

Moja telefonska st. doma: 

v sluibi (drugje) .......................................................... .. 

Kraj in datum: .......................................................... .. 

Podpis: ....................................................................... . 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L- --------- _ _. 



Zaradi l.azje komunikacije med avtorji, urednistvom, tiskamo in bralci biltena 
prosimo vse avtorje, da upostevajo naslednja navodil.a pri pripravi prispevkov: 

• Prispevke v enem izvodu posljite na naslov: Peter Hawlina, Lipic.a 7, 
64220 Skofja Loka in to nt1jkt1sneje do Zak/jufka redakcije lj. do 15. 
vmesecu. 

• Ce pisete prispevke z racunalnikom, prilozite tudi disketo z besedilom. 
Diskete so l.ahko ·male" (3,5") ali ·velike" (5,25") . Na disketi naj bo samo 
besedilo prispevka. lme besedil.a naj bo priimek avtorja. T udi na nalepki 
naj bo jasno oznaceno ime avtorja. Prispevki so l.ahko na kateremkoli 
formatu diskete in napisani z enim od znanih urejevalnikov. 

• Za reference v besedilu uporabite modemi nacin. Ce gre za citat ali tocno . 
navedbo, damo v oklepaj priimek avtorja in leto izdaje ter stran. Ce gre 
za splosno navedbo, izpustimo stran. · 

• Seznam literature uredite po abecednem redu avtorjev. Predl.agamo 
naslednjo ureditev: 

a knjige: priimek in ime avtorja, leto 
izida, naslov, kraj, zalozba . 

b cl.anki v revijah: priimek in ime 
avtorja, leto izida, naslov, im~ revije, 
letnik, stra ni. 

c prispevki v zbomikih: priimek in ime 
avtorja, leto izdaje, naslov prispevka 
in nato popolni podatki o knjigi ali 
zbomiku kot v tocki a. 

Vrednistvo 


