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1

UVOD

Z izdajo vodnika po fondih in zbirkah Pokrajinski arhiv Koper uresničuje eno izmed svojih
temeljnih nalog, saj na ta način uporabnikom omogoča neposreden pregled splošnih podatkov
o gradivu, ki ga hrani. V vodnik je vključeno vse gradivo od 12. stoletja do danes oz. gradivo,
ki je bilo v arhiv prevzeto do leta 2006. Gradivo je razdeljeno v 802 fonda in zbirke ter meri
4766 dolžinskih metrov.
Vodnik je plod dolgotrajnega urejanja in popisovanja arhivskega gradiva vseh generacij arhivarjev, arhivistov in drugih delavcev Pokrajinskega arhiva Koper oz. njegovih pravnih predhodnikov, ki jim je ob svojem strokovnem delu uspelo obvarovati neprecenljivo pisno kulturno
dediščino s področja, ki ga arhiv ozemeljsko pokriva. Vsem njim, posebno pa sedanji generaciji
arhivskih delavcev, ki je podatke o arhivskem gradivu dodelovala in vnašala v računalniško
bazo, gre zahvala za vodnik. Prav zapis v računalniški bazi bo omogočal stalno dopolnjevanje
podatkov o novoprevzetih fondih in zbirkah, uporabnikom pa olajšal iskanje želenih podatkov
in dostop do pisne dediščine.
Z izdajo vodnika želimo primerno obeležiti tudi 50-letnico obstoja arhiva in 106-letnico organizirane arhivske dejavnosti v Kopru ter širši javnosti v pisni obliki predstaviti kulturnozgodovinsko bogastvo, ki ga hrani naša ustanova. Ob njegovem izidu se zahvaljujem vsem avtorjem,
lektorjema, vsem sodelavcem arhiva in drugim, ki so nam ga z nasveti, opozorili ali drugače
pomagali oblikovati. Zahvaljujem se tudi Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, ki je
finančno omogočilo njegov izid.

Koper, 5.12.2006

Zdenka R. Bonin



Najstarejši originalni dokument, ki ga hrani PAK: 1187, januar, 31., Verona – listina papeža Urbana III., ki naroča Pirančanom, naj plačujejo prvine in četrti del desetine tamkajšnjemu župniku Odalriku, kot je to prej določil
tržaški škof Bernard in potrdil papež Aleksander III. (SI PAK PI 9.1, a.e. 2).
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2.1

Nastanek in razvoj arhiva

Pokrajinski arhiv Koper (PAK) opravlja službo varstva arhivskega gradiva na območju občin
Divača, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna in Sežana.
V Kopru ima prostore v bivšem samostanu sv. Klare, njegova dislocirana enota v Piranu pa na
Župančičevi 4 (v zadnjem delu stavbe Pošte).
Začetki arhivske dejavnosti v Primorju so povezani s knjižnicami. V Piranu so mestnega arhivarja namestili leta 1877, leta 1891 pa so arhiv združili z mestno knjižnico. V Kopru je
knjižnica začela prevzemati arhivsko gradivo leta 1900. Na pobudo Zgodovinskega društva za
jugoslovansko cono Svobodnega tržaškega ozemlja v Kopru je Občinski ljudski odbor (ObLO)
Koper 1. oktobra 1953 ločil arhiv od mestne knjižnice. Arhiv je postal samostojna služba v
okviru ObLO Koper, njegov prvi upravnik pa je postal prof. Mario Bratina. Po priključitvi
cone B Svobodnega tržaškega ozemlja k Jugoslaviji je bil na podlagi jugoslovanske arhivske
zakonodaje 25. februarja 1956 ustanovljen Mestni arhiv Koper, ki se je 2. oktobra 1967 preimenoval v Pokrajinski arhiv Koper. Leta 1974 se mu je priključil še Mestni arhiv Piran (sedaj
enota), ki je bil ustanovljen leta 1955.
Več kot tri desetletja se je spopadal s hudimi prostorskimi težavami in premajhnim številom
strokovnih kadrov, kar je bilo velika ovira za uspešen razvoj njegove strokovne dejavnosti.
Nemalokrat je bil v njem zaposlen le ravnatelj, od marca 1962 do aprila leta 1963 pa je bil celo
zaprt, ker ni imel zaposlenega nobenega delavca. Opravljal je le najnujnejša dela, otežkočeno
pa mu je bilo načrtno širše delo na področju arhivskega varstva, zlasti pri sodelovanju z ustvarjalci gradiva in pri njegovih prevzemih, pa tudi pri urejanju in popisovanju gradiva in izdajanju
pripomočkov. Razmere so se izboljšale z zaposlitvijo večjega števila strokovnih delavcev v
poznih 70. in 80., zlasti pa v 90. letih, potem ko je arhiv pridobil nove prostore. Šele preselitev v za potrebe arhivske stroke prenovljen bivši samostan sv. Klare poleti 1991 je omogočila
trajnejšo rešitev prostorske stiske. Arhiv je poleg centralnega skladišča v nekdanji cerkvi
sv. Klare s postopno adaptacijo preostalega samostanskega poslopja pridobil - poleg razstavnega prostora v avli in ustreznih skladišč v pritličju - tudi prostorno čitalnico in knjižnico ter
ustrezne pisarniške prostore v prvem nadstropju. Obenem je bil v letu 1995 rešen tudi prostorski problem njegove piranske enote, ki se je prav tako preselila v prenovljene prostore. Po
dokončani opremi skladišč v zadnjem desetletju PAK pospešeno prevzema arhivsko gradivo
pri ustvarjalcih, s strokovnimi kadri pa skuša kar najbolje skrbeti za izpolnjevanje svojega
poslanstva in za svojo prepoznavnost v širšem južnoprimorskem in slovenskem prostoru.
PAK se ponaša z najstarejšim pisnim gradivom na Slovenskem. Fond piranske komune obsega
listine od leta 1173 dalje, statute od 1307, notarske knjige od 1282, vicedominske knjige od
1325, dukale od 1263 in testamente od leta 1296 dalje, fond koprske komune pa od leta 1332
dalje. Žal je bila večina gradiva leta 1944 odpeljana v Italijo in še vedno čaka na restitucijo. Za
starejšo zgodovino so pomembni tudi fondi koprskih patricijskih družin z najstarejšimi dokumenti iz 15. stoletja, zbirka listin od leta 1348 dalje, oporoke iz Izole in Pirana od 1390 dalje,
notarski spisi Buj, Izole, Kopra, Milj in Pirana od 1599 dalje, zemljiška knjiga (notifike) od
1745 dalje, sodni fondi od 1767 dalje, pa tudi gradiva šol, zdravstvenih in socialnih zavodov ter
društev. Piranska enota hrani več kot 1.800 notarskih pergamentnih listin, čez 170 dukalov in
več kot 8.700 testamentov. Celotno gradivo PAK je razdeljeno v 800 fondov in zbirk ter meri
4766 dolžinskih metrov.
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Arhivsko gradivo s področja, za katero je pristojen PAK, deloma hranijo tudi arhivi in različne
druge ustanove v Ljubljani, Trstu, Benetkah, Rimu, Milanu, Vidmu, Veroni, na Reki, v Pazinu,
Beogradu in drugod. Na področju, ki je v pristojnosti PAK, pa del arhivskega gradiva hranijo še:
Pokrajinski muzej Koper, Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, Kraška muzejska zbirka pri
Inštitutu za raziskovanje krasa SAZU Postojna in Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.
2.1.1

Seznam zaposlenih arhivskih delavcev

Mario BRATINA				
01.10.1953		
						
01.02.1969		
Jurij ŽLINDRA				
01.12.1955		
Emil MAKAROVIČ				
januar 1957		
						
01.12.1958		
Tatjana POBERAJ				
marec1957		
Ljudmila PLESNIČAR			
01.09.1957		
Leander CUNJA				
01.04.1959		
Lucija BUTALA							
Marta BEVK					
april 1963		
Ivan FILIPOVIĆ				
junij 1965		
Salvator ŽITKO				
01.08.1966		
Genovefa ALIMANOVIĆ			
16.10.1968		
dr. Julij TITL					
16.11.1968		
Nela STEPANČIČ				
23.01.1969		
Branko TITL					
01.08.1969		
						
02.07.1974		
Vanda BEZEK					
01.09.1972		
Silva BREC					
01.09.1972		
Maja ŽVANUT				
01.11.1973		
Cecilija ČERNE				
10.06.1974		
Marija BUTINAR				
01.01.1974		
Marija FUNČIČ				
10.03.1974		
Janko JUHA					
21.10.1974		
Ivan PIŠKO					
01.03.1975		
Maks FURLAN				
01.04.1975		
						
11.06.1977		
Tatjana BANDELJ				
01.06.1976		
Arduin HRVATIN				
01.08.1976		
mag. Milica TREBŠE-ŠTOLFA		
01.09.1976		
Ankica ŠOKČEVIĆ				
01.01.1977		
Zvezdobranka MARKOVIĆ			
12.01.1977		
Istok ČOTAR					
01.02.1977
Lucijan ANDRIOLI				
07.02.1977		
						
20.07.1981		
Marijan KRIŽMAN				
01.10.1977
Marija MAKOVAC				
07.12.1977		
Marjan ROŽAC				
10.08.1978
Albert PUCER				
10.08.1978
12

31.08.1957
07.03.1973
28.02.1957
november 1957
30.6.1959
februar 1974
30.11.1958
31.03.1962
v letu 1961
februar 1969
julij 1968
30.09.1966
15.06.1977
10.09.1976
10.03.1970
31.03.1974
31.12.1976
31.05.1994
30.11.1974
28.02.1975
15.12.1974
21.11.1983
18.09.1991
31.01.1977
31.05.1976
31.08.1976
31.07.1978
31.08.1984
31.10.1977
30.12.2000
31.08.1977
19.06.1980
18.08.1980
31.10.1982
18.08.1978

Nevja RATOŠA				
Slavica CEGAN				
Zvezdan IVANČIČ				
Maruša ZAGRADNIK			
Jure IGLIČAR					
Ana JOVANOVSKI				
dr. Duša KRNEL-UMEK			
						
Zdenka DEBERNARDI			
mag. Darko DAROVEC			
Albina ROŽAC				
Vladimir DROBNJAK			
Hari REJEC					
Đurđa CAR					
Zdenka BONIN				
Mirjana KONTESTABILE-ROVIS		
mag. Nada BAJIĆ				
Romana GUŽIČ				
						
Uroš ZAGRADNIK				
Tanja MIKO					
mag. Andrej NOVAK				

01.10.1978		
01.05.1979		
26.05.1980		
25.08.1980		
01.06.1982		
30.01.1984		
11.06.1986		
03.03.2001
01.12.1987		
01.10.1989		
01.03.1991
17.06.1994
25.05.1994		
23.03.1995
20.11.1995
01.02.1997
01.09.1998
01.12.1998		
01.08.2000		
08.04.2002
09.04.2002		
02.10.2006

10.10.1990
31.12.1990
03.04.2002
24.11.2006
13.06.1986
28.02.1995
18.06.2000

Zdenka Bonin 					
Đurđa Car					
mag. Nada Čibej				
Istok Čotar					
Vladimir Drobnjak				
Mirjana Kontestabile-Rovis			
Marijan Križman				
dr. Duša Krnel-Umek				
mag. Andrej Novak				
Albert Pucer					
Albina Rožac					
Marjan Rožac					
Uroš Zagradnik				

višja arhivistka, vodja enote Piran
čistilka
višja arhivistka, direktorica
arhivski tehnik
višji arhivist, arhivist
višja arhivistka, arhivistka
ekonom
arhivska svetovalka, arhivistka
arhivist
arhivski strokovni sodelavec
pisarniški referent, tajnica
arhivski strokovni sodelavec
arhivski tehnik

20.03.1991
31.08.1996
25.11.1995

30.11.1999
28.02.2001
31.03.2003

	 Kasneje doktoriral.
	 Poročena Čibej.
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2.1.2

Seznam izdanih arhivskih publikacij

Archivio regionale di Capodistria: Pokrajinski arhiv Koper (2006): Pieghevole ARC. Capodistria : Archivio regionale di Capodistria (testo e redazione del pieghevole Zdenka Bonin).
Bezek, Vanda (1977): Analitični inventar fonda občine Izola, I. del, 1775-1848. Koper: Pokrajinski arhiv Koper.
Bezek, Vanda (1979): Analitični inventar fonda občine Izola, II. del, 1849-1900. Koper :
Pokrajinski arhiv Koper.
Bezek, Vanda (1980): Analitični inventar fonda občine Izola, III. del, 1901-1918. Koper :
Pokrajinski arhiv Koper.
Bezek, Vanda (1984): Analitični inventar fonda občine Izola, IV. del, 1. zvezek, 1919-1929.
Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Bezek, Vanda (1988): Analitični inventar fonda občine Izola, IV. del, 2. zvezek, 1930-1940.
Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Bonin, Zdenka (1998): Življenje v Kopru v času beneške nadoblasti, katalog k razstavi,
samoizdaja PAK, Koper.
Bonin, Zdenka (2002): Inventar Zbirke listin v Pokrajinskem arhivu Koper (1348-1776).
Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Cona B Svobodnega tržaškega ozemlja (1947-1954) / Zona B del Territorio libero di Trieste (2004): Zbornik ob 50-letnici priključitve cone B STO Jugoslaviji. Koper : Pokrajinski
arhiv Koper (urednik Zdenka Bonin).
Darovec, Darko (1996): Inventar notarskih spisov v Pokrajinskem arhivu Koper (1558-1850).
Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Kontestabile Rovis, Mirjana (1998): Virgilij Šček, poslanec v rimskem parlamentu. Koper :
Pokrajinski arhiv Koper.
Kontestabile Rovis, Mirjana, Pecelj, Viktorija (2000): Stoletje dolga pot Neodvisnosti do
neodvisnosti. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Kontestabile Rovis, Mirjana (2001): Urad domen Koper 1807 - 1878 s priključenimi spisi.
Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Kontestabile Rovis, Mirjana (2003): »Učitelj naj bo« : ob 130-letnici učiteljišča v Kopru - in
occasione dei 130 anni del’istituto magistrale di Capodistria. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Pokrajinski arhiv Koper : Archivio regionale di Capodistria (2006): Zgibanka PAK. Koper
: Pokrajinski arhiv Koper (besedilo in priprava zgibanke Zdenka Bonin).
Pucer, Albert (1985): Portorož - 100 let organiziranega turizma : Portorose - 100 anni di turismo organizzato = Portorož - 100 Jahre des organisierten Tourismus. Sprehodi skozi čas : katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper 1985, zvezek 7. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Pucer, Albert (1986): Padna : Slovenske istrske vasi, zvezek 1. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Pucer, Albert (1991): Krkavče : Slovenske istrske vasi, zvezek 3. Koper : Pokrajinski arhiv
Koper.
Pucer, Albert (1993): Inventar zbirke - Inventario della collezione Giuseppe Tartini 16541951. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Sprehod skozi čas (1975): Ob 30-letnici osvoboditve in 75-letnici arhivske službe v slovenski
Istri (avtorji Gena Alimanović, Vanda Bezek, dr. Julij Titl). Katalog k razstavi Pokrajinskega
arhiva Koper, zvezek 2. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Sprehod skozi čas (1977): Ilirska Bistrica skozi stoletja (avtorji Vanda Bezek, Janez Kos, Milica Trebše Štolfa). Katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, zvezek 3. Koper : Pokrajinski
arhiv Koper.
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Sprehod skozi čas (1977): Piran v ohranjeni zapisani besedi (avtorji Vanda Bezek, Maks Furlan,
Miroslav Pahor). Katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, zvezek 4. Koper : Pokrajinski
arhiv Koper.
Sprehod skozi čas (1978): Piranski dukali (avtor Maks Furlan). Katalog k razstavi Pokrajinskega
arhiva Koper, zvezek 5. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Sprehod skozi čas (1978): Razvoj ljudske oblasti v Slovenskem primorju 1941-1847 : dokumenti
(avtor dr. Tone Ferenc). Katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, zvezek 6. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Stare listine pripovedujejo : I vecchi documenti raccoltano (1966): Katalog razstave (avtorja
Ivan Filipović, Marta Bevk). Koper : Mestni arhiv Koper.
Stari statuti Kopra, Izole in Pirana : Antichi statuti di Capodistria, Isola e Pirano (1988):
Katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, zvezek 8 (avtorji Janez Šumrada, Vanda Bezek,
Albert Pucer, Marjan Rožac; kordinacija Duša Krnel Umek). Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668 (1993): za objavo priredil Lujo
Margetić (odgovorna urednika Duša Krnel Umek, Giovanni Radossi). Koper - Capodistria : Pokrajinski arhiv Koper, Rovinj - Rovigno : Center za zgodovinske raziskave.
Statut piranskega komuna iz leta 1384 (2006): Faksimile, bibliofilska izdaja (urednik Darko
Darovec). Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales,
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Pokrajinski arhiv Koper.
Trebše Štolfa, Milica (1999): Slovenska folklorna skupina NAGELJ Toronto, Ontario, Kanada
1959-1999. Koper : Pokrajinski arhiv Koper.
2.2

Naloge arhiva

Osnovne naloge arhivov so zbiranje, varovanje, strokovno obdelovanje in posredovanje gradiva.
Ker pri poslovanju pravnih in fizičnih oseb nastaja obilo dokumentov (in vsega ni moč hraniti),
arhivi skupaj z ustvarjalci na osnovi zakona in strokovnih načel določajo gradivo, ki ima trajen
pomen za znanost, kulturo in življenje naroda. Tako odbrano gradivo je v arhivih na voljo raziskovalcem in drugim uporabnikom.
Arhiv varuje arhivsko gradivo v skladu z Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06) in Uredbo o varstvu dokumentarnega gradiva (Uradni
list RS, št. 86/06). Njegove naloge so predvsem:
•
•
•
•
•
•
•

evidentiranje in vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah
dajanje pisnih navodil za odbiranje arhivskega gradiva
vodenje dokumentacije o javnopravnih osebah, ki so dolžne izročati arhivsko gradivo arhivu
strokovna obdelava arhivskega gradiva: urejanje, popisovanje, izdelava arhivskih pripomočkov (vodniki, popisi, inventarji, kazala in drugi pripomočki) za uporabo in zagotovitev dostopnosti arhivskega gradiva
vodenje evidenc o arhivskem gradivu (npr. fondov in zbirk, prevzemov arhivskega gradiva,
uporabe arhivskega gradiva, gradiva, ki je zunaj meja države in se nanaša na Slovenijo in
Slovence)
evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva, priprava strokovnih predlogov za razglasitev
dokumentarnega zasebnega gradiva za arhivsko gradivo in vodenje evidenc o njem
skrb za dostopnost javnega in zasebnega arhivskega gradiva
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•
•
•
•

izdajanje potrdil, overjenih izpisov, prepisov in kopij dokumentov v fizični in elektronski obliki, s katerimi se potrdi istovetnost z izvirnimi dokumenti
hranjenje, materialno varovanje in objavljanje arhivskega gradiva
strokovno svetovanje uporabnikom arhivskega gradiva ter imetnikom in lastnikom javnega in zasebnega arhivskega gradiva
opravljanje kulturne, vzgojne in izobraževalne dejavnosti v zvezi z arhivskim gradivom

Arhiv izdaja arhivske popise in inventarje svojih fondov in zbirk ter kataloge arhivskih razstav.
Fizičnim in pravnim osebam, ki potrebujejo arhivsko gradivo za upravne ali pravne namene,
arhiv na osnovi njihove pisne prošnje, kjer izkažejo pravni interes, poišče dokumente oz. želene
podatke in jim najpozneje v petnajstih dneh od prejema pisne vloge izda overjene prepise, kopije ali izpise iz dokumentov.
PAK pripravlja občasne tematske razstave, svetuje in posreduje gradivo pri izdelovanju mladinskih raziskovalnih nalog, organizira dan odprtih vrat ter po dogovoru z osnovnimi in srednjimi šolami ter univerzo organizira pedagoške delavnice. Po predhodnem dogovoru pa je v
delovnih dneh med 8. in 14. uro možen tudi ogled arhiva s strokovnim vodenjem in s predstavitvijo najdragocenejšega hranjenega gradiva.
2.3

Uporaba arhivskega gradiva

Ker je arhivsko gradivo vir najrazličnejših informacij, ga obiskovalci uporabljajo v raziskovalne in upravne namene. Pregledovanju gradiva sta namenjeni dve prostorni čitalnici, ki sta odprti
vsak delovni dan od 8. do 14. ure, starejšim in invalidnim osebam pa je omogočen dostop do
gradiva v avli, kjer sta urejena priročna čitalnica in garderoba.
Uporabnik lahko gradivo naroči osebno ali po telefonu, faksu ali elektronski pošti, arhiv pa mu
najkasneje v treh dneh omogoči pregledovanje. Ob prihodu v arhiv mora obiskovalec odložiti
osebno prtljago v za to namenjene omarice, v čitalnici pa mora izpolniti matični list z osnovnimi osebnimi podatki in prijavo o uporabi arhivskega gradiva. Pri delu z arhivskim gradivom
mora upoštevati čitalniški red in navodila arhivskih strokovnih delavcev. Uporablja lahko vsa
informacijska sredstva o gradivu in knjige iz interne arhivske knjižnice.
Dnevno lahko dobi v uporabo največ pet tehničnih enot gradiva (arhivska škatla, fascikel,
knjiga), naenkrat pa lahko pregleduje le eno. Pri pregledovanju mora paziti, da gradiva ne
poškoduje, in mora ohraniti ureditev gradiva znotraj tehnične enote. V čitalnici je dovoljeno
izpisovati in prepisovati gradivo, na osnovi odobrene pisne prošnje pa tudi fotokopiranje, fotografiranje, skeniranje in druge oblike reproduciranja. Odobritev reproduciranja je odvisna od
stopnje poškodovanosti ali ukrepov za materialno varstvo gradiva. Zaradi materialnega varstva
arhivskega gradiva (zlasti možnosti poškodb) in drugih objektivnih vzrokov ni možno reproducirati kompletnih fondov in zbirk ali večjih delov arhivskega gradiva, arhivskih popisov in
inventarjev ter knjig iz interne knjižnice, fotokopirati pa ne:
•
•
•
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pergamentnih listin
dokumentov z vtisnjenimi voščenimi pečati
kodeksov

•
•

knjig (razen tistih s cevastimi hrbti do debeline največ 2 cm in do A3 formata)
načrtov (večjih od formata A3 in načrtov na pavspapirju) ter zemljevidov

Podrobneje so pravila uporabe določena v čitalniškem redu.
Pri uporabi gradiva za objave mora uporabnik pravilno citirati ime arhiva, fonda ali zbirke ter
številko tehnične in arhivske enote. Po objavi arhivskega gradiva mora arhivu izročiti izvod
separata članka, publikacije, videokasete, zgoščenke ali katerekoli druge oblike objave.
Gradivo je praviloma javno dostopno, razen pri nekaterih izjemah, kjer dostopnost ali rok
dostopnosti določi izročitelj gradiva oziroma je to zakonsko določeno. Uporabnik mora
upoštevati Zakon o varstvu osebnih podatkov.
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3

NAPOTKI ZA UPORABO VODNIKA

Vodnik je nastal s pomočjo računalniške aplikacije in baze podatkov za vodenje registra
fondov in zbirk, ki ju je oblikoval Vladimir Drobnjak. Uporabniška aplikacija je narejena
s programom MS Access 2003, baza podatkov pa deluje na SQL strežniku MySQL 5.0.
Uporabnikom bo z izdajo vodnika v elektronski obliki v prihodnosti omogočeno ne le iskanje podatkov po tiskanem vodniku, ampak tudi po sami bazi podatkov.
Primer zapisa fonda:
ARHIVSKA SIGNATURA FONDA ALI ZBIRKE
SI PAK KP 160
IME OZ. NASLOV FONDA ALI ZBIRKE; OBDOBJE, IZ KATEREGA IZVIRA GRADIVO;
OBSEG GRADIVA V METRIH IN V TEHNIČNIH ENOTAH
Gledališče Slovenskega primorja Postojna
1949-1954; 0,1m/ 1š
VSEBINA FONDA ALI ZBIRKE
dopisi 1951-1953/ zapisnik koordinacijskega odbora in SKUD - Postojna 1951/ članki 1953/
sejni zapisniki 1951-1954/ kronika gledališča 1950-1953/ zapisniki občnih zborov 19511954/ pregledi gostovanj 1952-1954/ gledališki listi 1951-1953/ personalne zadeve 19521954/ poslovanje in financiranje 1952/
PRIPOMOČKI ZA UPORABO ARHIVSKEGA GRADIVA
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
USTVARJALCI ARHIVSKEGA GRADIVA
Ustvarjalci:
Gledališče Slovenskega primorja Postojna
HISTORIAT USTVARJALCEV ARHIVSKEGA GRADIVA
Aprila 1949 je bil na pobudo Janeza Vipotnika sklican sestanek o ustanovitvi gledališča v
Postojni. Naloga je bila dodeljena Dragu Nardinu, vendar je ustanovitev gledališča odpadla.
V letu 1950 je bila v Postojni organizirana avdicija za igralski tečaj, na kateri je bilo od 14
udeležencev na tečaj sprejetih 7. S tečaja so se v Postojno vrnili 4, za gospodarja je bil imenovan Jože Turšič. Gledališče je bilo pod pristojnostjo ObLO Postojna. Še isto leto so začeli
urejati gledališke prostore. Pripravili so igro Matura in program za Veseli teater, gostovali
pa so v Starem trgu, Velikih Blokah, Knežaku in Št. Petru (Pivki). V letu 1951 so igrali igro
Dva bregova, Bajko o slavcu in predstavo Pesem s ceste. Po velikih kadrovskih težavah so
v sezoni 1951/52 uprizorili Molièrjevega Prevaranega soproga, nato predstave Tuje dete,
Mačeha in pastorka, Naša kri, Anna Christie, Življenje je lepo in imeli 73 predstav v 36
krajih. V naslednji sezoni so kot premiere uprizarjali Kralja na Betajnovi, Rdečo kapico,
Slugo dveh gospodov, dramo Mati, Krog s kredo, Dež in vihar in imeli več kot 100 predstav
(SI PAK KP 160, t.e.1, a.e.13). V avgustu 1954 so tekla prizadevanja za združitev gledališča
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Slovenskega primorja v Postojni z Ljudskim gledališčem v Kopru in 3. septembra 1954 je
bilo ustanovljeno Gledališče Slovenskega primorja v Kopru. (ZB)

3.1

Elementi popisa fondov in zbirk

3.1.1

Arhivska signatura fonda ali zbirke

Arhivska signatura je sestavljena iz kratice Slovenije (SI), imena (PAK) in sedeža arhiva v Kopru
(KP) ali njegove enote v Piranu (PI) in številke, ki jo ima fond ali zbirka v registru fondov in zbirk
arhiva.
3.1.2

Ime oz. naslov fonda ali zbirke

Praviloma imajo fondi ali zbirke pravnih oseb ime po zadnjem nazivu ustvarjalca gradiva, ponekod
pa je uporabljeno tudi najbolj znano ali uveljavljeno ustvarjalčevo ime. Pri fondih fizičnih oseb
je v naslovu uporabljen priimek, ponekod tudi akademski naslov in ime ustvarjalca gradiva, pri
družinskih fondih pa le priimek. Naslovi zbirk se ravnajo bodisi po temah ali vrstah gradiva, lahko
pa tudi po ustvarjalcih (zbiralcih) gradiva.
Fondi in zbirke imajo praviloma le slovenska imena, pravne osebe pa za poševnico tudi tujejezično
ime, če ga je bilo moč ugotoviti iz njihovega poslovanja. Zlasti to velja za Istro, nekoliko manj
dosledno pa za druga območja izvora gradiva. Kraj sedeža ustvarjalca je naveden le, če je uradni
sestavni del imena ali če bistveno pojasnjuje ime fonda. V naslovih osebnih in rodbinskih fondov
ter zbirk imena krajev niso navedena.
3.1.3

Obdobje, iz katerega izvira gradivo fonda ali zbirke

Dosledno je navedena najstarejša in najmlajša letnica nastanka gradiva, ki je v fondu ali zbirki. Te
letnice pa niso nujno mejne letnice delovanja ustvarjalca gradiva; zato je najstarejše gradivo lahko
plod delovanja prejšnjih ustvarjalcev in tudi najmlajši dokumenti so lahko nastali po pravnoformalnem prenehanju delovanja ustvarjalca, po katerem fond ali zbirka nosi ime. Mejni letnici le časovno
omejujeta gradivo in med njima je lahko velik časovni razpon, ki ga gradivo ne pokriva. Posebnosti
in časovne podrobnosti so razvidne iz letnic pri vsebini.
3.1.4

Obseg gradiva fonda ali zbirke v metrih in v tehničnih enotah

Obseg gradiva je merjen v tekočih (dolžinskih) metrih in v tehničnih enotah. Najmanjša količina
gradiva, izražena v metrih, je 0,1 m (širina ene arhivske škatle). Kot tehnične enote so praviloma
povsod navedene arhivske škatle; kjer je gradivo hranjeno še v fasciklih, so navedeni tudi ti. Ker je
gradivo v fizično različnih oblikah, je npr. za knjige, fotografije, listine, gramofonske plošče, mape
navedeno število kosov.
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Kratice za tehnične enote:
f - fascikel
k - knjiga
l - listina
m - mapa
mf - mikrofilmi
p - fotografija
š - arhivska škatla
3.1.5

Vsebina fonda ali zbirke

Vsebine fondov ali zbirk so v vodniku zaradi različnih stopenj urejenosti zapisane na različne načine
in ne odsevajo dejanskega obsega in pomembnosti posameznega fonda ali gradiva. Vpisi vsebine
praviloma kažejo le na sumarno najbolj pogosto, najzanimivejše ali najbolj tipično gradivo in niso
pravi popisi gradiva. Ker je pri posameznih vrstah pravnih oseb (npr. občinah) moč v določenem
časovnem obdobju opaziti enak sistem odlaganja gradiva, je zaradi olajšanja zapisa in nadaljnjega
iskanja pri izbranih fondih naveden sistem odlaganja (klasifikacijski načrt ali registraturni red), na
kar je opozorjeno pri drugih fondih. Za opisi posameznih vsebin so, kadar gre za odstopanje od mejnih letnic gradiva, navedene tudi letnice, kadar pa letnice sovpadajo z obdobjem ohranjenega gradiva ali če obdobja ni moč natančno ugotoviti, te niso navedene. Posamezni vsebinski sklopi so ločeni
s poševnico: vejice in dvopičja pa so uporabljeni le znotraj posameznega vsebinskega sklopa.
3.1.6

Pripomočki za uporabo arhivskega gradiva

Kot arhivski pripomočki za uporabo gradiva so navedeni: prevzemni seznami (seznam, ki ga je
ustvarjalec sam ali v sodelovanju z arhivistom predal arhivu ob prevzemu gradiva), popis ali
arhivski popis (za fonde ali zbirke, ki so bile popisane v arhivu in vsebujejo vsaj signaturo, naslov ali vsebino, čas nastanka in obseg gradiva), računalniški popis (kadar je gradivo popisano v
računalniškem programu - bazi podatkov) in arhivski inventar (arhivske enote so sistematično popisane, inventar je opremljen s historiatom fonda in ustvarjalca gradiva, dodana pa so tudi osebna,
krajevna in stvarna kazala). Kjer obstajajo, so navedene tudi spisovne evidence gradiva, ki so nastale
pri ustvarjalcu (npr. delovodniki, indeksi, vpisniki sodišč).
3.1.7

Literatura o vsebini fonda ali zbirke

V tej enoti so navedena le najpomembnejša izdana dela, ki so nastala na osnovi vsebine fonda ali
zbirke ali se nanašajo na historiate ustvarjalcev.
3.1.8

Historiati ustvarjalcev fonda ali zbirke

Historiati ustvarjalcev gradiva (predvsem pravnih oseb) vsebujejo podatke (kjer so ti ugotovljeni), ki se nanašajo na ustanovitev, reorganizacijo, delovanje (dejavnost, predmet poslovanja, pristojnosti, naloge, funkcije) in na morebitno ukinitev, teritorialne pristojnosti ali obseg delovanja, ter
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podatke o pravnih predhodnikih in naslednikih. Pri osebnih in družinskih fondih so (če je to razvidno iz gradiva) navedeni osnovni biografski podatki (npr. kraj in datum rojstva ter smrti, izobrazba,
poklic, naslov, naziv, dejavnost, funkcije, zasluge in podobno). Viri za sestavljanje historiatov so
praviloma navedeni med tekstom, literatura pa bodisi med bibliografijo ali uporabljeno literaturo na
koncu vodnika. Avtorji historiatov so s kraticami v oklepaju navedeni na koncu njihovih tekstov.
3.2

Navodila za citiranje arhivskega gradiva iz fondov ali zbirk

Pokrajinski arhiv Koper je moč citirati z njegovim polnim imenom, lahko pa tudi z uveljavljeno
kratico (PAK).
Fond ali zbirko citiramo z navedbo signature, ki jo sestavljajo: kratica države, ime in sedež arhiva
oz. enota in številka fonda, ki jo ima ta v registru fondov in zbirk. Dalje napišemo polno ime fonda,
tehnično enoto ter arhivsko ali popisno enoto, lahko pa tudi naslov ali ime uporabljenega gradiva,
datum izdaje in stran.
Primeri citiranja:
Pokrajinski arhiv Koper, SI PAK KP 299, Družinski fond Gravisi, t.e. 24, a.e. 68, Koprski statut iz
leta 1668, III. knjiga, 3. poglavje, De Procuratoribus Hospitalis Sancti Nazarij et de eorum electione, str. 71-72.
SI PAK KP 299, Družinski fond Gravisi, t.e. 24, a.e. 68, Koprski statut iz leta 1668, III. knjiga, 3.
poglavje, str. 71.
SI PAK KP 299, t.e. 24, a.e. 68, Koprski statut iz leta 1668, str. 71.
SI PAK KP 299, t.e. 24, a.e. 68.
3.3

Kratice avtorjev historiatov fondov ali zbirk

AP
DKU
DR
IS
MKR
MR
MZ
NČ
NMK
UZ
VB
VD
ZB

Albert Pucer, Pokrajinski arhiv Koper
dr. Duša Krnel Umek, Pokrajinski arhiv Koper
mag. Deborah Rogoznica, Osnovna šola »Pier Paolo Vergerio il Vecchio«, Koper
Ivan Seljak, Geodetska uprava Koper
Mirjana Kontestabile Rovis, Pokrajinski arhiv Koper
Marjan Rožac, Pokrajinski arhiv Koper
Maruša Zagradnik, Pokrajinski arhiv Koper
mag. Nada Čibej, Pokrajinski arhiv Koper
Nataša Majerič Kekec, Zgodovinski arhiv Ptuj
Uroš Zagradnik, Pokrajinski arhiv Koper
Vanda Bezek, upokojenka Pokrajinskega arhiva Koper
Vladimir Drobnjak, Pokrajinski arhiv Koper
Zdenka Bonin, Pokrajinski arhiv Koper
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3.4

Kratice

a.e.
AJPES
APP
ARS
AS
ASIZ
ASIŽZ
AVNOJ
Br.
C.k.
CLNG
CRLN
CUP
d.d.
d.o.o.
d.o.o.e.l
DES
DFJ
DO
DPM
DPO
DS
DSSS
ESZDNJ
f
FINOR
FK
FLRJ
FZS
GL
GOIB
GSP
GZZ
I.R.
IB
IOLO
IS
JLA
k
k.k.
k.o.
KD
KLO
KNOO
KP STO
KPD
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arhivska enota
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet
Arhiv Republike Slovenije
Arhiv Republike Slovenije
Antifašistična slovensko-italijanska zveza
Antifašistična slovensko-italijanska ženska zveza
Antifašistično vijeće narodnog oslobodjenja Jugoslavije
broj, številka
cesarsko-kraljevi
Comitato di liberazione nazionale Giuliano
Comitato regionale di liberazione nazionale
Centralna uprava bolnišnic
delniška družba
družba z omejeno odgovornostjo
družba z omejeno odgovornostjo z enim lastnikom
Distribucija električne energije Slovenije
Demokratična federativna Jugoslavija
delovna organizacija
Društvo prijateljev mladine
družbeno-politična organizacija
delavski svet
delovna skupnost skupnih služb
Enotna strokovna zveza delavcev in nameščencev Jugoslavije
fascikel
finančna družba Splošne banke Koper
filatelistični klub
Federativna ljudska republika Jugoslavija
Filatelistična zveza Slovenije
gledališki list
Gospodarski odsek Istrske banke
Gledališče Slovenskega primorja
Gospodarska zadružna zveza
Imperiale Reggio
Informbiro
istrski okrožni ljudski odbor
izvršni svet
Jugoslovanska ljudska armada
knjiga
kaiserlich-königlich
katastrska občina
kulturno društvo
krajevni ljudski odbor
krajevni narodnoosvobodilni odbor
Komunistična partija Svobodnega tržaškega ozemlja
kulturno-prosvetno društvo

KPI
KPS
KS
KSS
KUNI
KZ
l
LMS
LO
LRH
LRS
m
mf
MLO
MMK
MNOO
MO
MOS
n.sol.o.
NAPROZA
NOB
NOO
NOS
NOVJ
o.sol.o.
ObLO
OC OZN
OF
OINOO
OK ZKS
OLO
ONOO
OOZK
OPD
OSS
OZD
OZN
OZPM
OZSZ
OZZ
p
PAK
PAK PI
PD
PGD
PMK
PNOO
PPNOO

Komunistična partija Italije
Komunistična partija Slovenije
krajevna skupnost
krajevni sindikalni svet
Komisija za upravo narodne imovine
Kmetijska zadruga
listina
Ljudska mladina Slovenije
ljudski odbor
Ljudska republika Hrvatska
Ljudska republika Slovenija
mapa
mikrofilmi
mestni ljudski odbor
mrliška matična knjiga
mestni narodnoosvobodilni odbor
mestna občina
memorandum o soglasju
neomejena solidarnostna odgovornost
nabavno-prodajna zadruga
narodnoosvobodilni boj
narodnoosvobodilni odbor
narodnoosvobodilni svet
narodnoosvobodilna vojska Jugoslavije
omejena solidarnostna odgovornost
občinski ljudski odbor
okrajni center (klubov) Organizacije združenih narodov
Osvobodilna fronta
okrajni izvršilni narodnoosvobodilni odbor
okrajna konferenca Zveze komunistov Slovenije
okrajni ljudski odbor
okrajni narodnoosvobodilni odbor
Osnovna organizacija zveze komunistov
Ovitek prvega dne
okrajni sindikalni svet
organizacija združenega dela
Organizacija združenih narodov
okrajna zveza prijateljev mladine
okrožni zavod za socialno zavarovanje
okrajna zadružna zveza
fotografija
Pokrajinski arhiv Koper
Pokrajinski arhiv Koper enota Piran
prosvetno društvo
prostovoljno gasilsko društvo
poročna matična knjiga
pokrajinski narodnoosvobodilni odbor
Poverjeništvo pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora
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PTT
PZSZ
RDL
Rg
RGB1
RK
RMK
RS
RZSZ
S.A.M.T.
s.d.
SDK
SFRJ
SGP
SHPZ
SIAIO
SIAU
SILF
SISEOT
SKOJ
SKUD
s.l.
SL LRS
SNG
SNOS
SO
SOZD
STO
sv.
SZDL
š
ŠD
šol. l.
št.
t.e.
THP
TIGR
TOP
TOS
TOZD
TP
TPC
TTT
UJP
UL
UL FLRJ
UL IOLO
UL LRS
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Pošta telegr����������
af telefon
Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje
Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia
register (Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru)
Reichgesätzblatt
Rdeči križ
rojstna matična knjiga
Republika Slovenija
Republiški zavod za socialno zavarovanje
Società Anonima Mineralia Triestina
sine data, lat., brez datuma
Služba družbenega knjigovodstva
Socialistična federativna republika Jugoslavija
Splošno gradbeno podjetje
Slovensko-hrvaška prosvetna zveza
Slovensko-italijanski antifašistični izvršilni odbor
Slovensko-italijanska antifašistična unija
Slovensko-italijanska ljudska fronta
samoupravna interesna skupnost za ekonomske odnose s tujino
Savez komunističke omladine Jugoslavije
Slovensko kulturnoumetniško društvo
sine loco, lat., brez kraja (izdaje)
Statistični letopis Ljudske republike Slovenije
Slovensko narodno gledališče
Slovenski narodnoosvobodilni svet
skupščina občine
sestavljena organizacija združenega dela
Svobodno tržaško ozemlje
sveti
Socialistična zveza delovnega ljudstva
(arhivska) škatla
športno društvo
šolsko leto
številka
tehnična enota
Turistično hotelsko podjetje (Portorož)
(kratica za Trst - Istra - Gorica - Reka) revolucionarna organizacija
Turistična organizacija Portorož
Tovarna optičnih in steklopihaških izdelkov
temeljna organizacija združenega dela
Trgovsko podjetje
železniška linija Trst-Poreč-Kanfanar
Telegrafsko-telefonska tehnična (sekcija)
Uprava za javna plačila
Uradni list
Uradni list Federativne ljudske republike Jugoslavije
Uradni list Istrskega okrožnega ljudskega odbora
Uradni list Ljudske republike Slovenije

UL VUJA
UL VUJA IOLO
UL ZVU
UO
USAOJ
UV LOO
UV OLO
VS OZN
VUJA
VUJA STT
VUJLA
VUJNA
ZB
ZB NOV
ZČ
ZKPD
ZKS
ZPM
ZPP
ZROJ
ZROP
ZRVS
ZSMS
ZSZ
ZVI
ZVU
ZVVI
ZZB
ZZD
ZZP
3.5

Uradni list Vojaške uprave Jugoslovanske armade
Uradni vestnik Vojne uprave Jugoslovanske armade jugoslovanske cone
STO in Istrskega okrožnega ljudskega odbora
Uradni list Zavezniške vojaške uprave
Uradne objave
Ujedinjeni savez antifašističke omladine Jugoslavije
Uradni vestnik Ljudskega odbora okraja
Uradni vestnik Okrajnega ljudskega odbora
Varnostni svet Organizacije združenih narodov
Vojaška uprava Jugoslovanske armade
Vojaška uprava Jugoslovanske armade Svobodnega teritorija Trsta
Vojaška uprava Jugoslovanske ljudske armade
Vojaška uprava jugoslovanske narodne armade
Zveza borcev
Zveza borcev narodnoosvobodilne vojne
Zgodovinski časopis
zveza kulturno-prosvetnih društev
Zveza komunistov Slovenije
Zveze prijateljev mladine
Zveza primorskih partizanov
Združenje rezervnih oficirjev Jugoslavije
Združenje rezervnih oficirjev in podoficirjev
Zveza rezervnih vojaških starešin
Zveza socialistične mladine Slovenije
Zavod za socialno zavarovanje
Zveza vojnih invalidov
Zavezniška vojaška uprava
Zveza vojaških vojnih invalidov
Zveza združenj borcev
Zveza združenega dela
Zveza primorskih partizanov
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4

UPRAVA DO 1945 oz. 1947 (1954)

4.1

Okrajne gosposke in okrajni komisariati

SI PAK KP 640
Gospostvo Švarcenek / Signoria di Swarzenegg
1774-1816; 0,1m/ 1š
knjiga testamentov podložnikov švarceneškega gospostva 1774-1780/ del sodnega protokola iz
leta 1816/
Gradivo gospostva Švarcenek je tudi v fondu:
SI PAK KP 633, Okrajno glavarstvo Sežana: patrimonialni sodni spisi, cerkveni kapital, razglasi in odredbe, državne obligacije 1782-1801, 1814-1815/
SI PAK KP 642, Okrajni komisariat Švarcenek - Sežana: spisi 1782-1801, 1814-1815/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
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Ustvarjalci:
Gospostvo Švarcenek / Signoria di Swarzenegg
Grad, ki je v virih prvič omenjen konec 11. stoletja, naj bi bil v lasti oglejskih patriarhov, nato
pa Goriških grofov. Ti so ga v začetku 15. stoletja zastavili plemiški rodbini Ravnihar, posestnici gradu Rovne pod Pivko. Leta 1626 je grajsko posest kupila tržaška rodbina Petazzi, ki je
izumrla leta 1817. Od graščine je poleg delov zidovja ohranjen le še obok, pod katerim je grof
jahal na sprehode (Krajevni leksikon, 1968, 328). Goriški grofje so si v 13. in 14. stoletju z
odvetništvom pridobili nekatere vasi na Krasu v svojo last. Po švarceneškem urbarju iz leta
1400 je bila v Plešivici pri Sežani ena kmetija goriška. V 14. in 15. stoletju so si grofje prilaščali
tudi zemljo oglejske posesti na Krasu. S pridobivanjem novih posesti so si povečevali svoje
	 V literaturi so uporabljena tudi imena: Završnik, Podgrad pri Vremah, Vrčnek.
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zemljiško gospostvo. Posest, ki so jo že prej imeli na goriškem in tržaškem Krasu ter okoli Gorice in v Vipavski dolini, so združili s posestjo v Brkinskih hribih. Večina te posesti je v upravnem smislu pripadala URADU ŠVARCENEK (grad, ki je nekdaj stal v hribih jugovzhodno od
Divače). Švarceneški urad je bil del obsežnega kompleksa goriške zemlje na Krasu. Na severu
je zajemal še del sežanskega okraja, proti severu in severovzhodu je segal do brkinskih vrhov
nad notranjsko Reko, na vzhodu je okoli Jelšan, Gotnika, Rupe in Klane prehajal v goriško
ozemlje, proti jugozahodu pa je segal v vasi onkraj Slavnika in na visoko planoto Čičarijo od
Podgorja pa do Mun in Žejan pod gospostvom Rašpor, ki je leta 1394 prišlo pod Benetke. V
smeri proti tržaškemu ozemlju so v švarceneški urad sodile »goriške« vasi Rodik, Lokev, Orlek
in Vrhovlje (Kos, 1954, str. 40), a ni znano, kako so Goriški prišli do tega ozemlja. Posest ob
meji so utrdili z gradovi (Karsperg pri Golcu v Čičariji, Novi grad pri Hrušici in Švarcenek
pri Divači). Na vseh gradovih so bili goriški ministeriali. Goriški Karsperg (Carisperg), prvič
omenjen 1249, je bil leta 1267 zastavljen oglejskemu patriarhu. Leta 1281 so sklenili, da lahko
grad porušijo ali pa ne (kot želi patriarh). Leta 1270 so pri vasi Cerovlje (Cerolach) postavili
»Novi grad« (Cerovlje je bilo staro ime za Podgrad; grad se je imenoval Castrum novum, Nova
domus, Nawenhaus, Newenburg). Po njem so začeli imenovati obsežno gospostvo goriških
grofov v Brkinih in v Čičariji. Švarcenek je zajemal kraje, ki so bili pod neposredno upravo
Goriških grofov. Gospostvo Neuenhaus ni bilo urejeno kot poseben goriški urad in je obsegalo
le ozemlje, ki so ga Goriški grofje dajali v fevd ali v zastavo (Kos, 1954, str. 40-41). Tako novigrajsko kot tudi švarceneško ozemlje ni bilo sklenjeno. Sredi novigrajskega ozemlja so bile
vasi, ki so spadale pod švarceneški urbar (Hrušica, Poljane, Pregarje, Ostrožno Brdo, Pasjak),
na novigrajskem ozemlju pa so imeli posest tudi zunanji ljudje (kar 19 kmetij in en mlin naj
bi bili leta 1465 v lasti tržaškega meščana Krištofa Burla; Kos, 1954, str. 41). Upravni urad
Švarcenek je v virih prvič omenjen leta 1398. Obsegal je kraje, ki so ostali v neposredni upravi
Goriških grofov. Ko sta si goriški veji Goriških grofov (ožja goriška in istrska) leta 1342 razdelili ozemlje, sta bila Novi grad in Švarcenek dodeljena ožji goriški veji (pripadala ji je tudi posest na Krasu, v Vipavski dolini, okoli Gorice, v Goriških brdih, ob srednji Soči in v Furlaniji).
Ko je leta 1500 umrl Lenart, zadnji moški potomec Goriških grofov, so celotno posest dedovali
Habsburžani (Kos, 1954, str. 41).
Urbarja gospostva Švarcenek za leti 1400 in 1412 sta v Državnem arhivu na Dunaju (signatura
B 750 in B 755). Urbar za leto 1412 je revizija urbarja iz leta 1400 (imena kmetov in dajatve so
isti). Izpuščene so nekatere vasi, ki so bile oddane drugim gospodom (Mrše, Orehek, Brezovica), pri treh vaseh (Pregarje, Hrušica, Kazlje) pa pisec navaja, da so puste kmetije naselili leta
1412 in jih za tri leta oprostili plačevanja davkov (Kos, 1954, str. 12).
Organizacija uprave goriške zemljiške posesti je zaznavna šele od 14. oziroma 15. stoletja dalje (najboljši vir so urbarji). Na zemljiških gospostvih (dominium, herrschaft), ki so pripadala
goriškemu grofu kot zemljiškemu gospodu, je bil grof sam vrhovni upravni organ tako alodialne kot tudi fevdalne zemlje. Njegov namestnik (tudi v sodnih in vojaških zadevah) je bil glavar
(capitaneus, hauptman), namestnik tega pa podglavar (vicecapitaneus).
GLAVARSTVO (hauptmannschaft) je apelacijska instanca, na katero so šle pravdne zadeve
od deželskega sodišča. Glavar ni imel neposredne kompetence pri podeželski županski upravi
(izjema je kanalska Idrija - leta 1523 je v zapisniku pravic v goriškem uradu zabeleženo, da je
glavar potrjeval župana, ki ga je po predlogu sosesk postavil deželski sodnik).
Na čelu goriške finančne uprave je bil od druge polovice 13. st., podobno kot na Kranjskem
in na Koroškem, vicedom (vicedominus, vitztum). Njemu so upravniki posameznih uradov, na
katere je bilo razdeljeno goriško gospostvo, predlagali letne obračune o svojem poslovanju.
Ti uradi (officium, ampt, amt) so bili v 13., 14. in 15. stoletju Gorica, Vogrsko, Rihemberk,
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spodnji Kras, Švarcenek, Raspor, Planina, Bovec, Tolmin, Vipava in Lož, v Furlaniji pa Krmin,
Latisana, Belgrado ter Castelnuovo pri Spilimbergu (Kos, 1954, str. 57-58).
URAD ŠVARCENEK je obsegal goriško posest, ki se je širila od okolice Sežane in Divače
preko Brkinov do predelov okoli Šapjan in Jelšan, pa tudi v notranjost današnje Čičarije. Ime
je dobil po gradu Švarcenek, ki je stal med hribi jugovzhodno od Divače. Na čelu urada je bil
UPRAVNIK (amptman, amtman, ammman, officialis, tudi gastaldio). Sestavljal, predlagal oz.
podajal je izračune in obračune dohodkov in izdatkov urada; prevzemal je dajatve in davščine
urada (činž) ter druge dohodke, ki so se stekali iz urada. Izplačeval je razne izdatke (npr. plače
kastelanom za grajsko stražo - purkhut; poravnaval stroške za popravila in sle, dajal pomoč za
obnovo kmetij, naseljeval opustele kmetije in jih dajal v najem ali zakup; prodajal in oddajal
je razne pridelke (vino) in o takem poslu podajal obračun. Upravno leto je trajalo od jurjevega
do jurjevega (24. april) ali od mihelovega do mihelovega (29. september). Za delo je upravnik
prejemal denarne in naturalne dajatve (žito, vino, prašički, kozliči, kokoši, jajca, seno) in tlako;
lahko je imel tudi svoje kmete in seveda dohodke od njih (npr. goriški urbar leta 1507). Upravnik je imel nadzor tudi nad župo in župani. Skliceval je proščenja. Na njih je prodajal prvi ples,
od krčmarjev in kramarjev je pobiral dajatve itd. Župan ga je moral (skupaj s spremstvom) ob
pojezdih, pobiranju činža, ob gorski pravdi ali če je upravnik drugače prišel v župo, pogostiti z
jedjo in pijačo (poskrbeti je moral tudi za konje in za prenočišče). Upravnik je potrjeval župana,
ponekod je pa tudi sodil v kriminalnih zadevah (župa Anhovo-Plave na Kanalskem).
Glede nižjega in višjega sodstva je bilo podeželje še v prvi četrtini 16. stoletja v sodni upravi podrejeno deželnemu sodišču, ki je bilo pri glavarstvu v Gorici (na čelu je bil deželski sodnik - iudex
Goritiae, landrichter, gastaldio contractae). Od deželskega sodišča je šla apelacija na glavarstvo,
ki so ga kot plemiško sodišče imenovali »adel« (Kos, 1954, str. 59-60). Za vinogradniške in vinogorske zadeve so bila kompetentna vinogorska sodišča ali gorske pravde (bergrecht, berggericht),
ki jih je vodil vinogorski sodnik (bergrichter, gastaldio montium et vinearum). Župan je moral ob
prihodu upravnika v vas ali ob sojenju tudi njega pogostiti (Kos, 1954, str. 51). Po položaju nižji
funkcionar, ki se ponekod omenja, je bil OSKRBNIK (phleger), ki je imel predvsem gospodarske
funkcije (dajal je odredbe o tlaki, pobiral činž - pravdo, ponekod varoval proščenje itd.). Kot nagrada so mu pripadali določeni dohodki iz urbarja (Kos, 1954, str. 64). Nižji upravni organi so bili
uradni pisar (amtschreiber), ki je tudi sestavljal in pisal urbarje, pobiralec desetine ali desetinjak
(decimator, zehentner), mitničar (mautter, meister), lovski mojster (jägermeister), žagar (sagmeister), vinogorski čuvaj (saltner) ter razni služabniki in hlapci (podrejeni glavarju, upravniku in
oskrbniku). V sodni upravi je pomemben še birič (preco, scherge), sodni sel (gerichtsbote) ter
sodnikovi služabniki in hlapci. Načelnik župe je bil župan (vaški predstojnik). Njegova naloga je
bila skrbeti za izpolnjevanje odredb in zadev zemljiške gosposke (plačevanje dajatev in davščin;
opravljanje tlake) v župi, pogostiti pa je moral tudi vse funkcionarje zemljiške gosposke in opravljati dela za gosposko (moral je na lov, če so ga poklicali, pobirati desetino, oddajati knezova
zemljišča in novine itd. (Kos, 1954, str. 65). Poleg dolžnosti je imel tudi pravice, imenovane
župnica ali župna kmetija. Od nje je dajal le določene dajatve ali pa je bil oproščen tudi teh (dajal
je manj kot drugi v vasi). Povsem ali delno je bil oproščen tlake ter plačevanja gorskega novca in
desetine. Nekateri kmetje so mu morali določen čas celo opravljati odrejeno tlako (kositi, grabiti,
žeti, pleti) in mu dajati odrejene dajatve (notranjska gospostva). Ponekod je župan ob proščenju
prodajal prvi ples, varoval proščenje namesto deželskega sodnika in pobiral mitnino, prav tako pa
je ponekod lahko prosto lovil ribe oz. zajce. Župana je največkrat volila soseska, potrdila pa sta ga
deželski sodnik in upravnik, lahko tudi samo eden (Kos, 1954, str. 65-67). Teritorialno območje
je bila župa (supp, sup), ki je obsegala lahko le eno vas ali pa več sosednjih vasi. Soseska je lahko
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imela svoj gozd (Kos, 1954, str. 68). Temeljne gospodarske enote v vaseh so bile kmetije (mansus,
huba), ki so jih obdelovali kmetje. Lahko so bile cele (mansus integer, ganze hube), polovične ali
polkmetije (mansus medius, halbhube), tričetrtinske, tretjinske ali četrtinske. Če kmetija ni bila
obdelana, so jo imenovali pusta kmetija (mansus incultus, desolatus, dissentatus) ali pustota. V
14. in 15. stoletju je veliko kmetij opustelo. Urbarja za Švarcenek iz leta 1400 in 1412 dajeta tako
podobo. Leta 1400 je navedenih 133 in pol obdelanih in 23 opustelih kmetij (okoli 14,71 %) leta
1412 pa okoli 21,97 % (95 obdelanih, 29 pustih, 6 nanovo naseljenih ter dve neopredeljeni (Kos,
1954, str. 69-70).
Leta 1815 so pod Okrajno gospostvo Švarcenek (Signoria distretuale di Schwarzenegg) spadale vasi Tomaj, Krajna vas, Skopo, Križ pri Tomaju, Kreplje, Dutovlje, Utovlje, Voglje, Kazlje,
Štorje, Senadole, Majcni, Podbeže, Brestovica pri Povirju, Žirje, Merče, Plešivica, Povir, Gorenje, Divača, Zgornje Ležeče, Škocjan, Naklo, Škoflje, Barka, Vatovlje, Podgrad, Rodik, Kačiče,
Lokev, Orlek, Sežana, Šmarje pri Sežani in Dane. (ZB)
SI PAK KP 627
Okrajni komisariat Devin / Bezirkskommissariat Duino
1814-1864; 0,5m/ 5š
dopisi in okrožnice kresijskih uradov Trst in Gorica v zvezi nadzorovanjem oseb/ časopisi/ davki/
politični begunci/
Gradivo je tudi v fondu SI PAK KP 633, Okrajno glavarstvo Sežana (glej popis fonda PAK 633,
str. 7-11): protokoli (nepopolno) 1814-1841/ spisi 1817-1822/ podložniške, policijske in kriminalne zadeve 1823/ katastrska izmera zemljišč 1823/ trgovina in brodarstvo 1823/ davčni spisi,
cerkvene zadeve, poljedelstvo, trgovina, obrt, industrija, gozdarstvo in lov, dobrodelne akcije,
miloščine 1832-1840/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
Kos, M. (1961): Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslaviji izročene arhivalije, ZČ, Ljubljana,
let. XV, str. 197-199.
Ustvarjalci:
Okrajni komisariat Devin / Bezirkskommissariat Duino
Okrajna gosposka Devin (Bezirksobrigkeit Duino), predhodnica okrajnega komisariata Devin, je
bila ustanovljena leta 1780. V času Ilirskih provinc je bil urad leta 1811 ukinjen, ponovno pa je
začel delovati leta 1817. Okraj Devin, ki je leta 1814 spadal v istoimenski distrikt, je bil razdeljen
na tri glavne občine, in sicer Devin (Devin, Jamlje in Medja vas, Štivan, Opatje selo, Nova vas;
Sela, Hudi Log; Brestovica, Klanec; Sesljan, Vižovlje), Zgonik (Slivno, Prečnik; Šempolaj, Praprot in Trnovica; Nabrežina, Salež, Brišče, Samatorca; Gabrovec, Divinščina, Briščiki; Zgonik,
Repič; Repen, Col) in Zagraj (Zagraj, Doberdob, Sv. Martin na Krasu; SI PAK KP 633, t.e. 130,
št. 67). Glej tudi SI PAK KP 642 in 631. (ZB)
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SI PAK KP 641
Okrajni komisariat Ilirska Bistrica / Bezirkskommissariat Illyrisch Feistritz
1849-1861; 0,1m/ 1š
predsedstveni spisi (nepopolno) 1849, 1852, 1854-1856, spisi (le nekateri) 1858, 1860-1861/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Kos, M. (1961): Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslaviji izročene arhivalije, ZČ, Ljubljana, let.
XV, str. 197-199.
Ustvarjalci:
Okrajni komisariat Ilirska Bistrica / Bezirkskommissariat Illyrisch Feistritz
Deželnoknežji komisariat Ilirska Bistrica je bil ustanovljen leta 1839 in je začel poslovati leta
1840. Glej tudi SI PAK KP 642. (ZB)
SI PAK KP 1
Urad c.k. okrajnega komisariata Koper / Ufficio dell’Imperiale Regio Commissariato
distrettuale di Capodistria
1825-1843; 0,1m/ 1š
poimenski seznami dolžnikov in posojilodajalcev/ spisi o sklenitvah posojilojemalnih pogodb
1838-1840, 1842-1843/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Ostanek, F. (1992): Slovensko-hrvaška jezikovna meja v Istri, gradivo za obdobje 1860-1956,
II. del, v: Annales 2/92, str. 245-254.
Ustvarjalci:
Urad c.k. okrajnega komisariata Koper / Ufficio dell’Imp. Reg. Commissariato distrettuale di
Capodistria
Leta 1814 je bil v Kopru ustanovljen okrajni komisariat. Imel je administrativno in sodno funkcijo prve stopnje za Koper in okolico. V letih 1850-1854 je bil administrativni del prenesen v
novoustanovljeni okrajni kapetanat. Priključil se mu je ukinjeni okrajni komisariat Piran. Leta
1854 je v Kopru ponovno ustanovljen mešani okrajni urad z administrativno in sodno funkcijo.
Ukinjen je bil leta 1868, ko se sodstvo loči od uprave. Fond hrani državni arhiv v Trstu. (MKR)
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SI PAK KP 631
Okrajni komisariat Motovun / Bezirkskommissariat Montona
1851-1854; 0,1m/ 1š
predsedstveni spisi: dopisi kresijskega urada v Pazinu v zvezi s personalo, sumljivimi osebami,
cerkvenimi zadevami in cestami 1851-1854/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Kos, M. (1961): Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslaviji izročene arhivalije, ZČ, Ljubljana, let.
XV, str. 197-199.
Ustvarjalci:
Okrajni komisariat Motovun / Bezirkskommissariat Montona
Po pariški mirovni pogodbi 30. maja 1814 je bil iz tržaškega, goriškega in reškega okrožja ustanovljen tržaški gubernij, z Lattermanovim zakonom pa je bilo 1. avgusta istega leta ustanovljeno Ilirsko primorje (Kramar, Narodna prebuja istrskih Slovencev, str.12). Tržaško okrožje,
ki je bilo sestavljeno iz devinskega, koprskega in rovinjskega distrikta, je obsegalo okraje:
Monastero, Tržič (Monfalcone), Devin (Duino), Švarcenek (Schwarzenegg), Robida (Fünfenberg), Buzet (Pinguente), Koper, Piran, Buje, Motovun (Montona), Poreč (Parenzo), Rovinj
(Rovigno), Vodnjan (Dignano) in Pulj (Pola) s 131.522 prebivalci (SI PAK KP 633, t.e. 130.
št. 67). Okrožja so bila razdeljena na okrajne komisariate, ti na občine (glavne oz. velike), te
pa na podobčine (imenovane davčne ali katastrske občine). Okrajni komisariat Motovun je bil
ustanovljen leta 1814 in je spadal pod tržaško okrožje. Okraj Motovun, ki je leta 1814 spadal
v Koprski distrikt, je bil razdeljen na tri glavne občine, in sicer Motovun (Motovun, Zamask,
Kaldir, Motovunski Novaki, Karojba, Rakotule, Sv. Vital, Višnjan, Bačva, Sv. Ivan od Šterne,
Mutrilj, Brkač), Oprtalj (Oprtalj, Čepići, Zrenj) in Vižinado (Vižinada, Kaštelir, Sv. Nedjelja;
SI PAK KP 633, t.e. 130. št. 67). Leta 1825 so sedež istrskega okrožja iz Trsta prenesli v Pazin.
Okrožje je bilo leta 1860 ukinjeno in ustanovljeno deželno glavarstvo. Istočasno so bila namesto komisariatov ustanovljena okrajna glavarstva z nekoliko razširjenimi pristojnostmi. (ZB)
Glej tudi SI PAK KP 642.
SI PAK KP 642
Okrajni komisariat Švarcenek - Sežana / Bezirkskommissariat Schwarzenegg, Bezirkskommissariat Sezana
1782-1850; 0,5m/ 5š
dopisi kresijskih uradov Trst, Gorica, Postojna v zvezi z javno varnostjo, nadzorom sumljivih
oseb, davki, transportom beguncev, prepovedanimi časopisi 1822-1850/ protokoli 1824-1848/
indeksi 1845-1850/ gradivo gospostva Švarcenek 1782-1801, 1814-1815/ spisi o delu okrajnega komisariata Švarcenek - Sežana: spisi, organizacija uprave, okrožnice apelacijskega sodišča
v Celovcu, primorskega in ilirskega gubernija v Trstu oz. Ljubljani, katastrska izmera zemljišč,
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gradivo ustanov in bratovščin, odvetščine, gradnja cest, kriminalni spisi, občinske zadeve, poljedelstvo, trgovina, obrt in industrija, gozdovi, cerkvene zadeve itd. 1814-1850/
Gradivo okrajnega komisariata Švarcenek - Sežana je tudi v fondu SI PAK KP 633, Okrajno
glavarstvo Sežana (glej popis gradiva str. 12-30).
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki za predsedstvene spise 1822-1838, delovodniki za rezervatne spise
1839-1850
Ustvarjalci:
Okrajni komisariat Švarcenek / Bezirkskommissariat Schwarzenegg (1814-1827)
Okrajni komisariat Sežana / Bezirkskommissariat Sezana (1827-1849)
Okrajni komisariati so bili nasledniki nabornih okrajnih gospostev oziroma komisariatov, ki
so bili ustanovljeni za potrebe nabornega sistema. Njihovo število se je spreminjalo, prav tako
pa tudi njihov obseg in pristojnosti. Sčasoma so postali splošna upravna oblastva prve stopnje.
V Goriško-Gradiški in Istri so deloma že od začetka namesto okrajnih gosposk ustanavljali deželnoknežje okrajne komisariate, medtem ko so drugje te funkcije še naprej prepuščali
okrajnim gosposkam. V času Ilirskih provinc so bila okrajna oblastva odpravljena, kasneje pa
ponovno uvedena.
Okrajni komisariat Švarcenek je bil ustanovljen leta 1814. Do leta 1827 je bil njegov sedež v
Švarceneku (Podgrad pri Vremah), tega leta pa je bil namesto njega ustanovljen okrajni komisariat Sežana in so njegov sedež prenesli v Sežano.
Novembra leta 1814 je bil ustanovljen primorski gubernij s sedežem v Trstu (tudi tržaški gubernij ali Primorje). Razdeljen je bil na štiri okrožja (Kreis). Zajemal je mesto Trst in njegovo
območje, Goriško in Gradiško, celotno Istro, Kvarnerske otoke in do leta 1822 Reko in civilno
Hrvaško (ki so jo potem odstopili Ogrski). Okrožja so bila razdeljena na distrikte, ti pa na okraje (Bezirk), glavne občine (Hauptgemeinde) in podobčine (Untergemeinde). Okraj Švarcenek,
ki je leta 1814 spadal v devinski distrikt, je bil razdeljen na tri glavne občine: Naklo (Naklo,
Divača, Ležeče, Kačiče, Rodik, Vanca, Vatovlje, Barka, Škoflje), Sežana (Sežana, Povir, Štorje,
Kazlje, Lokev) in Tomaj (Tomaj, Križ, Utovlje, Dutovlje, Skopo, Krajna vas); glej SI PAK KP
633, t.e. 130, št. 67. (ZB)
SI PAK KP 630
Okrajni komisariat Tržič / Bezirkskommissariat Monfalcone
1848-1850; 0,1m/ 1š
delovodniki (nepopolno) 1848-1850/
Večji del gradiva je v fondu SI PAK KP 633, Okrajno glavarstvo Sežana (glej popis gradiva str.
31-32): razglasi in okrožnice/ vpisi rojenih in umrlih/ vojaške depeše, telegrami politične vsebine 1848-1849/ občinske zadeve 1846-1848 / gradivo šole v Devinu 1598, 1787-1850/ gradnja
župnišča v Devinu 1838 -1850/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Literatura:
Kos, M. (1961): Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslaviji izročene arhivalije, ZČ, Ljubljana,
let. XV, str. 197-199.
Ustvarjalci:
Okrajni komisariat Tržič / Bezirkskommissariat Monfalcone
Okraj Tržič, ki je leta 1814 spadal v devinski distrikt, je bil razdeljen na dve glavni občini: Tržič
(Tržič, Ronke, Vremljan, Šempolaj, Štarancan) in Št. Peter ob Soči (Št. Peter ob Soči, Foljana,
Redipulja, Kaseljan, Turjak, Pieris, Škocijan ob Soči); glej SI PAK KP 633, t.e. 130, št. 67.
Okrajni komisariat Tržič je bil ustanovljen leta 1817. Glej tudi SI PAK KP 642 in 631. (ZB)
4.2

Okrajna glavarstva in civilni komisariati

SI PAK KP 633
Okrajno glavarstvo Sežana / Bezirkshauptmannschaft Sesana / Capitanato distrettuale
di Sesana
1782-1918; 61m/ 516š 180k
Fond sestavljajo splošni spisi okrajnih komisariatov Švarcenek, Devin, Štanjel in Tržič, okrajnih
uradov Komen in Sežana ter okrajnega glavarstva Sežana. Priključeni so mu še predsedstveni
spisi okrajnega glavarstva Sežana in spisi gospostev Velike Žablje, Štanjel in Švarcenek ter
merij Devin, Naklo, Švarcenek in Tomaj.
Njegove temeljne skupine so: občinske zadeve/ ceste/ policijske zadeve/ šolstvo/ društva/
vojaške zadeve/ davki/ cerkvene zadeve/ gozdarstvo/ kmetijstvo/ obrt in trgovina/ javna dela/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki za predsedstvene spise 1822-1838, delovodniki za rezervatne spise
1839-1850
Literatura:
Kos, M. (1961): Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslaviji izročene arhivalije, ZČ, Ljubljana, let.
XV, str. 197-199.
Ustvarjalci:
Okrajni komisariat Švarcenek / Bezirkskommissariat Schwarzenegg (1814-1827)
Okrajni komisariat Sežana / Bezirkskommissariat Sesana (1827-1849)
Okrajno glavarstvo Sežana / Bezirkskhauptmannschaft Sesana / Capitanato distrettuale di Sesana (1849-1854 ter 1868-1918)
Okrajni urad Sežana / Bezirksamt Sesana (1854-1868)
Jeseni 1814 sta bila za provizorični gubernij Ilirija (C.R. provisorio Governo Generale dell’Ilirio)
ustanovljena okrožna (kresijska) urada s sedežem v Trstu (Carlo Chotek) in na Reki (Giovanni Nep. Barone de Grimschitz) (SI PAK KP 633, t.e. 130, AI/4, 20.9.1814). Z Lattermannovim zakonom je bilo 1. avgusta 1814 ustanovljeno Ilirsko primorje, ki je bilo novembra leta
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1814 preimenovano v primorski gubernij s sedežem v Trstu (tudi tržaški gubernij ali Primorje;
I.R. Governo del Littorale in Trieste). Gubernij je vključeval mesto Trst in njegovo območje,
Goriško z Gradiško, celotno Istro, Kvarnerske otoke in do leta 1822 Reko in civilno Hrvaško
(ki so jo kasneje odstopili Ogrski). Razdeljen je bil na štiri okrožja (goriško, tržaško, reško
okrožje in Trst z okolico).
Nekoliko so spremenili tudi teritorialni obseg posameznih okrožij. Npr. okraja Sežana in
Švarcenek (glavne občine Naklo, Sežana in Tomaj) sta v upravni razdelitvi prešla iz goriškega
v tržaško okrožje. Okrožja (tudi kresije; Kreis, circolo) so bila razdeljena na distrikte, ti pa na
okraje (Bezirk, distretto), glavne občine (Hauptgemeinde, comune principale) in podobčine
(Untergemeinde). Tržaško okrožje, ki se je delilo na distrikte Devin, Koper in Rovinj, je
vključevalo okraje Monastero, Tržič, Devin, Švarcenek, Robido, Buzet, Koper, Piran, Buje,
Motovun in Poreč, Rovinj, Vodnjan in Pulj s 131.522 prebivalci (SI PAK KP 633, t.e. 130,
AI/2, 11.11.1814). S cesarskim patentom z dne 10. avgusta 1816 je bilo iz tržaškega in ljubljanskega gubernija ustanovljeno Kraljestvo Ilirija, ki pa praktično ni imelo nobenega pomena.
28. maja 1825 je bila izvedena reorganizacija Ilirskega primorja (veljati je začela 1. avgusta
1825). Le-to je bilo razdeljeno na mesto Trst z okolico ter istrsko (sedež v Pazinu) in goriško
okrožje. Goriško okrožje je leta 1853 vključevalo okraje: Gorico, Bovec, Tolmin, Cerkno, Kanal, Ajdovščino, Krmin, Gradiško, Červinjan, Tržič, Komen in Sežana. Sežanski okraj je zajemal krajevne občine: Dutovlje, Naklo, Rodik, Sežana, Skopo, Zgonik in Tomaj (RGB 1853, str.
1307, 1311). Po marčni revoluciji je avstrijski cesar Franc Jožef I. s cesarskim patentom z dne
4. marca 1849 razglasil novo ustavo. Namesto gubernijev so bila ustanovljena namestništva.
Z združitvijo Trsta, Istre in Goriško-Gradiške je bilo 25. januarja 1850 ustanovljeno c.k.
namestništvo s sedežem v Trstu. Delovati je začelo 1. maja 1850. Z 11. majem so dotedanje
kresije nehale delovati in sta bili ustanovljeni goriško in pazinsko okrožje (krožnija), 20. maja
pa še okrajna (kantonska) glavarstva s sedeži v Tolminu (kantonski glavar Franc Šterle), Gorici
(baron Herman Sternek), Gradiški (Dominik Piccoli), Sežani (Domician Velusig), Kopru (Ivan
Jordis), Voloskem (Federik Hausenbichler), Pazinu (Pompedejus Desimon), Rovinju (vitez Ferdinand Födransperg), Motovunu (Alois Posareli) in v Lošinju (Ignac Beck; SI PAK KP 633,
t.e. 156, št. 1322/XI, 8. maj 1850). S cesarskim sklepom je bila 14.9.1852 odpravljena delitev
sodne in politične uprave. Z novo upravno razdelitvijo so bila nato januarja 1854 okrajna glavarstva in okrajna sodišča ukinjena ter so bili ustanovljeni mešani okrajni uradi (preture miste).
Do ponovne ločitve upravnih in sodnih organov je prišlo šele z zakonom o ureditvi politične
uprave z dne 19. maja 1868, ko so bila ponovno uvedena okrajna glavarstva. Okrajne glavarje je
imenoval notranji minister. Njihova letna plača je znašala 300 goldinarjev, poleg tega pa so bili
upravičeni do primernega stanovanja v samem uradu, in če to ni bilo mogoče, do primernega
stanovanja kje v mestu (RGB1/XVII/ 1868, 19.5.1868, str. 75-77). Uradi so začeli delovati 31.
avgusta 1868 (RGB1/XVII/ 1868; 10.7.1868, str. 265). Okrajno glavarstvo Sežana je spadalo v
pokneženo grofijo Goriško-Gradiško, ki je poleg sežanskega okrajnega glavarstva vključevala
še okrajna glavarstva s sedežem v Tolminu, Gorici in Gradiški. Okraj Sežana je imel 12.632,
Komen pa 14.061 prebivalcev (RGB1/XVII/1868; 10.7.1868, str. 283). Leta 1890 se je Okrajno
glavarstvo Sežana razdelilo na dva sodna okraja. V sodni okraj Komen, ki je štel 14.224 prebivalcev, je spadalo 18 občin, v sodni okraj Sežana s 14.074 prebivalci pa 12 občin (Hölder, 1894,
str. 54-60). (ZB)

	 Okrajno glavarstvo Sežana je bilo ustanovljeno 1849/50 in je delovalo do ukinitve leta 1854. Od ponovne ustanovitve leta 1868 je nato delovalo do leta 1918, ko je bilo po priključitvi ozemlja k Italiji ukinjeno. Ustanovljen je
bil Civilni komisariat Sežana (1918-1923).

43

Fond vsebuje tudi dele gradiva ustvarjalcev:
Bezirkskommissariat Sesana (Schwarzenegg) / Okrajni komisariat Sežana - Švarcenek Gospostvo Švarcenek (1788-1849)
Okrajni komisariat Devin / Bezirkskommissariat Duino (1780-1849)
Okrajni komisariat Tržič / Bezirkskommissariat Monfalcone (1817-1849)
Okrajni komisariat Štanjel / Bezirkskommissariat Sct. Daniel (1792-1849)
Okrajno gospostvo Velike Žablje / Bezirksobrigkeit Sabla (1792-1811)
SI PAK KP 634
Civilni komisariat Sežana, podprefektura Sežana / Commisariato civile per il Distretto
politico di Sesana, Sottoprefettura di Sesana
1916-1926; 8,2m/ 73 š 15k
občinske zadeve/ begunske podpore/ vojaške vzdrževalnine/ podpore ubožnim/ društva, zadruge/ prometna sredstva/ električne centrale, ceste/ uradno poslopje/ industrija in obrt/ gozdarstvo, zdravstvo, veterina/ guvernerjevi odloki/ indeksi (nepopolno) 1919-1926/ register preskrbe
občin 1916-1920/ amerikanski žurnal 1918-1920/
gradivo kabineta civilnega komisarja: delovodniki 1918-1922/ rezervatni delovodniki 19251926/ spisi komisije za preskrbo z živili/ politične in druge poizvedbe/ javni red/ personalne
zadeve/ šolstvo in učiteljstvo/ vojaške zadeve/ razno/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi, rezervatni delovodniki
Literatura:
Kos, M. (1961): Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslaviji izročene arhivalije, ZČ, Ljubljana, let.
XV, str. 197-199.
Ustvarjalci:
Civilni komisariat Sežana, podprefektura Sežana / Commisariato civile per il Distretto politico
di Sesana, Sottoprefettura di Sesana
Civilni komisariat Sežana je bil ustanovljen leta 1918, ko je področje okrajnega glavarstva
Sežana prišlo pod Italijo. Z dekretom z dne 17. oktobra 1922 so bili civilni komisariati ukinjeni
in namesto civilnih komisarjev imenovani podprefekti (sottoprefetti). (ZB)

4.3

Okrajni uradi

SI PAK KP 629
Okrajni urad Komen / Bezirksamt Comen
1854-1867; 0,3m/ 3š
rezervatni delovodniki in spisi 1854-1867/ predsedstveni delovodniki in spisi 1859-1866/
Večji del gradiva je v fondu SI PAK KP 633, Okrajno glavarstvo Sežana (glej popis fonda
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str. 32-34): javna dela, cerkev in šola/ ljudsko štetje/ žandarmerija in policijske zadeve/ vojaške
zadeve/ zemljiška odveza/ občinske zadeve/ pogozdovanje Krasa in razno 1854-1868/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki za rezervatne in predsedstvene spise
Literatura:
Kos, M. (1961): Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslaviji izročene arhivalije, ZČ, Ljubljana, let.
XV, str. 197-199.
Ustvarjalci:
Okrajni urad Komen / Bezirksamt Comen
Ministrova odredba z dne 10. januarja 1853 oziroma zakon z dne 4. februarja 1854 sta odpravila
ločitev uprave od sodstva na najnižji stopnji in namesto okrajnih glavarstev in okrajnih sodišč
uvedla mešane okrajne urade. Na Primorskem jih je bilo 28. Po obsegu so se navezovali na
sodne okraje. Po zakonih z dne 19. maja in 10. julija 1868 (RGB1, XVII/1868) so bila ponovno
uvedena okrajna glavarstva z ločitvijo uprave in sodstva. (ZB)
SI PAK KP 632
Okrajni urad Senožeče / Bezirksamt Senosetsch
1854-1866; 0,2m/ 2š
predsedstveni spisi 1854-1861/ delovodniki (nepopolno) 1856-1857, 1859, 1861, 1863-1865/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
Kos, M. (1961): Iz Državnega arhiva v Trstu Jugoslaviji izročene arhivalije, ZČ, Ljubljana, let.
XV, str. 197-199.
Ustvarjalci:
Okrajni urad Senožeče / Bezirksamt Senosetsch
Davčni urad Senožeče je leta 1849 spadal pod Okrajno glavarstvo Postojna (glej Vodnik po
Arhivu Republike Slovenije, fond AS 136). Glej tudi SI PAK KP 629.

4.4

Komune

SI PAK KP 6
Komuna Koper / Comune di Capodistria / Città di Capodistria
1332-1812; 14m/ 109š 139k
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Gradivo koprske komune, prej imenovano »Antico Archivio Municipale di Capodistria / Stari koprski občinski arhiv« je leta 1903 uredil in popisal Francesco Majer, a večji del gradiva je bil leta 1944
odpeljan v Italijo (mikrofilmi so dostopni v Državnem arhivu v Trstu). PAK hrani le IX. skupino
(glej Majerjev inventar, str. 113 do 141; v fondu manjka gradivo a.e. 1186-1192 in 1199-1203).
gradivo IX. skupine: finančno stanje, dokumenti o delovanju in ukinjanju koprskih samostanov: avguštink sv. Blaža 1548-1809/ sv. Klare 1458-1810 (prepisi 1299)/ sv. Gregorja 15001806 (prepisi 1444)/ sv. Dominika 1393-1809 (prepisi 1333)/ servitski sv. Marije 1692-1812/
minoritski sv. Frančiška 1548-1806/ minoritski sv. Frančiška v Miljah 1402-1807/ (hospic) sv.
Frančiška v Izoli 1613-1800/ gradivo koprskih bratovščin: sv. Marije Nove in Blažene Device
pri servitih 1571-1805/ Matere Božje pri Rotundi 1675-1807/ sv. Nikolaja 1694-1807/ sv. Jezusovega imena 1407-1767/ sv. Krištofa 1714-1806/ sv. Barbare 1651-1806/ sv. Andreja 17621806/ Brezmadežnega spočetja 1674-1784/ sv. Antona opata 1633-1806/ sv. Nazarija/ gradivo
bratovščin: sv. Duha v Plavjah 1654-1806/ sv. Štefana, sv. Mavra, sv. Mihaela in sv. Zakramenta v Krkavčah 1746-1806/ sv. Valentina, Blažene Device Marije in sv. Križa v Lazaretu 17481806/ sv. Sebastijana v Trstu 1770/ podatki o mansionerijah, špitalih in drugih dobrodelnih
ustanovah/
Podfondi:
SI PAK KP 6.1, Majerjev dodatek (appendice) 1521-1868: koprska zastavljalnica in fontik
1548-1735/ sodni spor med družinama Tacco in Carli 1745-1794/ sodni spori med Giacomom
Manzinijem, dedičem pokojne Marie Lucrezie Verzi, in zakoncema Gavardo 1657-1807, 17611811/ fontik 1519-1576, 1687-1698/ koprski seminar (davek, ki so ga morale istrske bratovščine
plačati za ustanovitev seminarja) 1675/ o sv. Nazariju/ sonet (Francesco Dolfi) beneškemu patriarhu/ koprski dominikanski samostan in hocpicij v Poreču 1787/ politični koledar 1868/ dokumenti o koprski družini Brutti 1709-1717/ terminacija o posesti Leonarda Moceniga 1703/
koprski samostan sv. Klare 1604-1709/ izvlečki iz notarskih dokumentov izolskega notarja Giuseppa Morattija 1814/ kupoprodajna pogodba med Marinom Pauletichem in Zuannejem Bassanesejem 1694/ poročna pogodba med Cornelio Nadal in Francescom del Taccom 1797/ deli
testamentov 1548-1689/ dokumenti o koprski narodni gardi (poveljnik Michael Totto) 18091810/ osmrtnice 1708-1772/ seznam prihodkov koprske zastavljalnice 1571/ blagajniška knjiga
(prepis) koprske zastavljalnice 1628/ zvezek zakupov koprskega seminarja in indeks/ podatki
o zakupih v Miljah 1720-1728/ kopija prošnje Koprčana Rinalda Carlija za mesto dragomana
na turški porti 1716/ dokumenti o dr. Nazariu Stradiju/ soneti (F. Combi) posvečeni 600-letnici
rojstva Danteja Alighierija 1865/
SI PAK KP 6.2, Fragmenti spisov do 1600: kupoprodajne pogodbe 1532-1533/ denarnopremoženjski spor 1571/ testamenti, poročna in dotalna pogodba 1546/ testamenti 1516-1520,
1544-1566/ register vabil na sodne razprave (liber citationum) 1564/ zakupi zemljišč 15901597/ indeks testamentov 1580/ notarski spisi notarja Baisina de Baisija 1386-1387/ fragmenti
notarskih in vicedominskih dokumentov 1332-1409/
SI PAK KP 6.3, Fragmenti spisov 1600-1800: beležke o dajatvah podložnikov Santa Grisonija 1775-1776/ premoženjskopravne zadeve 1648-1673/ vabila na sodišče 1637-1642/ pobotnice koprske zastavljalnice 1654/ cenitve premoženja/ podatki o koprskih solinah/ zdravstvena
služba, karantena, Levji grad (Castel Leone) 1738-1740/ indeks testamentov iz vicedominarije
1670-1700/ dotalne pogodbe/ dokumenti o fontiku 1659-1660/ seznam živorojenih za kraje
Loka, Podpeč, Zazid, Zanigrad 1794/ premoženjskopravne zadeve 1753-1797/ popis moke v
fontiku 1760-1761/ spisi zdravstvenega poverjeništva (fragmenti) 17. stoletje, 1724-1731/ spori
zaradi meje med Bezovico, Hrastovljami, Tinjanom, Kubedom, Fjerogo, Predloko, Ospom in
Podpečjo 1509-1748/
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Pripomočki za uporabo:
Majer, F. (1904): Inventario dell’antico archivio municipale di Capodistria, Capodistria
(ponatis 1909).
Majer, F. (1912): Inventario dell’Archivio Municipale di Capodistria dal 1800 in poi (rokopis).
Majer, F. (1926): Appendice all’Archivio Antico di Capodistria fino all’anno 1800 e altri documenti di data più recente (rokopis).
Lonza, B. (1942): Elenco dei documenti che passano a far parte dell’antico Archivio Comunale
annesso alla Biblioteca (tipkopis).
Filipović, I. (s.d.): Inventar dokumentov in rokopisov »Stari koprski občinski arhiv« (tipkopis).
Filipović, I. (s.d.): Inventar oseb po abecednem redu in inventar anonimnih provenienc (tipkopis).
Literatura:
Štefanić, V. (1956): Glagoljaši u Kopru, Zagreb, JAZU.
Bonin, Z. (2000): Statut bratovščine sv. Andreja iz Kopra iz leta 1576, Arhivi, letnik 23, št. 2,
Ljubljana, str. 155-160.
Bonin, Z. - Darovec, D. (2001): Oris gospodarstva piranskega minoritskega samostana do
konca 19. stoletja, v: Sedem stoletij minoritskega samostana sv. Frančiška Asiškega v Piranu
1301-2001, Piran, str. 107-140.
Bonin, Z. (2001): Oris razvoja koprskih bratovščin v času Beneške republike, s posebnim
poudarkom na bratovščini Svetega Antona opata puščavnika, v: Acta Histriae 9, Prispevki z
mednarodne znanstvene konference 1400. letnica koprske škofije in omembe Slovanov v Istri,
št. 2, str. 357-388.
Bonin, Z. (2003): Koprski samostan svete Klare, v: Kronika, časopis za slovensko krajevno
zgodovino, letnik 51, št. 2, str. 121-150.
Ustvarjalci:
Komuna Koper / Comune di Capodistria / Città di Capodistria
Koper je bil od leta 1278 do leta 1797 upravno-politično središče beneške Istre. Najvišji predstavnik oblasti v obalnih mestih je bil podestat. Bil je predstavnik beneške centralne oblasti in najvišji
predstavnik mestne oblasti. Od leta 1278 dalje je bil koprski podestat in kapitan vedno beneški
patricij (beneška vlada ga je izbirala med močnimi in bogatimi plemiškimi družinami) in ga je
poslal beneški senat. Od doža je dobil spisek ukazov (commissioni). V Kopru je bila nameščena
vojaška posadka in podestat je nadzoroval ozemlje severno od Dragonje. Koprski podestat in
kapitan je imel v svojih rokah sodno, vojaško in upravno oblast. Imenovan je bil za dobo 16 mesecev. Predsedoval je mestnemu svetu, osebno je vodil kazenske zadeve, v sodelovanju s sodniki
pa tudi civilne zadeve na prvi stopnji. Nadziral je javni red in skrbel za spoštovanje predpisov
o trgovini in pomorski plovbi. Njegova politična in sodna moč je bila velika, saj je nadzoroval
vse veje gospodarstva, zlasti pa solno proizvodnjo. Imel je visoko plačo (200 dukatov mesečno).
Vsako leto je moral obiskati Istro in pregledati razmere v njej, vendar ni smel sprejemati daril.
Po poteku mandata je lahko prepustil mesto naslednjemu podestatu šele, ko je predložil potrdilo, da nima dolgov v mestu in da je opravil vse dolžnosti. Mesto je imelo določeno avtonomijo.
Ohranilo je svoj statut (prvič je omenjen leta 1239; najstarejši ohranjeni je iz leta 1380, najstarejši
dostopni pa iz leta 1423). Pomembno vlogo sta imela tudi veliki svet (do 16. stoletja je imel 150,
nato 200 članov) in mali svet (svet modrih, ki je imel uredbodajne funkcije; imel je 11 članov in je
bil voljen iz vrst velikega sveta). Zaradi čedalje bolj opazne prisotnosti in delovanja slovanskega
prebivalstva v zaledju Kopra so Benečani leta 1349 ustanovili magistraturo kapitana Slovanov
(Capitaneus Sclavorum), ki je nadzorovala koprsko zaledje. Kapitan Slovanov je bil upravni in
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vojaški glavar kmetov; sodeloval je pri reševanju njihovih civilnopravnih zadev, obenem pa je bil
poveljnik kmečke vojske (černida). Do leta 1670 so ga volili dosmrtno, nato pa v velikem svetu
vsako leto. Pomembno vlogo pri upravljanju mesta so imeli še sodniki (štirje, voljeni so bili v velikem svetu za dobo štirih mesecev, predstavljali so sodno oblast in pomagali podestatu), sindiki
(bili so trije in so morali vsako leto pregledati račune komunskih blagajn, od konca 15. stoletja pa
še nadzirati prodajo soli), kataverji (dva uradnika, vsak po pol leta, ki sta nadzorovala komunske
dohodke, fontik, javne dražbe, ribje rezervate), vicedomini (vsako leto sta bila izvoljena dva in
sta skrbela za overjanje pogodb in odločb) in notarji. Nad delom komunskih uradnikov so bedeli
beneški senat in vrhovne magistrature. Zaradi zlorab so v Istro pošiljali nadzornike, vendar prave
rešitve problema niso našli. Leta 1568 je koprski veliki svet na pobudo senata sprejel sklep o ustanovitvi posebnega urada za zaščito komunskih posesti. Leta 1576 so v primorskih mestih ustanovili urade za zdravstveno nadzorstvo s sedežem v Kopru. Vloga Kopra se je čedalje bolj krepila.
Zaradi ugodne geografske lege in povezav z zaledjem je mesto od sredine 15. stoletja postajalo
sedež beneške uprave za Istro. Prebivalci Oprtalja so se že leta 1457 lahko obrnili na koprskega
podestata kot na višjo instanco. Leta 1470 je prišel pod koprsko jurisdikcijo Buzet, leta 1474 Buje
in nato še Novigrad. Leta 1551 so podrejenost priznale tudi Bale, tri leta kasneje Umag in leta
1580 še Izola. Leta 1584 je bilo v Kopru ustanovljeno prizivno sodišče za celotno beneško Istro.
Do tedaj so bila višja prizivna sodišča samo v Benetkah. Ker so bila revnejšim prebivalcem nedosegljiva, so premožnejši plemiči in meščani tako stanje izkoriščali. Vlada je hotela narediti red
in je tudi drugostopenjske sodne zadeve, ob sicer velikem odporu drugih istrskih mest, prepustila
koprskemu podestatu. Koper je imel tudi jurisdikcijo nad 40 vasmi. Za pobiranje vseh (državnih)
dohodkov istrskih komun je bila v Kopru sredi 16. stoletja ustanovljena davčna pisarna (Camera
fiscale). Mesto je imelo pomembno vlogo tudi v cerkvenem pogledu. V njem je bil sedež škofije
(v pisnih virih prvič omenjena 599, stalni škofijski sedež od 8. stoletja dalje, samostojna po letu
1185). Od 13. stoletja dalje so se v mesto naseljevali novi redovi in ustanavljali samostane, pri posameznih cerkvah pa so nastajale številne bratovščine. V 17. stoletju je bilo v mestu osem samostanov (šest moških in dva ženska), 32 škofijskih ali svetnih cerkva in 20 bratovščin (na celotnem
koprskem teritoriju pa 100). Ob podpori Benetk je Koper za daljši čas postal najpomembnejše
mesto za trgovino z zaledjem. Vanj se je v veliki meri usmerjala trgovina iz širšega zaledja (iz
dežel Kranjske, Štajerske, Koroške, Ogrske, Hrvaške). Ko so leta 1719 Trst in Reko razglasili za
svobodni pristanišči, je bila tudi usoda istrskih beneških pristanišč zapečatena. Ob sicer počasnem
zamiranju beneške prevlade na Jadranu se istrska mesta, ki so bila odrezana od zaledja, niso mogla
več razvijati kot pristanišča, saj zanja ob naraščajočem pomenu Trsta ni bilo več prostora. (ZB)
SI PAK PI 9
Komuna Piran / Comune di Pirano / Terra di Pirano
1173-1887; 78m/ 589š 974k
17 notarskih knjig 1282-1320/ 5 piranskih statutov 1307-1609/ 174 vicedominskih knjig 13251784/ 3 Libri consiliariorum (podatki o članih velikega oz. kasneje občinskega sveta in zapisniki sej svetov piranske komune) 1381-1448/ Repertorium rerum notabilium (prepisi za komuno
pomembnejših listin in dukalov) 1282-1814/ 13 kataverskih knjig (knjige komunskega urada
kataverjev - izterjevalcev glob, davkov in kazni) 1354-1534/ komorniške knjige (popisi na
dražbah prodanega imetja, komunski prihodki in izdatki) 1291-1799/ Libri forbanitorum (knjige seznamov ljudi, ki so bili iz Pirana izgnani zaradi hudih kaznivih dejanj) 1302-1568/ Varia de
beccaria (knjige posameznih občinskih klavnic in mesnic) 1283-1783/ Pescharia (zabeleženi
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seznami ribolovnih lovišč, lastnikov oz. deleži zakupnikov in dohodki posameznih ribolovnih
področij) 1408-1618/ Libri intromissionum (popisi imetja, ki ga je komuna prodala na javnih
dražbah, in seznami lastnikov zaseženega imetja v skladu s statuti) 1557-1674/ Libri extimarie
(118 zvezkov popisov cenitev na javnih dražbah prodanega imetja) 1297-1627/ 3 Libri del livello del M. A. Falier (seznam zakupnikov komunskih zemljišč in višina najemnin) 1594-1604/
Libri dacii (knjiga odredb o načinu oddaje raznih občinskih davkov v zakup, kot so: mesarski,
oljarski, ribiški) 1588-1791/ Note popolari (kopije aktov o sporih med piranskimi nobili in
popolari) 1275-1793/ Confini (9 zvezkov aktov o mejah med Piranom in Bujami, Umagom in
Momjanom) 1281-1769/ 8 tiskanih knjig Libri della carattada (seznami plačnikov obveznega vojaškega davka) 1742-1798/ Libri mastro collegio XX del Sal (glavna blagajniška knjiga
solnega kolegija XX, abecedni indeks in denarni izdatki kolegija) 1780-1808/ 12 zvezkov seznamov dolžnikov in plačnikov naklade, ki so bili dolžni prispevati za opremo raznih galej in
drugih vojaških plovil v primeru zunanje nevarnosti za Piran oz. Benetke 1499-1684/ seznami
plačnikov komunskih davkov od 1471 do sredine 16. stoletja/ 2 zvezka seznamov dolžnikov in
upnikov Francisca Zanija 1708-1769/ Libri testamentorum (abecedni seznami oporok moških
in žensk) 1416-1815/ sodni spori, procesi in razsodbe 1282-1814/ Mons pietatis Pirani (dokumenti o piranski zastavljalnici, npr. ustanovitveni akt in statut) 1617-1814/ Fontico Gravisi
(dokumenti o sporu med piranskim fontikom in člani plemiške družine Gravisi)/ Hospitale
(dolžniki piranskega špitala) 1517-1765/ inventarji starega občinskega (mestnega) arhiva 1771,
1791, 1814/
Podfondi:
SI PAK PI 9.1, Notarske pergamentne listine: 1880 notarskih pergamentnih listin (zadolžnice,
ženitne pogodbe, darovnice, kupoprodajne pogodbe, dokumenti pravne narave) 1173-1887/
SI PAK PI 9.2, Beneški dukali: 174 dukalov 1263-1796/
SI PAK PI 9.3, Oporoke Pirančanov in prebivalcev Pirana: 8721 testamentov 1296-1699/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Bonin, F. (2001): Proizvodnja soli v Piranskih solinah od 16. do druge polovice 18. stoletja.
Annales, Series Historia et Sociologia, letnik 11, št. 1. Koper : Znanstveno-raziskovalno središče
Republike Slovenije Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, str. 93-104.
Bonin, F. (2005): Vloga beneških funkcionarjev v primorskih mestih v 16. do 17. stoletju (magistrska naloga), Izola.
Darovec, D. (1994): Notarjeva javna vera: notarji in vicedomini v Kopru, Izoli in Piranu v
obdobju Beneške republike. Knjižica Annales 7. Koper : Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.
Darovec, D. (2004): Davki nam pijejo kri : gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku
v luči beneške davčne politike. Knjižnica Annales Majora. Koper : Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Zgodovinsko društvo za južno
Primorsko.
Gestrin, F. (1962): Pregled pomorstva v Slovenskem primorju. Pomorski zbornik II. Zadar :
Institut za historijske i ekonomske nauke.
Gestrin, F. (1965): Trgovina slovenskega zaledja s primorskimi mesti od 13. do konca 16. stoletja, Ljubljana : SAZU.
Gestrin, F. (1978): Pomorstvo srednjeveškega Pirana. Ljubljana : SAZU.
49

Gestrin, F. (1991): Slovenske dežele in zgodnji kapitalizem. Ljubljana : Slovenska matica.
Mihelič, D. (1984): Najstarejša piranska notarska knjiga (1281-1287/89). Viri za zgodovino
Slovencev, 7 knjiga. Ljubljana : SAZU Ljubljana in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC
SAZU.
Mihelič, D. (1986): Piranska notarska knjiga (1284-1288), drugi zvezek, Viri za zgodovino
Slovencev, 9 knjiga. Ljubljana : SAZU Ljubljana in Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC
SAZU.
Mihelič, D. (2003): Piranska notarska knjiga (1289-1292), tretji zvezek, Theasaurus memoriae,
Fontes 1, Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, Ljubljana.
Mihelič, D. (2005): Piranska notarska knjiga (1298-1317), četrti zvezek, Theasaurus memoriae,
Fontes 4. Ljubljana : Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU.
Pahor, M. (1958): Oblastni in upravni organi Pirana v dobi Beneške republike. Kronika VI/3.
Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije.
Pahor, M. (1968): Pomen piranskega patricjata v mestni upravi od XIV. do XVIII. stoletja. Kronika XVI/2. Ljubljana : Zveza zgodovinskih društev Slovenije.
Pahor, M. (1972): Socialni boji v občini Piran od XV. do XVII stoletja. Ljubljana : Mladinska
knjiga.
Pahor, M. (1975): Ladjedelništvo v preteklosti Pirana. Informator 2/3, 4. Piran : Splošna plovba
Piran.
Pahor, M., Šumrada, J. (1987): Statut piranskega komuna od 13. do 17. stoletja / Gli statuti del
comune di Pirano dal XIII al XVII secolo. Ljubljana : Slovenska akademija znanosti in umetnosti : znanstvenoraziskovalni center SAZU, Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Peršič, J. (1984): Židje v poznosrednjeveški beneški Istri. Slovensko morje in zaledje 6/7, Koper : Založba Lipa, str. 39-68.
Statut piranskega komuna iz leta 1384 (2006): Faksimile, bibliofilska izd. (urednik Darko
Darovec). Koper : Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Pokrajinski arhiv Koper.
Ustvarjalci:
Komuna Piran / Comune di Pirano / Terra di Pirano
V virih iz 7. stoletja je Piran omenjen kot močno utrjen kastel (castrum); tedaj je pravnoformalno spadal pod bizantinsko državo. Mestna naselbina je bila stisnjena na področje osrednjega
dela polotoka (okoli današnjega Prvomajskega trga) in na predel Punte. Mesto je bilo obzidano
in je imelo 4 vrata (Miljska, Stolna, Osrednja in Poljska). Po frankovski zasedbi Istre leta 788
se je v mestu spremenil način življenja, spremenjeni pa so bili tudi stari običaji in pravo, ki je
temeljilo na rimskem pravu. Mesta so začela izgubljati stare svoboščine in privilegije, prihajalo
pa je tudi do prvih pravnih urejanj medsebojnih sporov med staroselci in Slovani, ki so se
zadnje stoletje čedalje pogosteje stalno naseljevali na obrobju mestnih teritorijev (npr. rižanski
zbor leta 804). V naslednjih stoletjih je Istra velikokrat menjala oblastnike. Tako je bila od
leta 952 priključena nemški državi in podrejena bavarskemu vojvodu, od leta 976 koroškemu
vojvodu, po letu 1208/9 pa oglejskemu patriarhu. Pritisk novih mejnih grofov in njihovih namestnikov, ki so skušali povečati svojo oblast nad mesti ob morju in zmanjšati moč mestni
samoupravi, je v komunah sprožil težnjo po naslonitvi na Benetke. Te so za širjenje svojih interesov proti srednjemu in južnemu Jadranu z istrskimi mesti sklepale pogodbe, ki so sčasoma
pripeljale do njihove popolne podreditve. Kljub tuji oblasti so mesta že konec 12. in v začetku
13. stoletja oblikovala svoje komune (npr. Piran leta 1192) in sama izbirala sodnike, konzule,
rektorje in podestate. Pirančani so še pred pravno podreditvijo Benetkam (1283) že leta 1274
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(naslednje leto pa ga je potrdil arengo) sprejeli svoj statut in izoblikovali mestno upravo, ki se
je kasneje pod Benetkami dopolnjevala in spreminjala. Veliki svet (Consilium maius), zbor nad
18 let starih plemičev (v virih prvič omenjen 22.2.1231, v 14. stoletju je imel 100, v 16. stoletju
pa 150 članov) je na sejah obravnaval komunsko politično, gospodarsko in upravno življenje.
Njegove pristojnosti so bile: napoved vojne, podpisovanje mirovnih pogodb, novi zakoni, statut, davki, tlaka, zunanja trgovina ter volitve vseh mestnih oblastnikov razen podestata. Mali
svet (Consilium minus) ali svet modrih, ki je štel 12 članov (lahko je popravljal statut in zakone
ter jih dajal velikemu svetu v potrditev), je sčasoma izgubil veliko pristojnosti (kasneje mu je
kot temeljna dolžnost ostala le še oskrba mesta s hrano, sklepanje pogodb o kupovanju žita
in drugih prehrambenih izdelkov). Najvišji predstavnik oblasti v mestu je bil podestat. Pred
prihodom pod Beneško republiko so podestati prihajali iz različnih mest, nato pa jih je imenoval beneški senat (bil je najpomembnejši predstavnik osrednje beneške oblasti v mestu) in je
bil izvršni organ velikega sveta. Njegovo moč pa je omejevalo kratkotrajno vladanje v mestu
(12 do 16 mesecev, le v izjemnih primerih do 36 mesecev). Ob imenovanju je od beneškega
doža dobil spisek ukazov (commissioni), v katerih je bilo določeno, naj se ravna po poveljih,
mestnih statutih in mestnem običajnem pravu (consuetudines). Kljub veliki moči pa podestat ni
smel samovoljno spreminjati mestnih statutov. V Piranu so mu ob prevzemu funkcije dodelili
hišo, morali pa so mu zagotoviti plačo ter poskrbeti za spremstvo in konje (imeti je moral 4
služabnike in tri konje).
Pomembno vlogo v upravljanju mesta so imeli še sodniki, sindiki, kataverji, vicedomini, notarji, pisarji in odvetniki. Funkcija (služba) sodnikov (judices) je obstajala že pred vključitvijo v
Beneško republiko. V beneškem obdobju je štiri sodnike za dobo štirih mesecev volil veliki
svet. Piranski sodniki so pomagali podestatu pri njegovem delu (sojenju). V primeru, da sami
niso znali rešiti zadeve, so morali za pomoč prositi veliki svet. Sodnik je moral biti na voljo
ljudem vse dni, v nasprotnem primeru je moral prositi za privolitev podestata. Kontumacijska
doba je trajala dve leti. Ker je bila funkcija zahtevna in so se ji meščani izogibali, je veliki
svet konec 15. stoletja sprejel sklep, da sodniške funkcije nihče ne sme zavrniti. Na sodnike
so prenesli oblast, ki jo je prej imel mali svet. Urad sindikov (sindici) je bil ustanovljen 1414.
Kot najvišji finančni uradniki v komuni so morali sindiki vsaj enkrat letno pregledati knjige
komunskih blagajnikov, od 15. stoletja dalje pa je bila njihova najpomembnejša naloga nadzor prodaje soli (preprečiti so morali goljufije v zvezi s komunskimi prihodki na sol, ki so bili
pomembna postavka mestnega proračuna). Po letu 1519 so jim še povečali pooblastila, saj so
dobili enake pristojnosti kot sodniki. Urad kataverjev (chataveri), ki je bil uveden po letu 1358
(dva funkcionarja, vsak pol leta), je nadzoroval komunske dohodke, fontik, ribje rezervate, javne dražbe, pobiral je pa tudi globe. Po določilu statuta, so morali vsi, ki naj bi bili izvoljeni na
funkcijo, znati brati in pisati. Varovati so morali komunsko posest in v primeru njene odtujitve
poskrbeti za njeno vrnitev. Po statutu iz leta 1358 so bili za kataverja lahko izvoljeni le člani
sveta (za dobo enega leta), stari nad 25 let. V Piranu so vicedominski urad s statutom ustanovili
leta 1332 (funkcija je omenjena že leta 1325). Vicedomina sta bila voljena v velikem svetu
(iz vrst svetnikov, nobilov) za dobo enega leta, na funkcijo pa nato nista smela biti voljena dve
leti. Poleg civilnopravnih zadev sta imela v svojih rokah tudi pregled nad finančnim poslovanjem komune, nad političnimi odločitvami in sodnimi procesi, poslovanjem tržnih ustanov ter
upravljanjem cerkvenega premoženja. Sprejemala sta vse pogodbe in določila (od kupoprodajnih, zakupnih, menjalnih in drugih pogodb pa do testamentov) in jih vpisovala v vicedominske
knjige. Poskrbeti sta morala, da so stranke poravnale pogodbene dolžnosti, kršitelje pogodb pa
sta lahko kaznovala. Komunski uslužbenci so bili tudi notarji (pisali so uradne dokumente za
komuno in prebivalce), pisarji (canceliere, prisotni so morali biti na zasedanjih velikega sveta,
spremljati podestata, voditi knjigo komunskih dohodkov in odhodkov), odvetniki (avvogadi,
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prisotni so morali biti na vseh podestatovih in sodniških sodnih obravnavah, pomagati strankam, če so zaprosile za pomoč). Pomembno, vendar občasno funkcijo so opravljali pripravljavci statutov (statutarii). Funkcijo so opravljali trije člani ter notar kot pomočnik. V enem letu so
morali pregledati in preučiti stare statute in ukaze. Imeli so pravico (in dolžnost) statut popraviti in ukiniti ter predlagati nove določbe, če je bilo to potrebno. Nove člene statuta so morali
predložiti podestatu in sodnikom, da so o njih razpravljali z malim svetom, ki jih je potem dal
v potrditev velikemu svetu. Statutarji so bili izvoljeni za dobo enega leta, in sicer eno leto pred
dovoljenim rokom za spremembo statuta. Manjši pomen so po svojih funkcijah imeli cenilci
(extimatore), komorniki (cameraro, tudi camerlengo, komunski blagajnik), skladiščniki, fontikarji (skladiščnik žita in moke, skrbel je za delovanje fontika, v katerem so bile shranjene zaloge žita in moke za potrebe mesta; piranski fontik so ustanavljali postopoma od 1308 do 1311,
fontikarji pa žita niso smeli prodajati meščanom drugih mest), merčuni olja, vina in žita (izvoljeni so bili lahko v starosti nad 25 let, morali so znati brati in pisati), zemljemerci (perticarii),
čuvaji mestnih vrat ter javne in zasebne lastnine (4 piranski čuvaji mestnih vrat, imenovani cavaderii, ki so bili po statutu iz leta 1384 junija voljeni v velikem svetu, so morali biti stari nad
20 let, po statutu iz leta 1307 pa starejši od 25 let), cerkveni ključarji, nadzorniki mer in uteži
(justiciarii, nadzorovati so morali pravilno uporabo mer po običajnih komunskih merah, ki so
jih hranili v mestni palači), javni glasniki (preco comunis je moral na javnih mestih razglašati
pomembne mestne odloke), nadzorniki cest in mostov (superstites interior in superstites exterior - glavni zunanji in notranji nadzorniki - so skrbeli za urejenost in prehodnost cest in mostov na podeželju in v mestu), nadzorniki vasi (officialium supra villam, voljeni so bili junija
za dobo enega leta; popisati so morali število živine, pobrati desetino od povrženih jagenjčkov
in kozličev ter jih pripeljati v Piran), prokuratorji revežev (procuratores pauperorum) in drugi.
Uprava je ostala nespremenjena do propada Beneške republike leta 1797. (ZB)
4.5

Merije in občine

SI PAK PI 715
Merija Piran / Mairie de Pirano / Comune di Pirano
1806-1813; 3,6m/ 36š
upravno-politični spisi in akti merije Piran 1806-1813/ spisi občinskega odbora za zdravstvo
1808/ vojaški nabor 1808-1811/ spisi o cenitvi občinskega premoženja 1808/ stanje v župnijah
v piranski občini 1811/ akti o Ilirskih provincah 1811/ spisi vojaškega komisariata 1807/ Napoleonovi dekreti 1810/ dekreti lokalnega političnega značaja 1806/ tiskani dekreti 1806-1813/
poročila o prepoznavanju trupel 1812-1813/ poročilo o zaključnem računu 1808/ poročilo o
cenitvi in stanju imetja merije Piran 1808/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Merija Piran / Mairie de Pirano
Najnižje upravno oblastvo v Ilirskih provincah (1809-1813) so bile merije (občine), ki so teritorialno obsegale več katastrskih občin. Na čelu merije je bil maire (župan). V glavnih mestih
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provinc in distriktov ter v mestih z nad 5.000 prebivalci so imeli župani po 4 namestnike, v
mestih med 5.000 in nad 2.400 prebivalci po 2 namestnika, v manjših mestih pa je bil na čelu
merije sindik z enim namestnikom. (ZB)
SI PAK KP 2
Občina Dekani / Comune di Villa Decani
1806-1945; 5,3m/ 39š 19k
dolgovi kmetov do ukinjenih bratovščin (oz. koprskega urada domen, ki je od leta 1806 dalje
upravljal premoženje ukinjenih bratovščin) 1806-1845/ šole 1914-1916, 1920-1927/ pravilnik gasilskega društva Dekani 1922/ cerkvene zadeve 1922-1924/ civilno stanje prebivalstva 1923-1925/
osnutek organizacije občinske uprave 1924/ cepljenje proti nalezljivim boleznim 1925/ odloki o
spremembi priimkov 1928/ družinski listi 1931/ prošnje za izstavitev delavskih knjižic 1936-1941/
knjiga občinskih sejnih zapisnikov 1910-1915/ register priseljencev 1934-1943/ register osebnih
izkaznic 1943/ kartoteka družinskih listov/ izpiski iz matičnih knjig 1936-1942/ knjiga oklicev
1899-1915, 1924, 1926-1944/ poročna matična knjiga občine Lazaret-Dekani 1924-1937/
Davčne zadeve občine Dekani so v fondu SI PAK KP 14, Okrajni davčni urad Koper: davki na
zemljišče 1924-1925/ seznam davkoplačevalcev 1933-1947/ register lastnikov posesti 1934/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občina Dekani / Comune di Villa Decani
Ko so bile leta 1868 za politični okraj Koper ustanovljene nove lokalne občine, je področje Dekanov skupaj z naselji Črni Kal, Podpeč, Loka, Zazid, Hrastovlje, Kubed in Sv. Anton spadalo
pod občino Rožar, a s kasnejšimi zakonskimi odredbami je prihajalo do sprememb teritorialnega
obsega posameznih občin. 4. aprila 1872 je bila z zakonom razpuščena občina Rožar in priključena
občini Dekani. Leta 1881 je ta občina imela 5.876 prebivalcev. Župan je bil Giovanni Vidali, svetniki (consiglio comunale) pa Andrej Gregorič, Ivan Grižon, Ivan Pavlič, Jože Kavalič, Jože Franza,
Anton Kocjančič, Ivan Rodela in Ivan Sič (poitalijančeno: Andrea Gregorich, Giovanni Grison,
Giuseppe Paulich, Giuseppe Cavalich, Giuseppe Franza, Antonio Cociancich, Giovanni Rodella in Giovanni Sich). Župniki so bili: v Dekanih Mattian Valent[in], v Loki Jernej Klemenčič
(Clemencich Bortolomeo), v Kubedu Giuseppe Mikus, kaplana pa v Sv. Antonu Giuseppe Zakotnik in v Tinjanu Antonio Urbanaz. Učitelj je bil Anton Bitenz (Guida Scematica Istriana. Almanacco 1881, str. 5). Po popisu prebivalstva 31.12.1890 je občina Dekani merila 70,62 km2 in
imela 5.939 prebivalcev. Zajemala je kraje: Potok, Tinjan, Sv. Anton, Bezovica, Bonini, Boškari,
Cerej, Črni Kal, Kubed, Hrastovlje, Dekani, Dolani, Dvori, Farančan, Fikoni, Gračišče, Gregoriči,
Karnica, Kavaliči, Kocjančiči, Kortine, Loka, Cepki, Pečki, Podpeč, Praproče, Rižana, Rožar, Stepani, Tomažiči, Turki, Dol, Zanigrad in Zazid (Hölder, 1894, 74-76). Leta 1918 je občina Dekani
upravno-politično spadala pod koprski okraj, ki je bil od leta 1861 sestavni del mejne grofije Istre.
Leta 1910 je zajemala katastrske občine Tinjan, Bezovica, Črni Kal, Kubed, Hrastovlje, Dekani,
Gračišče, Loka, Podpeč, Praproče, Rožar, Sv. Nedelja, Sv. Anton, Dol, Zanigrad in Zazid (Cadastre National, 1945, str. 574). Po priključitvi Julijske krajine k Italiji in novi upravni razdelitvi s
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kr. odlokom 18. januarja 1923 je občina spadala pod koprsko okrožje (Circondario di Capodistria),
ki je bilo sestavni del istrske province s sedežem v Pulju (Puljska pokrajina, Provincia dell’Istria).
Z omenjeno upravno razdelitvijo je občina pridobila še naselji Gabrovica in Osp, ki sta bili do
tedaj sestavni del občine Dolina (Leggi e decreti, 1923, No. 53, str. 197-199). Ta obseg je občina
ohranila do leta 1945. (ZB)
SI PAK KP 635
Občina Dutovlje / Comune di Duttogliano
1942-1946; 0,6m/ 6š 7k
družinski listi za naselja Skopo, Brje, Krajna vas, Kreplje, Godnje 1944/ kopije začasnih osebnih izkaznic s slikami posameznih prosilcev 1944/ korespondenca občine Dutovlje 1944-1945/
blagajniške knjige 1942-1943/ pokojninski listi bivših italijanskih vojakov 1946/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občina Dutovlje / Comune di Duttogliano
Zametki občinske uprave segajo v čas Jožefa II., razvila pa se v času francoske oblasti. Po avstrijski restavraciji je bila francoska organizacija ukinjena, vendar ne popolnoma. Občinski rihtarji so bili izvršilni organi gosposk oziroma okrajnih komisariatov do leta 1849. Le v Primorju
je grof Stadion v začasnem občinskem redu iz leta 1843, ki ga je sam izdal, dopuščal občinam
določeno samostojnost. Večjo samostojnost je dopuščal tudi občinski zakon iz leta 1849, vendar
so v praksi do šestdesetih let občine ostale podrejene državnemu vrhu. Sestavljene so bile iz
ene ali več katastrskih občin. Šele državni občinski zakon iz leta 1862 je imel okvirna določila,
ki so jih nato dopolnili deželni občinski redi. Občinski odbor je imel kot najvišji organ krajevne občine oblast sklepanja in nadzora. Vodil je občinsko predstojništvo, ki je imelo izvršilno
oblast. Občinski organi so skrbeli za gospodarjenje z občinskim imetjem, za red v svoji občini,
za ceste, nadzirali so semnje, zdravstvene zadeve in protipožarno varnost, skrbeli so za uboge,
za izvajanje zakona o gradnjah in drugo. Za Kranjsko je občinski red izšel leta 1866. V istem
letu so občine nanovo konstituirali in njihovo število zmanjšali na 384 (brez Ljubljane). Zaradi
majhnosti občin so leta 1869 občinski red dopolnili in uvedli dvostopenjske občine, od katerih
so morale glavne občine imeti najmanj 3.000 prebivalcev.
Po razdelitvi Primorja na krajevne in katastrske občine je bila Goriška-Gradiška v državnem
zakoniku leta 1851 razdeljena na 102 krajevni občini, leta 1918 pa je bilo na njenem celotnem
ozemlju le 53 glavnih občin. V času 1. svetovne vojne je italijansko vrhovno poveljstvo namesto
prejšnjih okrajnih glavarstev uvedlo za zasedeno ozemlje civilne komisariate. Z vojaškimi premiki so se selili tudi sedeži posameznih občin. Njihove naloge so se prilagajale vojnim časom.
Ko je po vojni ozemlje Primorske prišlo pod Italijo, so Julijsko krajino z zakonom razdelili na
tri pokrajine. Občine nekdanje Goriško-Gradiške so večinoma pripadle že obstoječi videmski
pokrajini, in sicer v okviru goriškega, gradiškega in tolminskega okrožja. Goriška pokrajina, ki
je združila goriško in tolminsko okrožje, je bila ustanovljena januarja 1927. Združevanje občin,
ki so jo načrtovali že od leta 1923 dalje, je na Goriškem potekalo med letoma 1927 in 1928.
Imenovani so bili občinski komisarji, ki so nadzorovali delo občinske uprave. Občini Dutovlje
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sta bili 7. julija 1927 priključeni dotedanji občini Kopriva in Skopo (Leggi e decretti, vol. VI,
1927, N. 1296, str. 6463). (ZB)
SI PAK KP 3
Občina Hrpelje-Kozina / Comune di Erpelle-Cosina
1907-1946; 0,6m/ 2š 7k
odloki župana (nepopolno) 1927-1930, 1940/ delovodnik 1941-1942/ opravilni zapisnik
1907-1909/ indeks upnikov/ knjiga davkov in davčnih zavezancev 1933-1946/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeks
Literatura:
Čermerlj, L. (1945): Julijska krajina, Beneška Slovenija in Zadarska pokrajina: imenoslovje in
politično-upravna razdelitev, Slovensko kulturno-prosvetno društvo »France Rozman«, Beograd.
Ustvarjalci:
Občina Hrpelje-Kozina / Comune di Erpelle-Cosina
Področje kasnejše občine Hrpelje-Kozina je od leta 1896 upravno spadalo pod lokalno občino
Ocizla, od leta 1923 dalje pa pod občino Hrpelje-Kozina. Z zakonom z dne 7. oktobra 1896 je
bila dotedaj enotna lokalna občina Dolina razdeljena na dve lokalni občini, in sicer: občino Dolina, ki je obsegala Prebenek, Socerb, Boršt, Ricmanje, Boljunec, Osp, Mačkovlje in Gabrovico,
ter občino Ocizla s sedežem na Klancu, ki je vključevala naselja Črnotiče, Podgorje, Gročano in
Gabrovico (Bollettino delle Leggi, 1896, No. 29). Občina Ocizla-Klanec je leta 1910 zajemala
katastrske občine Beka, Botač, Klanec, Kozina, Črnotiče, Draga, Gročana, Miheli, Nasirec,
Ocizla, Petrinje, Podgorje, Prešnica in Vrhpolje (Cadastre National, 1945, str. 576). S pripojitvijo območja k Italiji leta 1918 in upravnimi spremembami leta 1923 je bila občina Ocizla-Klanec
ukinjena in ustanovljena nova občina Hrpelje-Kozina s sedežem na Kozini. Od bivše občine
Ocizla-Klanec sta bili katastrska občina Gročana in del katastrske občine Draga priključeni k
občini Dolina (San Dorligo della Valle). Novoustanovljeno občino Hrpelje-Kozina so sestavljali naslednji predeli: katastrska občina Hrpelje (prej v občini Materija), del območja Kozine (prej
občina Rodik), katastrske občine Ocizla, Podgorje, Črnotiče, Socerb in deli katastrske občine
Draga (Leggi e decreti, 1923, No. 53). Tak obseg občine je ostal do leta 1945. (ZB)
SI PAK KP 4
Občina Ilirska Bistrica / Comune di Villa del Nevoso
1876-1945; 18m/ 123š 127k
dopisi 1896-1945/ delovodniki 1894-1945/ indeksi 1932-1942/ delovodniki ustanove za zaščito
matere in otroka 1934-1939/ registri občinskih odredb 1928-1930, 1940-1944/ davčne knjige
1932-1943/ zapisniki županstva občine Trnovo 1909-1925/ dnevnik ubožnega zavoda 18911892/ zapisnik o ženitnih oklicih 1891-1922/ glavna knjiga pomoči ubožnim 1934-1937/
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register gostišč 1939/ glavna knjiga dohodkov in stroškov županstva Trnovo-Ilirska Bistrica
1911-1927/ imeniki vojaških zavezancev občine Trnovo 1893-1925/ šolski registri (nepopolno)
za šole Ilirska Bistrica, Trnovo, Koseze, Harije, Jelšane, Rupa, Lipa, Sušak, Knežak, Drskovče
in Prem/
Fond obsega tudi fragmente gradiva (knjige in spise) priključenih občin, in sicer:
Občina Trnovo: kat. IX in X 1927/ kat. I in IX 1931/ delovodniki 1922-1926/ zapisniki sej
občinskega odbora 1909-1925/ knjiga družin 1922/ dohodki in izdatki 1911-1925/ imenik nabornikov 1893-1908/
Občina Prem: kat. IX (spis o popravilu šole) in kat. XV (statistični podatki občine) 1930/ kat.
I, IV, V, VII, XI 1944/
Občina Knežak: kat. XVI (dopisi in pravilnik občine) 1929/ knjiga davkov 1943/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Literatura:
Čermelj, L. (1945): Julijska krajina, Beneška Slovenija in Zadarska pokrajina: imenoslovje in
politično-upravna razdelitev, Slovensko kulturno-prosvetno društvo »France Rozman«, Beograd.
Ilirska Bistrica skozi stoletja (1977): Sprehod skozi čas, Katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, zvezek 3, Koper.
Ustvarjalci:
Občina Ilirska Bistrica / Comune di Villa del Nevoso
Bistrica in Trnovo se najbolj razvijeta v 2. pol. 19. in v začetku 20. stoletja. Bistrica postane
sedež okrajnega sodišča in davkarije, v kraju ustanovijo Narodno čitalnico (1864), telovadno
društvo Ilirski Sokol (1866), gasilsko društvo (1886), skozi je speljan krak Južne železnice
na Reko (1873). V Trnovem odprejo ljudsko šolo (1814), samostan ubogih šolskih sester
Notre Dame pa prevzame vzgojno delo zlasti med dekleti (1888). V kraju ustanovijo Zadružne
mlekarne (1896), posojilnice in hranilnice, gospodarsko društvo, pošto (1903), prvo kranjsko
tovarno testenin Pekatete (Žnidaršič-Valenčič, 1899), manjše strojarne in čebelarske zadruge
(Anton Žnidaršič). Avstrijski cesar Franc Jožef I. pa 15.11.1911 Ilirsko Bistrico povzdigne v
trg (svečano listino hrani PAK). Z italijansko okupacijo po prvi vojni so zaradi raznarodovalne
politike zamrle številne kulturne dejavnosti. Bližina meje je zahtevala tudi izgradnjo številnih
vojaških objektov v kraju.
Občini Trnovo in Ilirska Bistrica sta leta 1920 upravno-politično pripadali postojnskemu okraju. Ko je bila leta 1923 Julijska krajina razdeljena na dve pokrajini, je področje obeh občin
sodilo v puljsko pokrajino, in sicer v Volosko-opatijsko okrožje. Po upravno-političnih spremembah marca 1927 je področje Ilirske Bistrice in Trnovega sodilo v reško pokrajino, ki je
imela 15 občin (Brseč, Ilirska Bistrica, Jablanica, Jelšane, Klana, Knežak, Lovran, Matulji,
Mošćenice, Prem, Reka, Trnovo, Veprinac, Volosko-Opatija, Zagorje). Ko so k reški pokrajini
priključili še občini Materija in Podgrad iz puljske pokrajine in združili 4 občine, se je njihovo
število ustalilo na 13. S kr. dekretom z dne 11.9.1927 št. 2140 sta bili občini Trnovo in Ilirska
Bistrica združeni v eno občino s sedežem v Ilirski Bistrici. Občina Trnovo je bila samostojna
do leta 1927. (ZB)
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SI PAK KP 5
Občina Izola / Comune d’Isola d’Istria
1775-1945; 76,6m/ 396š 277k
Fond občine Izola je razdeljen na štiri registraturna obdobja, ki ustrezajo posameznim upravno-administrativnim sistemom: 1775-1797, 1797-1923, 1923-1940, 1940-1945. Gradivo, zlasti
za starejše obdobje, je nekompletno. Prvotno ureditev so poskušali rekonstruirati na osnovi
ohranjenih pripomočkov (delovodniki). Iz časa beneške oblasti je ohranjeno le malo dokumentov, malo gradiva pa je tudi za obdobje prve avstrijske uprave in čas Napoleonove vladavine
(ohranjeni so le posamezni fragmenti spisovnega gradiva, delno so ohranjeni delovodniki). Spisovno gradivo iz francoskega obdobja se večinoma nanaša na delovanje občinskih javnih šol ter
podržavljenje bratovščinskega in samostanskega premoženja. Pomanjkljivo je ohranjeno tudi
gradivo iz prvega obdobja druge avstrijske uprave. V avstrijskem obdobju je bilo gradivo delno
odlagano po delovodniku, delno pa po kategorijah, ki so se večkrat spreminjale. Leta 1887 so
bile kategorije uvedene (in gradivo odlagano) po novem avstrijskem registraturnem redu, leta
1923 pa je bil uveden italijanski registraturni načrt s 15 kategorijami in posameznimi razredi
(kategorije glej SI PAK KP 7).
Pripomočki za uporabo:
Bezek, V. (1977): Analitični inventar fonda občine Izola, I. del, 1775-1848, Koper.
Bezek, V. (1979): Analitični inventar fonda občine Izola, II. del, 1849-1900, Koper.
Bezek, V. (1980): Analitični inventar fonda občine Izola, III. del, 1901-1918, Koper.
Bezek, V. (1984): Analitični inventar fonda občine Izola, IV. del, 1. zvezek, 1919-1929, Koper.
Bezek, V. (1988): Analitični inventar fonda občine Izola, IV. del, 2. zvezek, 1930-1940, Koper.
Ustvarjalci:
Občina Izola / Comune d’Isola d’Istria
V dokumentih je Izola prvič omenjena leta 972, ko je cesar Oton I. kraj z vsemi pritiklinami
podelil Benečanu Vitalu Candianu. Ta ga je kasneje prodal oglejskemu patriarhu Rolandu in
Oton II. je leta 977 potrdil prodajo. Oglejski patriarh Popon je leta 1031 podaril kraj oglejskemu
samostanu sv. Marije Device. V cerkvenem pogledu je bila izolska župnija sv. Mavra podrejena
duhovščini koprske cerkve sv. Marije. Z vsemi dajatvami in pravico krščevanja izolskih otrok
jim jo je leta 1082 podelil tržaški škof Heribert. Izola je bila od leta 1281 do leta 1797 vključena
v Beneško republiko. Vrhovno politično, sodno in upravno oblast v njej je imel podestat. Mesto
se je večkrat zapletalo v ozemeljske spore s sosednjim Piranom in Koprom. Glavne gospodarske dejavnosti so bile ribištvo, pridelava oljčnega olja in vina, kasneje pa tudi čipkarstvo in
gojenje sviloprejk. Po ukinitvi Beneške republike je bila Izola tako kot preostala Istra najprej
priključena Avstriji, od leta 1805 do 1813 je bila pod Francozi, nato pa do konca prve svetovne
vojne ponovno pod Avstrijo.
Na osnovi provizoričnega zakona o občinah z dne 17.3.1849 sta bila v Izoli izvoljena občinska
reprezentanca (Representanza comunale) in njen izvršni organ, imenovan občinska deputacija (Deputazione comunale; ohranjen je volilni imenik z dne 1.8.1852; Bezek, 1979, str. 2).
Podobčina Korte je postala samostojna občina, tako kot tudi Padna in Sv. Peter. Na osnovi
zakona z dne 5.3.1862 in deželnega občinskega reda za Istro z dne 10.6.1863 je bila občini
Izola priključena podobčina Korte. Leta 1853 je občina Izola, ki je upravno sodila pod piranski
okraj, štela 3977 prebivalcev, občina Korte 698, Sv. Peter pa 708 prebivalcev (Stulli, 1984,
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str. 153). Po popisu z leta 1890 je izolska občina štela 6583 prebivalcev, od tega Korte 738, mesto 4896, okolica pa 949 prebivalcev (Special-Orts-Repertorium, 1894, str. 93-94). Leta 1910
je v Kortah živelo 825, v mestu 6101, v okolici 1535 prebivalcev ali v celotni občini 8461 prebivalcev (Cadastre National, 1946, str. 519-524). Po priključitvi Julijske krajine k Italiji in novi
upravni razdelitvi po kr. odloku z dne 18. januarja 1923 je občina spadala pod koprsko okrožje
(Circondario di Capodistria), ki je bilo sestavni del istrske province s sedežem v Pulju (Puljska
pokrajina; Provincia dell’Istria). Obseg občine je ostal nespremenjen. (ZB)
SI PAK KP 7
Občina Koper / Comune di Capodistria
1799-1949; 132m/ 869š 1218k
Splošni spisi občine Koper od leta 1800 do leta 1840 manjkajo (gradivo je bilo leta 1944 odpeljano v Italijo), so pa ohranjeni spisi občine Koper 1840-1945 (od 1886-1902 avstrijski registraturni red oz. prej in potem je gradivo odloženo po delovodnikih, v letih 1925-1945 italijanski
registraturni red).
Avstrijski registraturni red (kategorije):
I.
kmetijstvo (vode, pogozdovanje, lov, nezgode)
II. finance (davki, dolgovi)
III. anagraf in statistika
IV. /
V.
socialna pomoč (bolnišnica, otroški vrtec, zastavljalnica, reveži, revni dijaki)
VI. cerkev in javne slovesnosti
VII. javna dela (stavbe, kanalizacija)
VIII. trgovina in industrija
IX. spomeniško varstvo, šole, zavodi
X. vojaške zadeve (služba)
XI. občinske stavbe in druga imovina
XII. narodnost in pristojnost
XIII. policija, javni red in javna varnost
XIV. zdravstvo, bolnišnica, zdravniki, reveži, umrli, pokopališče
XV. psi, straže (vaške), gasilci, dimnikar, pošta, mestna razsvetljava, podeželske ceste
Italijanski registraturni red (kategorije):
I.
uprava (Amministrazione)
II. ubožne ustanove in dobrodelnost (Opere Pie e beneficenza)
III. mestna in podeželska policija (Polizia Urbana e Rurale)
IV. zdravstvo in higiena (Sanità ed igiene)
V.
finance (Finanze)
VI. vlada (Governo)
VII. pomilostitve, pravo in verstva (Grazia, giustizia e Culto)
VIII. nabor in vojska (Leva e truppe)
IX. javno šolstvo (Istruzione pubblica)
X. javna dela, PTT (Lavori pubblici, Poste - Telegrafi - Telefoni)
XI. kmetijstvo, industrija in trgovina (Agricoltura, Industria e Commercio)
XII. prebivalstvo, ljudsko štetje, statistika (Stato civile, Censimento, Statistica)
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XIII. zunanje in notranje zadeve (Esteri ed interni)
XIV. razne zadeve (Oggetti diversi)
XV. javna varnost (Sicurezza pubblica)
KNJIGE 1800-1949: delovodniki 1806-1944/ indeksi 1811-1934/ vpisniki naborne komisije
1807-1810/ indeks 1799-1806/ vpisnik zdravstvene službe (protocollo sanità) 1808/ vpisnik soli
(protocollo sali) 1808/ delovodniki mestne blagajne (protocollo esibiti della cassa civica) 18671915/ delovodnik upravnega odbora in patronažne službe ustanove za zaščito matere in otroka
1933-1935/ zapisniki sej občinske reprezentance 1845-1922/ zapisniki sej občinske deputacije 1873-1918/ indeksi sej občinske reprezentance 1845-1847, 1879-1884/ sklepi občinskega
odbora 1924-1927/ podestatovi sklepi 1928-1943/ politični seznami (elenco politico) 1922,
1928/ volilna evidenca 1927-1936/ evidenca prebivalstva 1920, 1929/ poročni oklici 18061809/ poročni oklici Momjan 1806-1808/ knjiga umrlih 1821-1924/ občinski dolžniki 1800/
finančna knjiga špitala sv. Nazarija 1801/ blagajniški dnevniki občine 1812-1941/ glavne knjige
občinskih davkov 1853-1933/ osebni davek (tassa personale) 1807-1861/ dnevniki poravnave
davkov 1816-1822/ imenik davka na živino 1927-1928/ neposredni davek 1948-1950/ glavne
knjige dohodkov in izdatkov 1831-1949/ glavne knjige dohodkov in izdatkov Lazaret 18881920/ proračun Lazaret 1894-1909/ blagajniški dnevniki Lazaret 1888-1913/ glavna knjiga za
župnišče in šolo Lazaret 1865-1869 ter šole v Kopru 1910-1912/ finančne knjige industrijske
šole v Kopru 1920-1922/ občinski proračuni 1924-1943/ zaključni računi 1897-1938/ finančno
poslovanje 1925-1944/ blagajniški dnevniki mestne gimnazije 1850-1897/ inventar spisov domene okraja Koper, dodatek in indeks 1827/ glavna knjiga obrtnikov iz Dekanov 1869-1871/
naborna knjiga 1860-1820/ knjiga izkazov vojakov (libro insinuazioni dei soldati) 1893-1893/
imenik vojakov (ruolo nominativo dei militari) 1943/ seznam prebivalcev Kopra in Lazareta
1857/ trgovanje s kokoni (mercatto bozzoli) 1889-1905/ seznam služkinj 1921/ seznam hišnih
številk v občini Koper 1881/ finančna knjiga mestnega pokopališča 1833-1834/ evidenca fotografij prve istrske deželne razstave v Kopru 1910/ registri bolnih zaradi nalezljivih bolezni,
vzroki smrti 1935-1945/ starinske čipke plemiških družin (trine antiche)/
Pripomočki za uporabo:
Lonza, B. (1942): Elenco dei documenti che passano a far parte dell’antico Archivio Comunale
annesso alla Biblioteca, 1800-1823 (tipkopis).
Bratina, M. (1972): Občina Koper 1840-1945 (rokopis).
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Literatura:
Hochegger, A. (1893): Regolamento comunale e Regolamento elettoriale comunale delle Provincie di Gorizia-Gradisca e dell’Istria, Trieste, vol. I, Tipografia Tomasich.
Čermerlj, L. (1945): Julijska krajina, Beneška Slovenija in Zadarska pokrajina: imenoslovje in
politično-upravna razdelitev, Slovensko kulturno-prosvetno društvo »France Rozman«, Beograd.
Bonin, Z. (2000): Statut bratovščine sv. Andreja iz Kopra iz leta 1576, Arhivi, letnik 23, št. 2,
Ljubljana, str. 155-160.
Ustvarjalci:
Občina Koper / Comune di Capodistria

59

Po Napoleonovi ukinitvi Beneške republike (1797) so beneški del Istre zasedli Francozi in ga
nato v zameno za habsburško Nizozemsko odstopili Avstriji. Leta 1805 so področje ponovno
zasedli Francozi in ga priključili k novonastalemu Italijanskemu kraljestvu, leta 1810 pa k novonastalim Ilirskim provincam. Po Napoleonovem porazu se leta 1813 začenja drugo avstrijsko
obdobje, ki je trajalo do leta 1918. Po rapalski pogodbi je področje pripadlo Kraljevini Italiji
(do septembra leta 1943), nato pa je bilo do leta 1945 pod nemškim rajhom.
Francoska vojska je zasedla Koper 21. novembra leta 1805. Francozi so dobili 20.000 goldinarjev vojaške kontribucije. Francoski okupacijski komandant Istre, brigadni komandant JeanBaptiste Solignac (1773-1850), je 25. novembra 1805 ustanovil začasno vlado, ki so jo sestavljali Angelo Calafati, Nicolò de Bello in štirje predstavniki mestnega plemstva. 5. decembra
1805 je generala Solignaca, ki je bil obtožen malverzacij, zamenjal general Jean-Mathieu Séras
(1765-1815), poveljnik okupacijske divizije v Istri, ki je imenoval novo začasno vlado Istre.
Sestavljalo jo je šest svetnikov: grof Francesco Bocchina, Nicolò del Bello, Nicolò Papadopoli,
Antonio Lugnani, Bartolo Colombani in Stefano Colombani, njen predsednik pa je bil še naprej Calafati. 26. decembra 1805 je bila podpisana mirovna pogodba med Avstrijo in Francijo,
po kateri je ta dobila nekdanjo beneško Istro, Benečijo in Dalmacijo. Zatem je bil 1. februarja
1806 izdan Napoleonov dekret o potrditvi priključitve Istre k Italijanskemu kraljestvu. Po ukazu italijanskega podkralja Eugèna Beauharnaisa je bil v Kopru 7. februarja 1806 ustanovljen
magistrat, istrska začasna vlada s šestimi člani. Predsednik je bil spet Calafati, tajnik Giovanni
Vincenzo Benini. Finančni intendant Venier Silvestrini Maria, upravitelj rudnikov in gozdov
Bartoletti Zulatti, inšpektor dela, voda, mostov in cest Benedetto Petronio, policijski komisar
pa Angelo Venier. V okviru sodstva sta delovala kazensko in apelacijsko sodišče. Predsednik
kazenskega sodišča je bil Francesco Venier, notar pa Giovanni Cantucci. Predsednik kazenskega sodišča je bil Nicolò Graziadio, predsednik apelacijskega sodišča, podrejenega kasaciji
v Milanu, pa krajši čas Nicolò Baseggio. Z Napoleonovim ukazom je bila Istra 30. marca 1806
uradno priključena Italijanskemu kraljestvu, aprila 1806 pa je bil ustanovljen istrski departma.
Prefekt je postal Calafati. V skladu z dekretom z dne 22.12.1807 je bil departma razdeljen na
dva distrikta. Koprski je štel 60.641, rovinjski pa 28.615 prebivalcev. Koprski distrikt je bil razdeljen na štiri kantone (Koper 21.011 prebivalcev, Piran 16.840, Buzet 9.441 in Poreč 13.349),
distrikt Rovinj pa na tri (Rovinj 13.575 prebivalcev, Vodnjan 10.200, Labin 4.840). Kantoni v
koprskem distriktu so šteli skupaj 120 občin, tisti v rovinjskem pa 36. Spremenili so tudi sodno
upravo. Najvišje sodišče v departmaju je bilo sprva apelacijsko v Kopru, katerega predsednik
je bil Nicolò Baseggio, ob reorganizaciji na podlagi kraljevega dekreta z dne 18.5.1807 pa v
Istri prizivne sodne instance ni bilo več. Departma je bil na podlagi kraljevega dekreta z dne
28.8.1807 podrejen apelacijskemu sodišču v Benetkah. Mirovna sodišča (nižja sodišča, ki so
reševala vsakdanje zadeve) so nastala v glavnih mestih kantonov. Koprski mirovni sodnik je bil
Alessandro Gavardo. V Kopru je bilo zaradi kontinentalne zapore proti Veliki Britaniji ustanovljeno trgovsko sodišče, ki je razsojalo o zaplembi britanskih ladij, obsodbah koprskih trgovcev
zaradi tihotapljenja in požigu angleškega blaga. Občina Koper je imela svojega župana (grof
Giovanni Totto) in občinski svet. Koper je bil še sedež sveta distrikta in departmajskega sveta,
ki je bil s podkraljevim odlokom ustanovljen 22. decembra 1807. Štel je 30 članov, njegov
predsednik je bil Angelo Calafati, podpredsednik pa Giannandrea della Zonca. V času pete
koalicijske vojne proti Franciji je od 13. aprila do 23. maja 1809 Istro začasno zasedla Avstrija.
Avstrijci so Calafatija poslali v internacijo na Moravsko in ustanovili civilni komisariat, ki ga je
vodil Giovanni Floriano de Longo Liebenstein. V Koper so kot vršilca dolžnosti c.k. intendance
Istre poslali grofa Alessandra Németha, ki je odpravil francosko upravo, davke in carinsko
zaporo. Francoska vojska je po zavzetju Trsta 23. maja 1809 zavzela tudi Koper. Po sklenitvi
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premirja se je vrnil Calafati in odpravil avstrijski okupacijski sistem. 25. decembra 1809 je bil
zaradi gospodarskih in vojaških vzrokov z Napoleonovim dekretom departma Istra priključen k
Ilirskim provincam, kar se je dejansko zgodilo šele jeseni 1810. Po smrti koprskega škofa Bonifacia da Ponteja (1776-1810) so koprsko škofijo upravljali kapitularni vikarji (leta 1830 pa je
bila združena s tržaško škofijo). Nastopilo je začasno obdobje dvovladja: uprava je bila še italijanska, vendar že podrejena ilirski intendanci v Trstu. Istra je bila dokončno vključena v Ilirske
province šele z Marmontovim odlokom 7. septembra 1810, ki je stopil v veljavo s 1. oktobrom
1810. Ukinjena so bile prefektura Istra, finančna intendanca in podprefektura v Rovinju. Leta
1811 je bila celotna Istra (nekdanja beneška Istra, avstrijski Trst in po odcepitvi pazinskega
kantona od Hrvaške tudi Pazinska grofija) združena pod isto upravo v ilirski provinci Istri
(Intendenza dell’Istria in Capodistria 1810-1811). Leta 1811 so tržaško in istrsko intendanco
združili (Intendenza dell’Istria in Trieste 1811-1813 - gradivo hrani Državni arhiv v Trstu).
Nova intendanca je bila upravno razdeljena na štiri distrikte s sedeži v Kopru, Gorici, Rovinju
in Trstu. Koprski distrikt je upravljal poddelegat Giacomo Benini (Subdelegazione di Capodistria 1811-1813 - gradivo hrani ARS), istrski intendant pa je bil Lucien-Émile Arnault. Koprski
distrikt je bil sestavljen iz treh kantonov - Koper, Piran in Buzet. Vsak kanton je imel svojega
mirovnega sodnika z dvema suplentoma in pisarja. Koprski mirovni sodnik je bil Gavardo.
Upravo koprske občine so sestavljali župan Totto in občinski svet, imenovan 2. januarja 1812.
Župan je imel izvršilno oblast, občinski svet pa je bil posvetovalni organ (npr. pri posvetovanjih
o občinskem proračunu, pri urejanju gozdnih in pašnih pravic, pri izražanju mnenj o najemanju
posojil, o občinskih dokladah, o vzdrževanju in obnovi posestev, ki so bila za določena obdobja
dana v najem prebivalcem in podobno). Sestavljali so ga župan Totto, tajnik Pietro Favento,
Niccolò de Theiysl, Andrea del Tacco, Barnaba Brutti, Francesco Grisoni, Bortolo de Rin, Bortolo Eladin, Girolamo Gravisi, Marco Antonio del Tacco, Stefano Pegan, Francesco Gallo, Pietro Vittori, Elio Gravisi, Francesco Garzolini, Pietro Bernardelli in Giacomo Almerigotti. Koper
je v času Ilirskih provinc izgubil vlogo političnega, gospodarskega in kulturnega centra Istre,
ker je to vlogo dokončno prevzel Trst. Upadlo je število prebivalcev (od 4.779 na okoli 4.000),
spremenila se je tudi struktura njegovega prebivalstva - ker je bila ukinjena vrsta uradov, se je
zmanjšalo število uradništva. Po Napoleonovih porazih v Rusiji je proavstrijska stran začela
širiti propagando za vrnitev avstrijske oblasti. Ob pomoči dveh angleških bojnih ladij so Avstrijci pod vodstvom stotnika Lazarevića 12. septembra 1813 oblegali Koper, tako da se je vdal
skoraj brez boja. Predstavnik avstrijske oblasti je postal nekdanji župan Totto. Avstrijski general Nugent, vojaški poveljnik istrske province, je 23. septembra 1813 potrdil deželno komisijo
Istre, ki jo je vodil predsednik grof Totto, sestavljali pa grof Benedetto Polesini iz Poreča, grof
Niccolò Battiola iz Labina in tajnik komisije Giovanni Francesco Fachinetti iz Vižinade.
Jeseni 1814 leta sta bila za Provizorični gubernij Ilirija (C.R. provisorio Governo Generale
dell’Ilirio) ustanovljena okrožna (kresijska) urada s sedežem v Trstu in na Reki (SI PAK KP
633, t.e. 130, AI/4, 20. sep. 1814). Z Lattermannovim zakonom je bilo 1. avgusta 1814 ustanovljeno Ilirsko primorje, ki je bilo novembra leta 1814 imenovano v primorski gubernij s sedežem
v Trstu. Gubernij je vključeval mesto Trst in njegovo območje, Goriško z Gradiško, celotno
Istro, Kvarnerske otoke in do leta 1822 Reko in civilno Hrvaško (ki so jo potem odstopili Ogrski). Razdeljen je bil na štiri okrožja (goriško, tržaško in reško okrožje ter Trst z okolico).
Okrožja (tudi kresije; Kreis, circolo) so bila razdeljena na distrikte, ti pa na okraje (Bezirk, distretto), glavne občine (Hauptgemeinde, comune principale) in podobčine (Untergemeinde).
Tržaško okrožje se je delilo na distrikte Devin, Koper in Rovinj. Koprski distrikt je obsegal okraje: Buzet, Koper, Piran, Buje, Motovun, Poreč (SI PAK KP 633, t.e. 130, AI/2, 11. nov. 1814).
Sedeži okrajnih komisariatov so bili v večjih mestih. Gradivo koprskega okrajnega komisariata
(Commissariato distrettuale di Capodistria 1814-1850), ki je bil (tako kot drugi komisariati)
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ustanovljen leta 1814, hrani Državni arhiv Trst. S cesarskim patentom z dne 10. avgusta 1816
je bilo iz tržaškega in ljubljanskega gubernija ustanovljeno Kraljestvo Ilirija (Regno Iliria), ki
pa praktično ni imelo nobenega pomena (I.R. Governo del Littorale in Trieste; 1816-1822 - gradivo hrani Državni arhiv Trst). 28. maja 1825 leta je bila izvedena reorganizacija Ilirskega Primorja (veljati je začela 1. avgusta 1825). Razdeljeno je bilo na mesto Trst z okolico ter istrsko
(sedež v Pazinu; Capitanato circondariale dell’Istria di Pisino 1825-1860) in goriško okrožje.
Istrsko okrožje je leta 1853 zajemalo okraje Koper, Piran, Podgrad (Castelnuovo), Volosco,
Buzet, Motovun, Buje, Poreč, Rovinj, Vodnjan, Pulj, Labin, Pazin, Cres, Krk in Lošinj (RGB
1853, N. 261, str. 1308). V koprski okraj so spadale krajevne občine Sv. Anton, Boljunec, Boršt,
Koper, Krkavče, Kubed, Hrastovlje, Črni Kal, Dolina, Gročana, Hribi, Milje, Marezige, Osp,
Ocizla, Pomjan, Plavje, Podpeč, Ricmanje, Truške in Dekani (RGB 1853, str. 1312).
Po marčni revoluciji je avstrijski cesar Franc Jožef I. s cesarskim patentom 4. marca 1849
razglasil novo ustavo. Namesto gubernijev so bila ustanovljena namestništva. Z združitvijo
Trsta, Istre in Goriško-Gradiške je bilo 25. januarja leta 1850 ustanovljeno c.k. namestništvo s
sedežem v Trstu (I. R. Luogotenenza del Litorale in Trieste 1850-1918 - gradivo hrani Državni
arhiv Trst). Delovati je začelo 1. maja 1850. Z 11. majem so prenehale delovati dotedanje kresije; ustanovljeni sta bili goriško in pazinsko okrožje (krožnija), 20. maja pa okrajna (kantonska)
glavarstva s sedeži v Tolminu, Gorici, Gradiški, Sežani, Kopru (glavar Ivan Jordis), Voloskem,
Pazinu, Rovinju, Motovunu in v Lošinju (SI PAK KP 633, t.e. 156, št. 1322/XI, 8. maj 1850).
S cesarskim sklepom je bila 14.9.1852 odpravljena delitev sodne in politične uprave. Z novo
upravno razdelitvijo so bila nato januarja 1854 ukinjena okrajna glavarstva in okrajna sodišča
ter ustanovljeni mešani okrajni uradi (preture miste). Na osnovi oktobrske cesarske diplome
1860 in cesarskega patenta 1861 je prišlo do sprememb v splošni deželni upravi. Izšli so deželni
redi, med njimi skupni deželni red za Trst, Gorico in Gradiško, vendar so bila določena tri
ločena deželna zastopstva (za tržaško v Trstu, Istro v Poreču in Goriško-gradiško v Gorici).
Istra je bila proglašena za mejno grofijo s statusom posebne kronovine in avtonomnimi oblastvi
(Deželni zbor Mejne grofije Istre v Poreču; Dieta Provinciale del Margraviato d’Istria, Parenzo 1861-1919).
Do ponovne ločitve upravnih in sodnih organov je prišlo šele z zakonom o ureditvi politične
uprave z dne 19. maja 1868. Ponovno so bila uvedena okrajna glavarstva. Okrajne glavarje je
imenoval notranji minister. Njihova letna plača je znašala 300 goldinarjev, poleg tega pa so
bili upravičeni do primernega stanovanja v stavbi glavarstva, če pa to ni bilo mogoče, pa do
primernega stanovanja kje v mestu (RGB1/XVII/ 1868, 19.5.1868, str. 75-77). Uradi so začeli
delovati 31. avgusta 1868 (RGB1/XVII/ 1868; 10.7.1868, str. 265). V Kopru je delovalo t.i.
Okrajno glavarstvo Koper (Capitanato distrettuale di Capodistria 1868-1918; gradivo hranijo
v Državnem arhivu Trst), pod katerega so sodili okraji Koper, Piran in Buzet. V istrski marki so
poleg Kopra obstajala še okrajna glavarstva v Poreču, Pulju, Pazinu, Voloskem in Lošinju.
Na lokalni ravni so od 1849-1850 dalje delovale občine (glej historiat fonda SI PAK KP 637).
Na osnovi zakona o občinah iz leta 1849 je bilo v Istri ustanovljenih 138 političnih (lokalnih)
občin, v bivši beneški Istri pa je prej obstajalo 20, v avstrijskem delu pa 18 velikih lokalnih
občin.
Na osnovi zakona iz leta 1862 so izhajali občinski redi za posamezne dežele (za Istro je izšel
leta 1863). 14. oktobra leta 1868 je za Istro izšel zakon o spremembi občinske uprave, 25. oktobra pa o združevanju ali ločevanju upravnih in katastrskih občin (RGB, VI/1868). Po določilih
tega zakona so morali zmanjšati število občin (združevanje le-teh je nato trajalo od leta 1872 do
1890). Iz prejšnjih 138 je bilo ustanovljenih le 51 novih lokalnih občin.
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Za politični okraj Koper so bile 23. novembra 1868 na osnovi zakona iz 25. oktobra 1868 ustanovljene naslednje »lokalne« (krajevne) občine (Ortsgemeinden, comune locale):
1.
Koper: vključuje še Lazaret
2.
Milje: Hribi in Valdoltra
3.
Dolina: Črnotiči, Podgorje, Prebeneg, Socerb, Gročana, Draga, Ocizla, Osp, Prešnica,
Tinjan, Mačkovlje, Gabrovica, Plavje, Škofije
4.
Boršt: Ricmanje in Boljunec
5.
Rožar: Dekani, Črni Kal, Podpeč, Loka, Zazid, Hrastovlje, Kubed, Sv. Anton
6.
Pomjan: Truške, Boršt, Marezige, Gažon, Šmarje, Krkavče, Koštabona
7.
Buzet: Pokuk (Svi Sveti), Lanišče, Brgudac, Trstenik, Dane, Rakitovec, Slum, Črnica,
Movraž, Sočerga, Salež, Sovinjak, Vrh
8.
Roč: Dolenja vas, Gorenja vas, Lesišćina, Semići
9.
Draguć: Hum, Račice, Tibole, Grimalda
10. Piran: Savudrija, Kaštel, Sv. Peter
11. Izola: Korte
Politični okraj Poreč je prav tako imel 11 občin, Pazin in Volosco po 7, Pulj 6, Lošinj pa 8 občin
(RGB, XI/1868). S kasnejšimi zakonskimi odredbami je prihajalo do ponovnih sprememb teritorialnega obsega posameznih občin. 4. aprila 1872 so bile z zakonom razpuščene občine Boršt
(priključen občini Dolina), Pićan (priključen občini Pazin), Draguć (priključen občini Buzet),
Rožar (priključen občini Dekani). Predvsem zaradi nacionalnih motivov so v letih 1873-1882
in zlasti 1883-1890 s številnimi pisnimi prošnjami zahtevali ustanovitev novih lokalnih občin
(Hochegger, 1893, XXVII-XLV), vendar do tega ni prišlo.
Leta 1886 je koprski politični okraj imel 9 občin (Koper, Dekani, Dolina, Milje, in Pomjan
so bile v sodnem okraju Koper, Izola in Piran v sodnem okraju Piran, Buzet in Roč v sodnem
okraju Buzet), leta 1910 pa le še 8. Teritorialni obseg občine Koper se je dejansko povečeval.
Leta 1868 je občina poleg Kopra vključevala le še kraj Lazaret, leta 1910 pa Koper, Čežarje,
Lazaret-Rižano, Pobege, Škocjan, Markov hrib (Markovec), Semedelo in Srmin (Cadastre National, 1946, str. 574).
Po zasedbi Julijske krajine leta 1918 je ozemlje le-te prišlo pod vojaško poveljstvo italijanske
armade (do začetka julija 1919), nato pod Generalni sekretariat za civilne zadeve pri vrhovnem
poveljstvu v Rimu (do oktobra 1920; Segretariato generale per li Affari Civili dipendente dal
Comando Supremo). Ta je imenoval guvernerja za Julijsko krajino v Trstu (R. Governatoriato
della Venezia-Giulia - Ufficio Affari Civili). V okrajih so okrajne glavarje zamenjali civilni komisarji (Commissariati civili per gli distretti politici). Pri ministrskem svetu kraljevine Italije
je bil 4.7.1919 ustanovljen Centralni urad za Nove pokrajine (Ufficio centrale per le Nuove
Provincie 1919-1922), ki je 1. avgusta 1919 prevzel vso civilno upravo na zasedenem ozemlju.
Namesto Governatoriata je bil v Julijski krajini vzpostavljen Generalni civilni komisariat za
Julijsko krajino v Trstu (Commissariato Generale Civile per la Venezia Giulia). Po rapalski
pogodbi 12. novembra leta 1920 je zasedeno ozemlje (skupaj s 50 občinami koprskega okraja)
pripadlo Italiji. Z odlokom dne 18. januarja 1923 je bila ustanovljena puljska pokrajina, okraji
so postali okrožja s podprefektom. Koprsko okrožje je imelo 10 občin. Občina Koper se je
povečala (dobila je še Škofije in Valdoltro - prej pod občino Milje). Leta 1927 so bile podprefekture ukinjene, vendar občina Koper v upravnem smislu ni doživela sprememb. Takšno stanje
se je obdržalo do leta 1945. (ZB)
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SI PAK KP 8
Občina Kopriva / Gemainde Copriva / Comune di Copriva
1850-1919; 5,1m/ 51š
črnovojniški imeniki 1850-1871/ stroški občinske bolniške blagajne 1866-1877, 1870-1914/ delovodniki 1888-1891, 1902-1909/ seznam davkoplačevalcev 1905/ register dohodkov in izdatkov
1888-1899 (v registru še: zapisnik seje gospodarskega sveta 1892 in zapisniki sej županstva 18921895)/ knjiga prihodkov 1892-1898/ register lastnikov parcel v občini Kopriva/ 14 številk mesečnika
»Samouprava«, lista deželnega odbora poknežene grofije Goriško-Gradiške 1909-1913/ zapisniki
sej deželnega zbora in gradivo deželnega odbora poknežene grofije Goriško-Gradiške (nepopolno)
1873-1919/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
Žontar, J. (1988): Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik, Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia-Trieste, str. 103.
Ustvarjalci:
Občina Kopriva / Gemainde Copriva / Comune di Copriva
Leta 1868 je občina Kopriva navedena kot samostojna lokalna občina v okviru političnega okraja
Sežana (Waller, 1886, str. 153). 20. decembra leta 1868 je za Goriško in Gradiško izšel zakon o
združevanju občin (več katastrskih ali lokalnih občin v eno lokalno občino; RGB, XVI/1868). Po
Hocheggerju je v pokneženi grofiji Goriško-Gradiški leta 1868 obstajalo 129 lokalnih občin, od
leta 1871 pa 131 (še občini Tribuša in Čezsoča). Do nadaljnjega združevanja občin je prišlo leta
1873. Iz omenjenih 131 občin so ustanovili 33 lokalnih občin. V političnem okraju Gorica je bilo 10
lokalnih občin, v Gradiški 8, v Tolminu 7 in v političnem okraju Sežana 8 (Sežana, Naklo, Tomaj,
Štanjel, Komen, Temenica, Nabrežina, Zgonik). Kopriva torej leta 1873 ni obstajala kot samostojna
lokalna občina. V popisu prebivalstva leta 1890 je občina Kopriva, ki je bila v upravnem smislu pod
okrajnim glavarstvom Sežana, spadala v sodni okraj Komen. Merila je 6,06 km2. Skupno je štela
434 prebivalcev. V vasi Brje jih je živelo 84, v Koprivi pa 350 (Hölder, 1894, 55). Po priključitvi k
Italiji in upravnih spremembah leta 1923 je spadala v tržaško pokrajino, ki se je delila na postojnsko in tržaško okrožje. Občina Kopriva je bila iz prejšnjega sežanskega okraja vključena v tržaško
okrožje, ki je štelo 31 občin. Obseg občin se je spremenil tudi marca 1927. Tržaško okrožje je takrat
imelo 39 občin. Kasneje je prišlo do združitve posameznih občin. Občina Kopriva je bila s kraljevim dekretom dne 7. julija 1927 z občinama Skopo in Dutovlje združena v novo občino s sedežem
v Dutovljah (Čermelj, 1945, 14 in Leggi e decreti, vol. VI, 1927, N. 1296, str. 6463). (ZB)
SI PAK KP 829
Občina Lokev / Comune di Corgnale
1907-1943; 0,1m/ 1š
pogodbe in sklepi o razdelitvi jusov ter posamezne katastrske mape za Lokev 1907-1925/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občina Lokev / Comune di Corgnale
Provincialni zakon z dne 6. junija 1882 je določil, da se Lokev odcepi od lokalne občine Sežana in
postane samostojna občina (Bollettino provinciale, 6.6.1872, št. 16). (ZB)
SI PAK PI 757
Občina Piran / Comune di Pirano - 1. avstrijsko obdobje
1797-1806; 3,7m/ 37š
politični in sodni dekreti ter sklepi začasne avstrijske vlade 1797-1800/ okrožnice in razglasi
prebivalstvu Pirana 1797-1805/ spomenice politične in gospodarske vsebine 1797-1804/ pravilnik o civilnih pravdah 1800/ politični, upravni, sodni, vojaški in gospodarski akti 1797-1806/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Občina Piran / Comune di Pirano
SI PAK PI 758
Občina Piran / Comune di Pirano - 2. avstrijsko obdobje
1814-1918; 57,6m/ 576š
spisi po kategorijah 1814-1918/
Avstrijski registraturni red:
od 1814 do 1850 je gradivo razdeljeno na 7 kategorij: I. poljedelstvo/ II. verske in dobrodelne
ustanove/ III. gospodarstvo/ IV. finance/ V. vojaške zadeve/ VI. javni red in mir/ VII. razno/
od leta 1850 do 1900 na 12 kategorij: I. občinska uprava/ II. verske in cerkvene ustanove/
III. dobrodelne ustanove/ IV. šolstvo in izobraževanje/ V. finance/ VI. kmetijstvo/ VII. javna
varnost/ VIII. trgovina, obrt in sejmi/ IX. zdravstvo/ X. vojaške zadeve/ XI. komunalna infrastruktura/ XII. razno/
od leta 1900 do 1918 na 6 kategorij: I. splošna uprava/ II. cerkev in šolstvo/ III. dobrodelnost in
zdravstvo/ IV. vojaške zadeve/ V. javna varnost/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Občina Piran / Gemeinde Pirano / Comune di Pirano
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SI PAK PI 759
Občina Piran / Comune di Pirano - obdobje Kraljevine Italije
1918-1945; 70,6m/ 706š
spisi po kategorijah 1919-1943 (1945)/
Italijanski registraturni red:
od leta 1919 do 1925 je gradivo razdeljeno na 6 kategorij: I. splošna občinska uprava/ II. šolstvo
in izobraževanje/ III. zdravstvo, cerkev, dobrodelne ustanove/ IV. vojaške zadeve/ V. javna
varnost/ VI. kmetijstvo, obrt in trgovina/
od leta 1926 do 1945 na 15 kategorij: I. uprava/ II. dobrodelne ustanove/ III. javna varnost/ IV.
zdravstvo in higiena/ V. finance/ VI. vlada/ VII. sodstvo in cerkev/ VIII. vojaške zadeve/ IX.
izobraževanje/ X. javna dela in pošta/ XI. kmetijstvo, industrija in trgovina/ XII. matične zadeve, statistika/ XIII. zunanje zadeve/ XIV. razno/ XV. javna varnost/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občina Piran / Comune di Pirano
SI PAK KP 708
Občina Planina
1830-1964; 1,9m/ 13š 12k
zapisniki sej občinskega odbora/ občinski register vojaških obveznikov občine Planina, rojenih
v letih 1871-1905/ uradna knjiga posredovalnega urada v Planini o sklenjenih zasebnopravnih
poravnavah/ delovodnik/ evidenca grobov na pokopališču v Planini I, II/ glavna knjiga blagajne
podjetja »Gostilna KLO Planina«/ zapisniki sej občinskega odbora in županstva/ delovodnik
in zaupni delovodnik od št. 301 do št. 1276 za KLO Laze/ ciklostil knjige »Österreichische
Reichsgeschichte« (zgodovina Avstrije do leta 1848)/ register vojaških obveznikov, rojenih
v letih 1878-1912/ stalni spisek vojaških obveznikov/ vložni zapisniki/ popis prebivalstva
(ljudsko štetje)/ popis prebivalstva in večjih domačih živali/ črnovojniški imenik rojenih v letih
1862-1900/ seznami prestopnikov in višina izrečenih kazni/ seznam imetnikov dovolilnic za
obratovanje gostiln in višina davkov od dejavnosti/ imenik obrtnikov/ knjiga dohodkov občine/
gradbena dovoljenja, načrti in priglasitve del/ odpustni list iz »deželne brambe«/ poročilo
deželnega odbora o osuševanju Starotrške, Cerkniške in Planinske doline/ seznami vaških
poti/ dopisi in načrti za napeljavo vodovoda v Planini/ zapisniki o poravnavah/ kopija registra deležnih pravic/ domovinski listi/ zapisnik o ženitnih oklicih/ potrdila Kranjske hranilnice
občini Planina in seznam lastnikov avstro-ogrskega denarja za zamenjavo/ dopisi, dolžniške
knjižice, imenik invalidov in vojnih sirot avstro-ogrske vojske/ prenumeracija krajev/ spiski
odkupnin državnih železnic/ agrarna reforma/ proračun/ učne pogodbe/ seznami internirancev/
registri/ vojaške evidence/ volilni imeniki/ popisi prebivalstva/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občina Planina
SI PAK KP 10
Občina Podgrad / Comune di Castelnuovo d’Istria
1882-1944; 17,6m/ 137š 38k
predračun za gradnjo vodnjaka v Obrovu in Žejanah 1882/ prošnja vasi Gradišče za gradnjo
vodnjaka 1913/ spisi županstva občine Podgrad 1902-1922/ personalne mape rojenih v letih
1902-1905 s priloženimi potrdili o smrti (leto 1922, kat. VIII)/ spisi po kategorijah (1-15) 19231945/ družinski listi za: Podgrad 1939-1943, 1945; Gradišče 1940-1944; Huje 1930-1931, 1941;
Žejane 1930, 1935-1940; Velike Mune 1930-1931, 1936, 1940-1943, Male Mune 1930-1940/
register sklepov občinskega sveta in občinskega odbora 1924-1927/ sklepi sej občinskega sveta
1926-1944/ sklepi sej občinskega odbora 1926-1927/ seznam pogodb občinskega tajnika 19341943/ pogodbe 1926-1938/ demografska statistika 1924-1942/ podatki o porokah in umrlih
1925, 1931-1936/ akti o rojstvu in porokah 1924-1936/ izkaz črnovojniških obveznikov, rojenih 1897/ seznami rojenih v letih 1880-1900 za Podgrad, Velike in Male Mune, Starod, Hrušico,
Ritomeče in Poljane/ seznami rojenih v letih 1916-1921/ seznami vojakov občine Podgrad,
rojenih v letih 1901-1924/ registri anagrafov, migracij 1924-1943/ družinski listi 1924-1927,
1942, 1943/
Gradivo za starejša obdobja je fragmentarno. Spisi so odloženi po delovodniku, od leta 1922
dalje pa po italijanskih kategorijah (glej SI PAK KP 7).
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
Čermelj, L. (1945): Julijska krajina, Beneška Slovenija in Zadarska pokrajina: imenoslovje in
politično-upravna razdelitev, Slovensko kulturno-prosvetno društvo »France Rozman«, Beograd.
Ilirska Bistrica skozi stoletja (1977): Sprehod skozi čas, Katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, zvezek 3, Koper.
Ustvarjalci:
Občina Podgrad / Comune di Castelnuovo d’Istria
Leta 1814 je področje Podgrada spadalo v reško okrožje, ki ga je sestavljalo 15 okrajev. Sedež
okraja je bil tudi Podgrad. Imel je dve glavni občini: Podgrad in Lipo, ki sta bili tega leta iz postojnskega okrožja vključeni v reško okrožje (SI PAK KP 633, t.e. 130, AI/2, 11. nov. 1814). Po
reorganizaciji Ilirskega primorja leta 1825 je področje prišlo pod istrsko okrožje, ki je leta 1853
zajemalo Koper, Piran, Podgrad, Volosko, Buzet, Motovun, Buje, Poreč, Rovinj, Vodnjan, Pulj,
Labin, Pazin, Cres, Krk in Lošinj (RGB 1853, str. 1308).
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Leta 1868 je področje Podgrada spadalo pod okrajno glavarstvo Volosko v mejni grofiji Istri in
je imelo 16.331 prebivalcev (Bollettino delle Leggi, 1868/XVI, No 84, str. 283). Politični okraj
Volosko je sestavljalo 7 lokalnih občin (Volosko, Veprinac, Lovran, Kastav, Podgrad, Materija in
Jelšane). Lokalno občino Podgrad so sestavljala naselja Račice, Starod, Obrov, Gradišče, Hrušica,
Podbeže, Javorje, Ritomeče, Pregarje, Harije, Gabrk, Erjavče, Prelože, Sabonje, Studena Gora,
Poljane, Mune, Žejane in Male Loče (Bollettino delle Leggi, 1868/XI, N. 18, str. 33-35). Leta
1881 je področje Podgrada, kjer je bil sedež okrajnega sodišča, imelo 7.933 prebivalcev. Župan
je bil Jakob Valenčič, svetniki pa Štefan Saina, Jakob Butinar, Anton Sadkovič, Anton Kresevič,
Ivan Volk in Jože Valenčič. V Podgradu je bil učitelj Henrik Peršolja (Enrico Persoglia), v Hrušici
Franc Waišel, v Starodu pa don Andrej Horval. Občinski zdravnik je bil Venceslav Kormüller,
notar pa Franc Bittamitz (Guida Scematica Istriana. Almanacco 1881, str. 44-45). Občina Podgrad
je leta 1890 merila 172,33 km2 in štela 7.171 prebivalcev (v Podgradu je bil tudi sedež sodnega
okraja, ki je poleg občine Podgrad vključeval še občino Jelšane in Materijo; Hölder, 1994, str.
172-175). Leta 1910 je občina Podgrad (Castelnuovo), ki je sodila v volosko-opatijski okraj, poleg k.o. Podgrad zajemala še k.o. Erjavče, Gaberk, Gradišče, Vele (Velike) Mune, Hrušica, Huje,
Javorje, Male Mune, Male Loče, Obrov, Pavlica, Podbeže, Poljane, Pregarje, Prelože, Račiče,
Ritomeče, Sabonje, Starod, Studena Gora, Zajelšje in Žejane. Občina je štela 6.925 prebivalcev
(Cadastre National, 1946, str. 301-316, 566). Leta 1920 je bilo ime vasi Podgrad spremenjeno iz
Castelnuovo del Carso v Castelnuovo d’Istria (SI PAK KP 5, Občina Izola, 1920/kat. IX, št. spisa
3588). Po priključitvi Julijske krajine k Italiji in ustanovitvi reške pokrajine leta 1924 je voloskoopatijsko okrožje iz puljske pokrajine prešlo v reško, vendar sta občini Podgrad in Materija ostali
do leta 1928 priključeni k puljski pokrajini (nato sta bili priključeni k reški pokrajini). (ZB)
SI PAK KP 581
Občina Postojna / Comune di Postumia
1862-1944; 2m/ 8š
delovodni indeks 1862/ delovodniki 1928, 1935, 1943-1944/ register odlokov županstva 19351937/ županski odloki 1935/ zdravstveni register 1928-1929, 1933/ pomoč družinam vojakov 1943/
inventar osnovne šole Studeno 1926-1932/ seznam dolžnikov in upnikov 1925-1926/ register delodajalcev 1921-1926/ gradbeni načrt za občinsko stavbo in osnovno šolo v Slavinjah/ register
lastnikov vozil in vprežne živine 1927-1930/ davčni urad Postojna: odmera davka po posestnikih
za občine Postojna, Slavinje, Šmihel, Košana, Hrenovica, Pivka in Senožeče 1933-1942/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občina Postojna / Comune di Postumia
SI PAK KP 636
Občina Povir / Comune di Poverio
1900-1927; 0,5m/ 5š 25k
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računi in proračuni davčne občine Povir in Merče 1900-1913/ zapisniki starešinskih sej in sej
občinskega sveta 1903-1924/ korespondenca županstva 1921-1925/ delovodniki 1925-1926/
blagajniške knjige 1924-1927/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Občina Povir / Comune di Poverio
Občina Povir je bila leta 1882 ločena od občine Sežane, 8. maja leta 1927 pa je bila skupaj s
Štorjami ponovno združena z občino Sežano (Leggi e decreti, vol IV, 1927, N. 770, str. 40654066). (ZB)
SI PAK KP 11
Občina Senožeče / Comune di Senosecchia
1881-1948; 10,4m/ 73š 48k
rojstni in krstni list župnije v Vremah 19.6.1910/ načrt občinske hiše 1913/ zapisnik seje
občinskega odbora 1916, 1917/ odobren proračunski znesek za šolo v Senožečah 1916, 1917/
vabila na seje občinskega sveta 1918, 1919/ spisi po delovodniku 1920-1928/ spisi po kategorijah (I-XV) 1929-1945/ zapisniki sej NOO 2.6.-11.11.1945/ spisi 1946-1948/ seznami nabornikov, rojenih v letih 1884-1923/ proračuni 1924-1943/ ustanova za zaščito matere in otroka
1937/ razni spisi in korespondenca 1938-1945/
knjige: register sklepov občinskega sveta 1923-1926/ register sklepov občinskega odbora 19131926/ register sklepov občinskega načelnika 1926-1936, 1938-1942/ registri sklepov občinskega
sveta in občinskega odbora občin Senadole, Laže, Dolenja vas 1923-1926/ delovodnik demografskih spisov občin Senadole, Laže, Dolenja vas 1924-1928/ registri nepremičnin, premičnin,
dolgov, kreditov, rojstev, porok in tujcev občin Senožeče, Dolenja vas 1922-1939/ knjige prijav tujcev 1881-1905/ vpisna knjiga tujcev 1906-1921/ register tujcev 1931-1938/ knjiga izdanih potnih listov občine Senožeče 1927-1929/ register emigrantov 1934-1943/ vložni zapisnik občine Senožeče 1915-1918/ opravilni zapisnik 1919-1922/ delovodniki 1923-1946/
opravilni zapisnik občine Laže 1916-1919/ delovodniki občin Senadole, Laže, Dolenja vas
1922-1926/ imenik zadružnikov kmečke hranilnice in posojilnice Senožeče 1896-1921/ imenik članov kmečke hranilnice in posojilnice Senožeče 1907-1915/ knjiga računskih zaključkov
posojilnice Senožeče 1911-1924/ blagajniški dnevnik posojilnice Senožeče 1907-1917/ glavna knjiga hranilnih vlog in posojilna knjiga posojilnice Senožeče 1913/ protokol posojilnice
Senožeče 1932-1933, 1938-1943/ zapisniki sveta posojilnice Senožeče 1930-1940/ blagajniška
knjiga posojilnice Senožeče 1930-1942/ zapisnik sej načelstva in nadzorstva 1907-1916/ register štirinožcev (konji, mule) 1931/ blagajniški dnevnik občine Senožeče 1921-1922/ glavna
knjiga občine Senožeče 1924-1940/ register prevzetega mleka mlekarske zadruge Senožeče
1928-1930, 1932-1937/ zapisnik občnih zborov mlekarske zadruge Senožeče 1907-1938/ evidenca davkov občin Senadole, Laže, Dolenja vas, Senožeče 1924-1942/ evidenca volilcev
občin Senadole, Laže, Dolenja vas, Senožeče 1922-1938/ volilna evidenca občin Senožeče,
Dolenja vas, Laže in Senadole 1922- 1938/ vpisna knjiga tujcev, obrtnikov in del, razglašenih
pri županstvu Senožeče 1906-1921/ registri emigrantov 1934-1943/ register popotnikov in zaposlenih 1931-1938/ register prošenj za potne liste 1927-1938/
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Piranski statut iz leta 1384 (SI PAK PI 9, Kodeksi, a.e. 4, str. 74 verso).
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Prva stran rokopisnega pergamentnega kodeksa o zgodovini rimskega imperija (SI PAK KP 299, t.e. 41, a.e. 118b).
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Gradivo za avstrijsko obdobje je le fragmentarno, malo pa je tudi dokumentov do leta 1923. Do
leta 1928 je gradivo odloženo po delovodniku, od leta 1929 dalje pa po kategorijah (italijanski
registraturni načrt: glej SI PAK KP 7).
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi podestatovih odlokov, registri odlokov občinskega sveta
Ustvarjalci:
Občina Senožeče / Comune di Senosecchia
Pod Avstrijo je občina Senožeče spadala pod postojnski okraj in je bila sestavni del Kranjske.
Po prvi svetovni vojni in priključitvi Julijske krajine k Italiji ter novi upravni razdelitvi (kr. odlok 18.1.1923, št. 53) pa je občina prišla pod novoustanovljeno tržaško pokrajino in postojnsko
okrožje. S kr. odlokom dne 14.10.1926 št. 1450 je bilo občini priključeno še ozemlje dotedanjih
občin Dolenja vas, Laže in Senadole. V takem obsegu je občina ostala do leta 1945. (ZB)
SI PAK KP 637
Občina Sežana / Comune di Sesana
1880-1947; 37,9m/ 297š 166k
spisi po kategorijah (kategorije glej SI PAK KP 7): teritorialna razdelitev/ občinska meja/ občinski
svet/ administracija/ občinski odloki in odredbe 1923-1926/ dobrodelne ustanove/ bolnišnice/
nezgode pri delu/ policijske zadeve/ gozdne in gorske straže/ zdravstvo, veterina/ sejmi/ občinske
takse/ carina/ volitve/ vojaški nabori, naborni imeniki, seznami, okrožnice 1901-1922/ zapori/
verske zadeve/ šolstvo/ italijansko učiteljstvo (osebni akti) 1921-1942/ ceste/ gradbene zadeve: stavbni načrti in prošnje za nove zgradbe ter prezidavo starih zasebnih stavb 1880-1942/
železnica/ kmetijstvo/ državljanstvo/ selitve prebivalstva: register izdanih potnih listov 18951906, 1931-1934/ ljudsko štetje/ statistika/ trgovina in obrt: obrtna in trgovska dovoljenja, prodaja
vina lastne proizvodnje 1929-1936/ spremembe priimkov v italijansko obliko/ podpore družinam
vpoklicanih vojakov/ pokojninski spisi bivših italijanskih vojakov 1946-1947/ sejni starešinski
zapisniki 1895-1922/ vojne žrtve, vojna škoda 1920-1921, 1924-1945/ krediti za nemško vojsko
1943-1945/ personalne zadeve/ okrožnice/ društva/ gradivo različnih odsekov po 1945/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
Hochegger, A. (1893): Regolamento comunale e Regolamento elettoriale comunale delle Provincie di Gorizia-Gradisca e dell’Istria, Trieste, vol. I, Tipografia Tomasich.
Občine na Goriškem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne (1986): Nova Gorica, Tolmin,
Ajdovščina.
Waller, G. (1886): Manuale delle Leggi e Regolamenti comunali e provinciali per la Contea principesca di Goricia e Gradisca e pel Margraviato d’Istria, Innsbruck.
Žontar, J. (1988): Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik, Graz-Klagenfurt-LjubljanaGorizia-Trieste, str. 103.
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Ustvarjalci:
Občina Sežana / Comune di Sesana
Osnovo za nastanek občin je dal provizorični zakon o občinah z dne 17.3.1849 (RGB1,
170/1849). V aprilu istega leta so izšla izvršna navodila in razlaga tega zakona. S cesarskim
patentom z dne 31. decembra 1851 so bila postavljena tudi nekatera načela glede uprave občin.
Župane in odbornike so volili na osnovi volilnih redov, župane (tako podeželskih kot tudi mestnih občin) pa je potrjevala vlada. Občine so bile podrejene okrajnim uradom in le v izjemnih
primerih direktno kresijam ali namestništvom (RGB1, II/1952, str. 29-30).
Primorje je bilo leta 1853 razdeljeno na grofijo Goriško in Gradiško, mejno grofijo Istro ter
mesto Trst z okolico. Sedeža okrožja sta bila v Gorici in v Pazinu (Mitterburg). Goriško okrožje
je tega leta vključevalo okraje: Gorica, Bovec (Flitsch) Tolmin, Cerkno (Kirchheim, Circhina),
Kanal, Ajdovščina (Haidenschaft, Aidussina), Krmin (Cormons), Gradiška, Cervignano, Tržič
(Monfalcone), Komen in Sežana (RGB 1853, N. 261, str. 1307). V sežanski okraj so spadale
krajevne občine Dutovlje, Naklo, Rodik, Sežana, Skopo, Zgonik in Tomaj (RGB, 1853, str.
1311). Na podlagi oktobrske cesarske diplome 1860 in cesarskega patenta 1861 je prišlo do
sprememb v splošni deželni upravi. 5. januarja 1861 so bila uzakonjena pravila o volitvah
občinskih poslancev (RGB, 1861). Izšli so deželni redi, med njimi tudi skupni deželni red za
Trst, Gorico in Gradiško. O organizaciji in delovanju občin govori tudi zakon z dne 5.3.1862
(RGB1, IX/1862). Na njegovi osnovi so izhajali občinski redi za posamezne dežele (za Goriško
in Gradiško 7. aprila 1864). Na osnovi zakonov z dne 7. aprila 1864 in 10. julija 1868 je bilo
v deželi 136 lokalnih občin, in sicer v goriškem okraju 40, gradiškem 42, sežanskem 30 in
v tolminskem 24. Sežanski okraj je zajemal občine Auber, Brje, Brestovica, Komen, Lokev,
Dutovlje, Gorjansko, Kopriva, Mavhinje, Nabrežina, Naklo, Pliskovica, Povir, Veliki Repen,
Rodik, Štanjel, Šempolaj, Skopo, Sežana, Zgonik, Škrbina, Slivno, Štjak, Štorje, Temenica,
Tomaj, Veliki Dol in Vojščica (Waller, 1886, str. 150-156.)
20. decembra leta 1868 je za Goriško in Gradiško izšel zakon o združevanju občin (več katastrskih ali lokalnih občin v eno lokalno občino; RGB, XVI/1868). V pokneženi grofiji GoriškoGradiški je leta 1868 tako obstajalo 129 lokalnih občin, od leta 1871 pa 131 (še občini Tribuša
in Čezsoča). Do nadaljnjega združevanja občin je prišlo leta 1873, ko so omenjenih 131 občin
združili v 33 lokalnih občin. V političnem okraju Gorica je bilo 10 lokalnih občin, v Gradiški 8,
v Tolminu 7 in v političnem okraju Sežana 8 (Sežana, Naklo, Tomaj, Štanjel, Komen, Temenica, Nabrežina, Zgonik). Velikost občin in s tem njihovo število so zaradi pritožb nekaterih občin
kasneje še spreminjali. Leta 1877 je bila ustanovljena občina Moša (Mossa), leta 1882 Lokev,
Povir in Štorje (zaradi novoustanovljenih občin se je zmanjšala občina Sežana), leta 1887 pa
Kobjeglava, Bilje, Orehovje in Vogrsko. Opatje selo in Ločnik sta se ločila iz političnega okraja
Gradiška, Avber pa iz sodnega okraja Komen (Hochegger, 1893, XIV-XXVII). Po deželnem
zakonu z dne 6. junija 1882 so se od lokalne občine Sežana odcepili in se organizirali v dve
samostojni občini kraji: Sežana, Lokev, Povir in Mereče v lokalno občino s sedežem v Povirju
ter Štorje in Kazlje v občino s sedežem v Štorjah (Bollettino provinciale, 6.6.1872, št. 16). Glej
fond SI PAK KP 635. (ZB)
SI PAK KP 638
Občina Štorje / Comune di Storie
1892-1927; 0,6m/ 6š 42k
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Vicedominska knjiga notarja in vicedomina Johanesa, sina pok. Henrica, od marca 1342 do marca 1344
(SI PAK PI 9, Vicedominske knjige, a.e. 10).
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1263, november, 28., Benetke - dukal beneškega doža Rayneriusa Zena piranskemu podestatu in komuni, naj ne obremenjujeta Benečanov,
poročenih v Piranu, z odvečnimi dajatvami (SI PAK PI 9.2, a.e. 1).

korespondenca županstva v Štorjah 1914-1922/ nabor 1922-1923/ zapisniki sej občinskega
sveta 1923-1924/ volitve župana 1922/ računi in proračuni davčnih občin Štorje in Kazlje
1892-1919/ proračun občine Štorje 1923/ blagajniške knjige 1925-1927/ politične in upravne volitve 1923-1924/ sejni zapisnik županije Štorje 1909-1925/ zapisnik sklepov občinskega
sveta 1924-1925/ delovodniki 1924-1926/ blagajniške knjige 1925/ knjige občinskih taks 19241927/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
Žontar, J. (1988): Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski,
Primorju in Štajerski do leta 1918. Zgodovinsko-bibliografski vodnik, Graz-Klagenfurt-Ljubljana-Gorizia-Trieste, str. 103.
Občine na Goriškem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne (1986): Nova Gorica, Tolmin, Ajdovščina.
Ustvarjalci:
Občina Štorje / Comune di Storie
Področje kasnejše občine Štorje je bilo do leta 1882, ko je nastala samostojna občina, v okviru
občine Sežana. Občina je bila 8. maja 1927 skupaj s Povirjem združena z občino Sežana (Leggi
e decreti, vol IV, 1927, N. 770, str. 4065-4066). (ZB)
SI PAK KP 639
Občina Tomaj / Comune di Tomadio
1942-1946; 0,2m/ 2š 3k
pokojninski listi bivših italijanskih vojakov 1946/ blagajniške knjige 1942-1943/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občina Tomaj / Comune di Tomadio
Občini Tomaj in Avber sta bili 8. septembra 1927 združeni v eno občino Tomaj s sedežem v
Tomaju (Leggi e decreti, vol VIII, 1927, N. 1796, str. 7890). (ZB)
SI PAK KP 22
Občinski tehnični urad Koper / Ufficio tecnico comunale di Capodistria
1910-1942; 0,3m/ 3š
dopisi 1922-1941/ prošnje za gradbena dovoljenja, rekonstrukcije in adaptacije, načrti hiš 19271930/ gradbene cenitve, ponudbe, gradbena dela (šola v Pradah, predračun in popravilo Loggie)
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1925-1932/ razni dopisi: popravilo stolničnih zvonov, popravilo kulturnospomeniških stavb, o
uradu za polepševanje okolja Koper 1927-1931/ naročila občinskega tehničnega urada 19251931/ različni projekti: OŠ Koper (deli samostanov sv. Klare in sv. Frančiška) 1925-1927/ OŠ
Čežarji (skica) 1927/ OŠ sv. Marka na Markovcu 1921/ OŠ Koper (adaptacija prostorov in vrta
za jedilnico in kuhinjo) 1925/ prenova šolskih stavb 1929/ projekt za asfaltiranje in ureditev
obale »Castel Leone« 1933/ projekt izgradnje mestne kanalizacije 1931/ načrt hiše za upravne
uradnike (društvo »Società Cooperativa di costruzione di case in Capodistria«) 1910/ o gradnji
karabinjerske kasarne pri pokopališču 1920/ gradbena dela podjetja Sandrin 1925/ adaptacija
pritličja Manzonijeve hiše 1939/ predračun gradbenih del za ureditev prostorov za t.i. »scuola
media« v stavbi koprskega liceja 1942/ ureditev kanalizacije v ulicah C. Battisti in Santorio
1933/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinski tehnični urad Koper / Ufficio tecnico comunale di Capodistria
4.6

Carinski in davčni uradi

SI PAK KP 15
Carinarnica Izola / Dogana d’Isola d’Istria
1924-1945; 1,9m/ 18š 12k
zaupni spisi 1939-1943/ splošni spisi 1931-1945/ izvoz - uvoz 1929-1943/ kliring 1935-1941/
vozni redi ladij 1924-1927/ carinske obveznosti izolskih tovarn 1932-1942/ upravno finančna
dokumentacija 1924-1945/ personala 1935-1945/ statistika 1933-1945/ okrožnice in pravilniki
1925-1944/ delovodniki 1930-1945/ indeks 1925-1945/ register dovoljenj za uvoz 1938,19411942/
Gradivo je fragmentarno ohranjeno.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi, registri
Ustvarjalci:
Carinarnica Izola / Dogana d’Isola d’Istria
SI PAK KP 16
Carinarnica Koper / Dogana di Capodistria
1937-1944; 0,3m/ 3š
okrožnice 1938/ plovbna in komercialna statistika 1937-1938, 1944/ blagajniške knjige ter knjige uvoza in izvoza 1941-1944/
Gradivo je fragmentarno ohranjeno.
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Carinarnica Koper / Dogana di Capodistria
SI PAK PI 17
Carinarnica Piran / Dogana di Pirano
1924-1945; 0,5m/ 5š
okrožnice, odredbe 1924, 1930-1945/ razni registri 1939-1945/ knjige uvoza in izvoza 19421944/
Gradivo je fragmentarno ohranjeno.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Carinarnica Piran / Dogana di Pirano
SI PAK KP 628
Finančni inšpektorat Koper s priključenimi spisi
1648-1918; 2,9m/ 26š
bratovščinske knjige bratovščin: sv. Device v Loki 1648-1806/ sv. Treh kraljev v Hrastovljah
1708-1806/ sv. Katerine v Hrastovljah 1708-1806/ sv. Sebastijana v Hrastovljah 1710-1806/ sv.
Krištofa v Kopru 1681-1720, 1735/ sv. Nikolaja v Gračišču 1747-1806/ sv. Zakramenta in sv.
Antona v Sv. Antonu 1747-1806/ sv. Ivana in sv. Roka v Sv. Antonu 1748-1806/ sv. Florijana
v Kubedu 1748-1806/ sv. Florijana in sv. Helene v Podpeči 1749-1806/ spisi bratovščin 18061852/ knjiga aktive prodanih nepremičnin bratovščin, kapitali bratovščin, zakupi bratovščin,
kazalo zakupov/ registri in dnevniki bratovščin 1845-1870/ zaključni računi bratovščin koprske
glavne občine 1848-1870/ blagajniški dnevniki bratovščinskega fonda 1845-1911/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Finančni inšpektorat Koper
SI PAK KP 12
C.k. Urad domen Koper / I. R. Uffizio Demaniale di Capodistria
1807-1878; 24m/ 152š 251k
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upravljanje dohodkov razpuščenih samostanov in bratovščin/ izterjava dolgov/ spisi urada domen:
dopisi, likvidacije, opomini, licitacije, zakupi, tožbe, sodne obravnave, dražbe/ knjige dolžnikov,
odplačevanj/ knjige zakupov/ blagajniški dnevniki zakupov posameznih fondov/ delovodniki in
indeksi/
Pomorska sanitetna deputacija v Kopru: nadzor nad plovbo, ribolovom, pošto in potniki, seznami ladij, nabor, finančna poročila, nadzor nad epidemijami/
Pripomočki za uporabo:
Kontestabile Rovis, M. (2001): Urad domen Koper 1807 - 1878 s priključenimi spisi, Koper
(arhivski popis).
Literatura:
Kontestabile Rovis, M. (1998): Arhivsko gradivo o bratovščinah v Pokrajinskem arhivu Koper.
Arhivi : Arhivsko društvo Slovenije. Ljubljana, letnik 21, št. 1/2, str. 65-66.
Kontestabile Rovis, M. (2001): Urad domen Koper 1807 - 1878 s priključenimi spisi, Koper.
Bonin, Z. (2005): Kataster koprskih solin leta 1847. Kronika, Časopis za slovensko krajevno
zgodovino. Ljubljana, št. 54, str. 79-94.
Ustvarjalci:
C. k. Urad domen Koper / I. R. Uffizio Demaniale di Capodistria
Po francoski zasedbi beneške Istre in ukinitvi samostanov in bratovščin je bil v Kopru leta 1806
ustanovljen demanijski računski urad (Ragioneria del Demanio di Capodistria). Upravljal je
premoženje ukinjenih bratovščin in samostanov. Povezan je bil z uradom za upravo hipotek, ki
je skrbel za izterjavo dolgov. V obdobju Ilirskih provinc je v Kopru delovala »Kraljevska administracija domen in davkov« (Administration des domains et des droits ou a renio) z izpostavo
v Buzetu (Bureau de Pinguente). Od leta 1815 se je urad preimenoval v Urad domen Koper (I.r.
Ufficio Demaniale del distretto di Capodistria e de’ fondi politici di Trieste). Sodeloval je s fiskalnim
uradom v Trstu, ki je deloval pri civilnem sodišču v Trstu. Podrejen je bil finančnemu inšpektoratu
v Trstu (I.r. Ispezione demaniale da Trieste). Sodno izterjavo davkov je vodilo okrajno sodišče
Koper.
Urad domen je upravljal premoženje kameralnega fonda, religijskega fonda, fonda bratovščin,
fonda koprske škofovske mense, fonda tržaške škofije, študijskega fonda, fonda ostalih korporacij, posestva Frankollsberg, posestva Rižana. Fond vsebuje tudi gradivo pomorske sanitetne
deputacije Koper 1819-1859 (I.r. Deputazione di Sanità Marittima di Capodistria). Deputacija
je nadzorovala plovbo, tovor, potnike in izkrcavanje. Delila je dovolilnice za ribolov ter vodila sezname ladij. Skrbela je za nasipe in opuščene soline ter novačila mladeniče v mornarico.
Njena najpomembnejša naloga so bili nadzor epidemij, obveščanje o njihovi širitvi in izvajanje
sanitetnih ukrepov. Deputacijo so ukinili leta 1850. V Trstu je bila ustanovljena pomorska vlada
(Governo centrale Marittimo, Central Seebehörde). Deputacije so nadomestili s Pristaniškimi, sanitetnimi in kontumacijskimi uradi (Uffici di Porto, di Sanità e di Contumacia). Leta 1860 se urad
preimenuje v solni in domenski urad Koper (Ufficio Sali e Demanio in Capodistria). (MKR)
SI PAK KP 13
C.k. Urad domen Piran / I.R. Uffizio Demaniale di Pirano
1806-1846; 0,3m/ 3š
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likvidacijski spisi bratovščin: sv. Katarine in sv. Sabe v Padni 1822-1843/ sv. Petra v Sv. Petru
1819-1844/ sv. Antona opata v Kortah 1819-1830/ sv. Jezusovega imena v Izoli 1821-1845/
Blažene Device Marije v Izoli 1821-1841/ sv. Marije Elizabete v dolini Drnice (Valdrniga)
1821-1844/ Krminske Matere Božje v Izoli 1821-1845/ Blažene Device v izolski cerkvi Marije
Alietske 1821-1843/ izolske bratovščine sv. Roka, sv. Mihaela, sv. Jožefa in sv. Janeza Krstnika
1821-1846/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
C.k. Urad domen Koper / I.R. Uffizio Demaniale di Capodistria
SI PAK KP 14
Okrajni davčni urad Koper / Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Capodistria
1924-1947; 11,1m/ 37š 100k
serije davčnih knjig: F ali FABB (fabbricati) stavbni davek/ RM (richezza mobile) davek na
dohodek/ T (terreni) zemljiški davek/ letne odmere davkov za davčne zavezance za Dekane,
Izolo, Koper, Marezige, Hrpelje, Grožnjan, Piran in Šmarje 1924-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni davčni urad Koper / Ufficio Distrettuale delle imposte dirette di Capodistria
Urad je bil ustanovljen leta 1924. Italija je na priključenem ozemlju začela uveljavljati italijansko davčno zakonodajo. S kr. odlokom z dne 17.10.1922 št. 1401 je bilo potrjeno prečiščeno
besedilo zakonov o neposrednem davku (prejšnje neprečiščeno besedilo o neposrednem davku
je bilo sprejeto s kr. odlokom z dne 29.6.1902 št. 281; RDL- Raccolta Ufficiale delle leggi e dei
decreti del Regno d’Italia, str. 4297-4340), s kr. odlokom z dne 11.1.1923 št. 117 pa je bil zakon
o neposrednem davku razširjen na priključeno ozemlje Julijske krajine (RDL, str. 374-380). Z
odlokom z dne 25.2.1923 št. 521 je bilo dopolnjeno prečiščeno besedilo zakona o neposrednem
davku, sprejetega leta 1922 (17.10.1922, št.1401, RDL, str. 1689-1699). Pravilnik k navedenemu zakonu je stopil v veljavo s kr. odlokom z dne 15.9.1923, št. 2090, s katerim je bil potrjen
pravilnik zakona o neposrednem davku iz prejšnjega odstavka (LDI, str. 5968-6012). Z ministrskim odlokom z dne 18.9.1923 so bila potrjena zakonska navodila za izterjevanje davkov,
ki so jih izvajali od 1.1.1924 dalje. S kr. odlokom z dne 17.9.1931 št. 1608 so stopile v veljavo
uredba o prijavi dohodka in sankcije na področju neposrednega davka ( RDL, vol. VIII, str.
481). (VB)
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4.7

Pomorski uradi

SI PAK KP 21
Izpostava za svetilnik in pomorsko signalizacijo Izola / Zona fari e segnalamento marittimo Isola d’Istria
1931-1944; 0,2m/ 2š
spisi: računi stroškov svetilnika, plače delavcev, delovne pogodbe, materialni stroški, vpis v
fašistično stranko, svetilniki in pomorska signalizacija, telegrafska signalizacija itd. 19311944/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Izpostava za svetilnik in pomorsko signalizacijo Izola / Zona fari e segnalamento marittimo
Isola d’Istria
SI PAK KP 18
Luška kapitanija Izola / Capitanato di porto d’Isola d’Istria
1926-1945; 1,3m/ 7š 41k
splošni spisi 1931-1944/ zaupni spisi 1941-1944/ vojaške zadeve (nabor) 1932-1944/
knjige: delovodniki splošnih spisov 1929-1945/ delovodniki zaupnih spisov 1942-1944/ registri odplulih ladij 1933-1945/ registri priplulih ladij 1926-1945/ imenik vkrcanih in izkrcanih
posadk ladij 1928-1945/ evidenca ribiških motornih čolnov in indeks 1937/
Gradivo je fragmentarno ohranjeno.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Luška kapitanija Izola / Capitanato di porto d’Isola d’Istria
SI PAK PI 19
Luška kapitanija Piran / Capitanato di porto di Pirano
1910-1973; 15,4m/ 140š 17k
spisi 1910-1948/ trgovska mornarica STO - dovolilnice za obmejni ribolov 1948-1953/ spisi in
dopisi 1948-1949/ personalne zadeve 1948-1949/ pregled količin izdanega goriva 1949-1950/
računovodske zadeve 1950/ ladijski promet 1952/ mesečna statistika ulova rib 1953/ spisi, personalne zadeve 1953/ statistični pregled in spisi posadk 1957-1961/ knjiga radijskih obvestil
1961/ statistika 1962, 1968, 1970-1971/ evidenčni listi vajencev 1962/ itinerarji 1964, 1966,
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1968/ listi posadk 1963/ popis posadk 1964-1966/ prošnje za izdajo dovoljenja za plovbo in
seznami posadk 1973/ abecedni seznam imen ladij in posadk/ vpisni listi ladij 1946-1965/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Luška kapitanija Piran / Capitanato di porto di Pirano
SI PAK KP 20
Obalno poverjeništvo Izola / Delegazione di spiaggia d’Isola d’Istria
1923-1942; 0,3m/ 3š
seznami ribiških podjetij in združb/ podatki o poletnem, zimskem in celoletnem ulovu rib/ o
organizaciji pomorske sanitete/ o izolskih podjetjih Arrigoni in Toriggiani/ licence za priobalno plovbo/ trajne licence za ladje in manjše jadrnice za priobalno plovbo in plovbo med otoki
znotraj kraljestva/ zdravstvena dovoljenja (izkaznice)/ vpis ribičev v vojaško evidenco/ register
vpoklicanih in nabornikov/ dovoljenja za motorne čolne/ pomorski zakoniki itd. 1923-1942/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obalno poverjeništvo Izola / Delegazione di spiaggia d’Isola d’Istria
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5

UPRAVA PO 1945 oz. 1947 (1954)

5.1

Oblastni organi

5.1.1

Pokrajinski oz. oblastni organi

SI PAK KP 480
Oblastni ljudski odbor za Goriško
1947-1951; 7,5m/ 68š 66k
spisi poverjeništev za finance, gozdarstvo in lesno industrijo, lokalni promet, trgovino in preskrbo,
delo, zdravstvo, personalnega oddelka/ delovodniki in kazala/ statut/ začasni pravilnik za notranje organizacijsko poslovanje/ zapisniki sej planske komisije, komisije za prekrške, kontrolne
komisije/ matična knjiga/ seznam zveznih in republiških podjetij po okrajih/ elektrifikacija 19451951/ obnova podeželja/ zapisniki sej okrajnih izvršnih ljudskih odborov/ zapisniki sej krajevnih
ljudskih odborov/ letna poročila okrajnih ljudskih odborov/ razna statistična poročila/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Oblastni ljudski odbor za Goriško
Primorska oblast, kasneje preimenovana v Goriško oblast, je bila ustanovljena 23. februarja
1949. Sedež je imela v Postojni. V njej je bilo združeno ozemlje, ki je bilo po pariški mirovni
pogodbi priključeno Ljudski republiki Sloveniji (LRS), in ozemlje na jugoslovanski strani nekdanje italijansko - jugoslovanske meje, ki je bilo februarja 1948 vključeno v postojnski okraj
(Lož, Bloke, Cerknica, Rakek, Planina). Ukinjena je bila marca 1951. (MZ)
SI PAK KP 485
Vojaška uprava Jugoslovanske armade cone B Svobodnega tržaškega ozemlja
1945-1956; 0,3m/ 3š
objave v uradnem listu 1947-1949/ spisi o preprečevanju narodnostne nestrpnosti 1951-1953/
ribolov - italijanska zakonodaja in poročilo s posvetovanja o pravici ribolova v teritorialnih
vodah okraja Koper/ izseljevanje: navodila in pravice izseljencev/ zakonodaja Svobodnega
tržaškega ozemlja/ premoženjskopravne zadeve/ seznami odpeljane imovine 1946-1953/ podatki o premoženju po posameznih občinah v okraju Buje/ seznam industrijskih in obrtnih objektov,
odkupljenih od optantov/ postopek likvidacije Vojaške uprave Jugoslovanske armade/ pregled
člankov v italijanskih časopisih/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Vojaška uprava Jugoslovanske armade cone B
Slovensko primorje je bilo v skladu z beograjskim sporazumom, sklenjenim 9.6.1945, razdeljeno na dve okupacijski coni. Cono B Julijske krajine je upravljala Vojaška uprava jugoslovanske
armade (VUJA). Z uveljavitvijo mirovne pogodbe z Italijo je bil septembra 1947 pretežni del
cone B priključen Jugoslaviji. Za Trst in zaledje je bilo ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje
(STO) kot samostojna enota pod zaščito Združenih narodov. Razdeljeno je bilo na cono A, ki
jo je upravljala Zavezniška vojaška uprava (ZVU), in cono B, ki je zajemala okraja Koper in
Buje in jo je upravljala VUJA. To je trajalo do 5. oktobra 1954, ko je cona B STO v skladu z
Londonskim memorandumom pripadla Jugoslaviji. (MZ)
5.1.2

Okrožni in okrajni organi

SI PAK KP 359
Okrožni narodnoosvobodilni odbor za Tržaško okrožje, Odsek za kmetijstvo / Comitato
di liberazione nazionale per il circondario di Trieste, Sezione agricoltura
1945-1947; 0,2m/ 2š
spisi odseka za kmetijstvo 1945-1947/ spisi odseka za zadružništvo/ kmetijska prosveta/
okrožnice/ register zadrug 1945-1946/ seznami tečajnikov/ kmetijska statistika 1945-1946/
Gradivo je fragmentarno ohranjeno.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrožni narodnoosvobodilni odbor za Tržaško okrožje, Odsek za kmetijstvo / Comitato di liberazione nazionale per il circondario di Trieste, Sezione agricoltura
Tržaško okrožje je bilo ustanovljeno 12.5.1945 z odlokom Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora (PNOO) za Slovensko primorje. Po razdelitvi Slovenskega primorja v cono A in
cono B Julijske krajine 9.6.1945 je ostalo v coni A pod zavezniško vojaško upravo. Delovati je
nehalo 23.2.1947. (MZ)
SI PAK KP 23
Istrski okrožni ljudski odbor Koper / Comitato popolare circondariale dell’Istria Capodistria
1946-1952; 20,3m/ 182š
spisi po delovodniku 1947-1952/ delovodniki 1947-1952/ kazala 1947-1952/ zapisniki zasedanj Istrskega okrožnega ljudskega odbora 1947-1952/
Gradivo je pomanjkljivo. Urejeno je kronološko.
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Istrski okrožni ljudski odbor Koper / Comitato popolare circondariale dell’Istria Capodistria
Poverjeništvo PNOO (PPNOO) za Slovensko primorje in Trst je 20. februarja 1947 s pooblastilom PNOO za Slovensko primorje in Trst in oblastnega LO za Istro v Labinu ter z odobritvijo VUJA ustanovilo Istrski okrožni ljudski odbor (IOLO) kot najvišji organ civilne oblasti
na območju okrajev Koper in Buje (UL IOLO, št. 1/1947). Deloval je do 15. maja 1952, ko
je komandant Vojaške uprave JLA (VUJLA) jugoslovanske cone STO Miloš Stamatović izdal
odredbo, s katero je v soglasju z vlado FLRJ ter vladama republik Slovenije in Hrvaške IOLO
ukinil, vse njegove pristojnosti pa prenesel na okraja Koper in Buje. (MZ)
SI PAK KP 478
Okrajni ljudski odbor Ilirska Bistrica
1945-1952; 25m/ 206š
spisi tajništva, gospodarstva, prosvete, kulture, trgovine in preskrbe, gostinstva, obrti, zdravstva,
sociale 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ indeksi 1945-1952/ organizacijske zadeve/ upravnopravne zadeve/ odloki/ okrožnice/ volitve/ zapisniki sej skupščin, predsedstva, izvršnega odbora, svetov, odborov, komisij/ zapisniki krajevnih ljudskih odborov/ zapisniki občinskih ljudskih odborov/ plani/ poročila/ vojna škoda/ obnova podeželja/ premoženjskopravne zadeve/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Okrajni ljudski odbor Ilirska Bistrica
Leta 1945 je imel okraj Ilirska Bistrica krajevne narodnoosvobodilne odbore (KNOO) Čelje,
Prelože, Prem, Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Kilovče, Janeževo Brdo, Smrje, Podstenje, Mereče,
Šembije, Podtabor, Knežak, Koritnica, Bač, Tominje, Zajelšje, Zarečje, Dobropolje, Zarečica,
Brce, Harije, Koseze, Mala Bukovica, Velika Bukovica, Soze, Veliko Brdo, Pavlica, Studena
Gora, Dolenje, Jelšane, Rupa, Novokračine, Sušak, Fabci, Gornji Zemon, Dolnji Zemon,Vrbovo,
Jasen, Jablanica, Vrbica, Ilirska Bistrica-Trnovo, Trepčane, Kuteževo, Zabiče, Podgraje, Topolc,
Suhorje, Šapjane, Pasjak in Male Brce.
Po upravno-teritorialni razdelitvi dne 27. maja 1946 se je število krajevnih ljudskih odborov
(KLO) zmanjšalo in so ostali: Čelje (Čelje, Prelože), Prem (Prem, Kilovče, Dolnja Bitnja,
Smrje, Ratečevo Brdo, Gornja Bitnja), Janeževo Brdo, Podstenje (Podstenje, Podstenjšek,
Mereče), Šembije (Šembije, Podtabor), Knežak (Knežak, Bač, Koritnica), Tominje (Tominje,
Zajelšje, Podbeže), Zarečje (Zarečje, Brce, Dobropolje, Zarečica), Harije, Koseze (Koseze,
Mala Bukovica), Velika Bukovica (Velika Bukovica, Soze), Veliko Brdo (Veliko Brdo, Pavlica,
Studena Gora), Dolenje, Jelšane (Jelšane, Rupa), Novokračine (Novokračine, Nova vas, Sušak,
Fabci), Zemon (Dolnji Zemon, Gornji Zemon), Vrbovo (Vrbovo, Jasen, Jablanica, Vrbica), Ilirska Bistrica (Ilirska Bistrica, Trnovo), Trpčane (Trpčane, Kuteževo), Zabiče (Zabiče, Podgraje),
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Topolc, Suhorje, Šapjane, Pasjak (Pasjak, Male Brce). Iz ukinjenega okrajnega ljudskega odbora
(OLO) Pivka je bil okraju Ilirska Bistrica priključen KNOO Ostrožno Brdo, iz ukinjenega OLO
Hrpelje-Kozina Pregarje (Pregarje, Huje, Gaberk), Podgrad (Podgrad, Račice, Starod, Sabonje),
Hrušica (Hrušica, Male Loče), Sabonje, Tatre (Tatre, Erjavče, Brezovo Brdo), Slivje (Slivje,
Mrše, Orehek, Hotična, Velike Loče, Kovčice), Obrov (Obrov, Javorje, Gradišče, Ritomeče, Poljane), Golac, iz ukinjenega OLO Pivka pa Kozjane. Z upravno-teritorialno razdelitvijo LRS iz
leta 1952 je bil okraj Ilirska Bistrica ukinjen in razdeljen med okraja Postojna in Sežana. (MZ)
SI PAK KP 24
Okrajni ljudski odbor Koper / Comitato popolare distrettuale di Capodistria
1945-1965; 242m/ 2102š 272k
spisi tajništva, gospodarstva, prosvete, kulture, trgovine, preskrbe, gostinstva, obrti, zdravstva,
sociale 1945-1965/ delovodniki 1945-1965/ indeksi 1945-1965/ organizacijske zadeve/ upravnopravne zadeve/ odloki/ okrožnice/ volitve/ zapisniki skupščin, predsedstva, izvršnega odbora/
zapisniki krajevnih ljudskih odborov/ zapisniki občinskih ljudskih odborov/ vojna škoda/ obnova podeželja/ premoženjskopravne zadeve/ gradbeni načrti/ investicijski programi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Okrajni ljudski odbor Koper / Comitato popolare distrettuale di Capodistria
Okrajni ljudski odbor Koper je deloval od 12. maja 1945. 3. avgusta 1945 se je združil z okrajem Piran. Leta 1946 je zajemal območja KNOO Dekani, Osp-Gabrovica, Škofije, Sv. Anton,
Tinjan, Izola, Cetore, Korte, Malija, Šalet, Koper, Ankaran, Bertoki, Manžan, Pobegi, Semedela, Sv. Tomaž, Vanganel, Kampel-Šalara, Marezige, Babiči, Boršt, Šmarje, Gažon, Koštabona,
Krkavče, Nova vas, Padna, Pomjan, Piran, Portorož, Sv. Jernej, Sv. Lucija, Strunjan, Sečovlje,
Sv. Peter, Truške, Gračišče, Gradin, Hrastovlje, Loka, Movraž, Požane, Pregara, Rižana, Sočerga
in Belvedur.
Po podpisu mirovne pogodbe z Italijo in z ustanovitvijo STO so bili iz okraja Koper izločeni
KNOO Truške, Gračišče, Gradin, Hrastovlje, Loka, Movraž, Požane, Pregara, Rižana, Sočerga.
Z odlokom IOLO o razdelitvi IOLO na okraje in občine so bili 12. aprila 1952 konstituirani občinski ljudski odbori Koper okolica, Izola okolica, Dekani, Marezige, Šmarje, Portorož,
Sečovlje ter mestnih občin (MO) Koper, Izola in Piran.
Z uveljavitvijo Londonskega memoranduma se je na okraj Koper 5.10.1954 razširila civilna
uprava FLRJ.
Z zakonom o območjih okrajev in občin v LRS (UL LRS, št. 2/55) je 30.6.1955 poleg dotedanjega območja dobil še del dotedanjih okrajev Postojna in Sežana. Razdeljen je bil na občine
Divača, Hrpelje, Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana.
Po upravno-teritorialni razdelitvi leta 1958 se je število občin skrčilo na Hrpelje, Ilirska Bistrica,
Izola, Koper, Piran, Postojna in Sežana; leta 1963 je bila ukinjena občina Hrpelje. Okraj Koper
je bil ukinjen 31.12.1965. (MZ)
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SI PAK KP 25
Okrajni ljudski odbor Postojna
1945-1955; 80m/ 632š 71k
spisi tajništva, gospodarstva, prosvete, kulture, trgovine, preskrbe, gostinstva, obrti, zdravstva,
sociale 1945-1955/ delovodniki 1945-1955/ indeksi 1945-1955/ organizacijske zadeve 19451955/ upravnopravne zadeve 1945-1944/ odloki 1945-1955/ plani/ poročila/ okrožnice/ volitve/
zapisniki skupščin 1945-1955/ zapisniki predsedstva 1945-1955/ zapisniki izvršnega odbora
1945-1955/ zapisniki krajevnih ljudskih odborov 1945-1952/ zapisniki občinskih ljudskih odborov 1952-1955/ vojna škoda 1945-1948/ obnova/ premoženjskopravne zadeve/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Okrajni ljudski odbor Postojna
Okraj Postojna je deloval od leta 1945 do leta 1955. Po začasni upravno-teritorialni razdelitvi
Slovenskega primorja z dne 1.5.1947 je bil okraj razdeljen na KLO Bukovje, Dolnja Košana,
Gorenja Košana, Hrenovice, Hruševje, Palčje, Postojna mesto, Postojna okolica, Prestranek,
Razdrto, Senožeče, Slavina, Št. Peter na Krasu, Studeno, Šmihel pri Št. Petru, Trnje in
Zagorje. Po zakonu o upravni razdelitvi LRS z dne 23. februarja 1948 je bil okraj razširjen še na
naslednje KLO-je: Babno Polje, Begunje pri Cerknici, Bezuljak, Cajnarje, Cerknica, Grahovo,
Hruševje, Iga vas, Laze, Lož, Nova vas, Planina pri Rakeku, Rakek, Ravnik, Stari trg pri Ložu,
Sv. Vid nad Cerknico, Unec in Velike Bloke.
Leta 1952, ko je zakon o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine (UL LRS, št. 11/52) ukinil
KLO-je in okraj Ilirska Bistrica, so bile v okraju Postojna ustanovljene občine Begunje, Bloke,
Cerknica, Dolane, Hruševje, Ilirska Bistrica, Jablanica pod Snežnikom, Jelšane, Knežak, Loška
Dolina, Pivka, Planina, mestna občina Postojna, Prem in Rakek.
Okraj Postojna je bil ukinjen leta 1955 z zakonom o območjih okrajev in občin v LRS (UL LRS,
št. 24/55). Priključen je bil okraju Koper. (MZ)
SI PAK KP 361
Okrajni ljudski odbor Sežana
1945-1955; 67,3m/ 555š
spisi tajništva, gospodarstva, prosvete, kulture, trgovine, preskrbe, gostinstva, obrti, zdravstva, sociale 1945-1955/ delovodniki 1945-1955/ indeksi 1945-1955/ organizacijske zadeve 1945-1955/ upravnopravne zadeve 1945-1955/ odloki okrajnega ljudskega odbora 19451955/ plani/ poročila/ okrožnice/ volitve/ zapisniki skupščin 1945-1955/ zapisniki predsedstva
1945-1955/ zapisniki izvršnega odbora 1945-1955/ zapisniki krajevnih ljudskih odborov
1945-1952/ zapisniki občinskih ljudskih odborov 1952-1955/ vojna škoda 1945-1948/ obnova/
premoženjskopravne zadeve/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Okrajni ljudski odbor Sežana
Okrajni NOO Sežana je deloval od leta 1944. Bil je sestavni del tržaškega okrožja in od podpisa
beograjskega sporazuma (8.6.1945) do uveljavitve mirovne pogodbe z Italijo v coni A Julijske
krajine. Ob osvoboditvi so že delovali KNOO Orlek, Mereče, Plešivica, Povir, Žirje, Dane,
Šmarje, Vrhovlje, Voglje, Kreplje, Dutovlje, Skopo, Krajna vas, Kopriva, Tomaj, Šepulje, Križ,
Utovlje, Dobravlje, Avber, Ponikve, Kazlje, Štorje, Lokev in Sežana.
8. februarja 1947 je bila z odlokom PPNOO za Slovensko primorje izvedena začasna upravoteritorialna razdelitev Slovenskega primorja z združevanjem KNOO. Združeni so bili okraji
Sežana, Komen, Hrpelje-Kozina in delno Koper v nov OLO Sežana s sedežem v HrpeljahKozini. Po združitvi je okraj Sežana štel 43 KLO-jev: Barka, Brestovica, Črni Kal, Divača,
Gračišče, Hrpelje, Krvavi Potok, Loka-Brezovica, Matavun, Materija, Misliče, Movraž, Ocizla,
Podgorje, Rakitovec, Rodik, Sočerga, Štjak, Vrabče, Vremski Britof, Rižana, Črnica, Graden,
Pregara, iz dotedanje cone A Julijske krajine pa Avber, Brje (pri Gorjanskem), Dol pri Repentabru, Dutovlje, Gabrovica (pri Komnu), Gorjansko, Kobjeglava, Komen, Lokev, Pliskovica,
Povir, Sežana, Skopo, Sveto (Ivanji Grad), Škrbina, Štanjel, Štorje, Tomaj in Veliki Dol. KLOji Črnica, Graden in Pregara so bili spomladi 1947 izločeni iz okraja Sežana in priključeni k
okraju Buzet (LRH). Ko je bila 15. septembra 1947 uveljavljena mirovna pogodba z Italijo, se
je sedež okraja Hrpelje-Kozina preselil v Sežano. Takrat sta bila ukinjena KLO Brje pri Gorjanskem in KLO Krvavi Potok. Iz okraja Koper je bil izločen KLO Truške in priključen okraju
Sežana. Po zakonu o upravno-teritorialni razdelitvi LRS (UL LRS, št. 9/48) z dne 23.2.1948 sta
bila iz goriškega priključena k sežanskemu okraju KLO Brestovica in KLO Gornja Branica. Z
ukazom o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS (UL LRS, št. 35/49) z
dne 8.11.1949 sta bila 11.12.1949 ukinjena KLO Gabrovica, ki se je priključil h KLO Komen,
in KLO Kobjeglava, ki se je priključil h KLO Štanjel.
Z upravno-teritorialno razdelitvijo z dne 19.4.1952 so bili ukinjeni KLO-ji in konstituirani občinski ljudski odbori (ObLO). Ukinjen je bil tudi okraj Ilirska Bistrica in je bil delno
priključen okraju Sežana, ki je zajemal občine Črni Kal, Divača, Dutovlje, Gračišče, Hrpelje,
Komen, Materija, Podgorje, Podgrad, Senožeče, Sežana, Štanjel, Vreme.
Okraj Sežana je bil ukinjen leta 1955 z zakonom o območjih okrajev in občin v LRS (UL LRS,
št. 24/55). Priključen je bil okraju Koper. (MZ)
5.1.3

Skupnost občin

SI PAK KP 776
Skupnost obalnih občin Koper
1974-1994; 11,5m/ 115š
spisi 1974-1994/ zapisniki sej izvršnega sveta skupnosti 1974-1994/ zapisniki sej zborov
skupščine 1990-1994/ zapisniki sej komiteja za družbeno planiranje/ zapisniki sej komisije za
mednarodno sodelovanje/ zapisniki sej drugih organov in komisij/ družbeni plan Obale 198188

1985/ mladinska delovna akcija »Istra 83«/ dogovor o prioritetnem letnem financiranju objektov 1992/ gospodarska statistika 1992/ organiziranje zavoda Gasilske brigade Koper 1992/
proračunsko poslovanje 1991-1994/ odlok o dolgoročnem planu Obale 1991/ organiziranje
širših lokalnih skupnosti 1992/ sofinanciranje komunalnih investicij/ lastninsko preoblikovanje
v gospodarskih javnih družbah 1993/ plinifikacija Obale 1992/ zdravstvene ustanove/ znanstvene ustanove/ poraba vode na Obali 1961-2000/ oskrba z vodo in gradnja višinskega vodovoda/
dolgoročna oskrba Obale z energijo 1981-1982/ maloobmejni promet/ osnovni kazalci razvoja
občin 1981-1985/ kmetijsko-živilski razvoj 1981-1985/ ekološke študije - kvaliteta obalnega
morja, športni ribolov in pomorstvo/ perspektivni razvoj turizma 1987/ demografska gibanja na
Obali/ razvojne možnosti industrije na Obali/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Skupnost obalnih občin
Skupnost obalnih občin je bila ustanovljena leta 1974 na podlagi ustave SRS 1974. Ustanovile
so jo skupščine občin Izola, Koper in Piran za reševanje skupnih problemov in uresničevanje
skupnih interesov. (MZ)
5.1.4

Temeljne enote lokalne uprave in samouprave

5.1.4.1

Krajevni ljudski odbori

SI PAK KP 668
Krajevni ljudski odbor Ankaran / Comitato popolare locale di Ancarano
1945-1952; 0,2m/ 2š
dopisi 1951-1952/ zapisniki zborov volilcev 1950/ finančno poslovanje otroškega vrtca Ankaran 1951/ seznam najemnikov na stanovanjski upravi Valdoltra 1950-1951/ volilni imeniki za
Ankaran in Škofije/ prijave zalog vina 1951/ odločbe in sklepi krajevne agrarne komisije 1947/
potrdila o vložitvi prijav vojne škode 1945/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Ankaran / Comitato popolare locale di Ancarano
Krajevni ljudski odbor (KLO) Ankaran je deloval od leta 1945 do 1952 v okraju Koper. Zajemal je naselja Ankaran, Sv. Nikolaj, Kolombini, Debeli Rtič, Sv. Katerina, Beneša, Bonifika,
Bušarij, Gaželj, Gordija, Kavarijola, Valdoltra. Ukinjen je bil z odlokom z dne 12.4.1952 (UL
IOLO, št. 6/52) in vključen v občino Koper okolica. (MZ)
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SI PAK KP 553
Krajevni ljudski odbor Avber
1945-1952; 1,7m/ 16š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ matične zadeve/ garantirana preskrba/
živilske nakaznice/ potrošniške nakaznice/ kmetijska statistika/ gospodarski listi/ nacionalizacija
1948/ davčna dokumentacija/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Avber
KLO Avber je deloval od leta 1944 v okviru okraja Sežana. Z združevanjem KLO-jev 9. maja
1947 so se mu pridružili dotedanji KLO Gradnje, Ponikve in Dobravlje. Ukinjen je bil 18.4.1952
(UL LRS, št. 11/52) in bil vključen v novo občino Tomaj. (MZ)
SI PAK KP 403
Krajevni ljudski odbor Barka
1946-1952; 0,6m/ 6š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1946-1952/ kontrolnik kreditov/ davčni dnevnik/
davčna potrdila/ obvezna oddaja/ popisi vina/ popisi živine/ kmetijska statistika/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Barka
KLO Barka je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Sežana. V njegovi sestavi je bilo
samo naselje Barka. Ko je bil aprila 1952 ukinjen, je bil vključen v novo občino Vreme. (MZ)
SI PAK KP 503
Krajevni ljudski odbor Bezovica
1945-1952; 1,1m/ 10š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ okrožnice/ navodila/ zapisniki sej KLO
1945-1952/ popisi živine/ obvezna oddaja/ seznam psov/ register upravičencev do zagotovljene
preskrbe/ popisi zemljiških posestev/ zemljiški listi za skupno gospodarstvo/ gospodarski listi za
kmetijska gospodarstva/ stalni volilni imenik/ razporedi davka/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Bezovica
KLO Bezovica s sedežem v Loki je deloval od septembra 1944; upravno je bil vključen v okraj
Koper. Po uveljavitvi mirovne pogodbe z Italijo je območje KLO Bezovica pripadlo LRS; zato je
bil izločen iz okraja Koper in priključen okraju Sežana. Oktobra 1947 je bil sedež KLO prenesen
v Bezovico. Vas Podpeč je bila izločena iz KLO Podgorje in vključena v KLO Bezovica. Ta je bil
ukinjen 18.4.1952 (UL LRS, št. 11/52) in vključen v občino Črni Kal v okraju Sežana. (MZ)
SI PAK KP 470
Krajevni ljudski odbor Bitnja
1947-1952; 1m/ 9š
spisi po delovodniku 1947-1952/ delovodniki 1947-1952/ zemljiški listi za skupna gospodarstva/
popis živine/ popisi sadnega drevja in vinogradov 1947-1951/ plani in poročila o pomladanski in
jesenski setvi 1949-1951/ popis kmetijskih strojev in orodja 1948/ odkupi 1948-1951/ obvezna
oddaja 1948-1951/ volilni imeniki 1950-1952/ družinske pole 1947-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Bitnja
KLO Bitnja je zajemal kraje Dolnja Bitnja, Gornja Bitnja, Kilovče, Ratečevo Brdo in Janeževo
Brdo. Deloval je od leta 1944 v okraju Ilirska Bistrica. Aprila 1952 je bil ukinjen in vključen v
novo občino Prem s sedežem v Bitnji (UL LRS, št. 11/52). (MZ)
SI PAK KP 508
Krajevni ljudski odbor Boršt / Comitato popolare locale Boste
1945-1952; 1m/ 9š
dopisi 1946-1952/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej izvršnega odbora 1946-1952/ zapisniki
zborov volilcev 1951/ proračunsko poslovanje 1948/ zakupne pogodbe 1947/ zemljiškoknjižni
sklepi 1947/ cepljenje otrok 1945-1947/ stalni volilni imenik 1947/ anagrafska poročila 1947/
zapisniki sej ukinjenih krajevnih narodnoosvobodilnih odborov Hrvoji in Belvedur 1947/ anagrafsko poročilo za Belvedur 1946-1947/ zapisniki zborov volilcev za Belvedur 1947/ kmetijska statistika za Glem 1945/ davčna knjiga za Glem 1945/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Boršt / Comitato popolare locale Boste
Volitve v KNOO Boršt so bile 5.10.1944. Zajemal je naselja Boršt, Baratali in Zankoviči. Z
združevanjem KLO-jev v letih 1946 in 1947 so se mu pridružila še naselja Glem, Cimiter, Jesika, Škrljevci, Topolovec, Hrvoji, Topoli, Žrnjovec, Labor, Hrpelci, Jurinčiči in Kocije, ki so
bila v dotedanjih KLO Glem, Labor in Topolovec. Upravno je spadal v okraj Koper. KLO Boršt
je bil ukinjen 12.4.1952 (UL IOLO, št. 6/52) in vključen v novo občino Marezige. (MZ)
SI PAK KP 558
Krajevni ljudski odbor Brestovica pri Komnu
1945-1952; 0,7m/ 7š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1947-1952/ zapisniki sej KLO 1945-1946/ volilni imeniki 1951/ odkupni listi 1950-1951/ kontrolniki kreditov 1950-1951/ statistična poročila
1949-1952/ davčna dokumentacija 1949-1952/ razni seznami 1947-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Brestovica pri Komnu
KLO Brestovica pri Komnu je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Komen do
septembra 1947, nato je bil vključen v okraj Gorica, od leta 1948 dalje pa v okraj Sežana.
Združeval je naselja Klariči, Mohorini in Mošči. Ukinjen je bil z zakonom 18. aprila 1952 in
vključen v novo občino Komen. (MZ)
SI PAK KP 396
Krajevni ljudski odbor Brezovica
1945-1952; 0,9m/ 9š
dopisi 1945-1952/ zaupni spisi/ spisovne evidence/ zapisniki sej KLO 1945-1952/ volitve/ socialno skrbstvo/ živilske nakaznice/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Brezovica
KLO Brezovica je deloval od leta 1944. Združeval je naselja Artviže, Odolina, Ostrovica in Brezovica. Upravno je bil v okviru okraja Hrpelje-Kozina do leta 1947, nato pa v okraju Sežana.
Ukinjen je bil z zakonom aprila 1952 in vključen v novo občino Materija. (MZ)
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SI PAK KP 37
Krajevni ljudski odbor Bukovje
1946-1952; 1,3m/ 12š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1948-1952/ zapisniki sej KLO 1951-1952/
volilni imeniki/ popisi živine/ popisi kmetijskih strojev in orodja/ registri potrošnikov dopolnilne
preskrbe 1948-1951/ davčni razporedi 1946/ plani setve 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Bukovje
KLO Bukovje je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Postojna. Zajemal je naselja
Bukovje, Predjama, Gorenje in Belsko. Aprila 1952 je bil ukinjen in vključen v mestno občino
Postojna (UL LRS, št. 11/52). (MZ)
SI PAK KP 469
Krajevni ljudski odbor Čelje
1944-1952; 0,7m/ 7š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ zapisniki sej KLO 1946-1952/ plani odkupa/ obvezna oddaja/ popis živine/ popis sadnega drevja in vinogradov/ volilni imeniki 1950-1952/ seznami priseljencev in izseljencev 1946-1948/ družinske pole 1945-1947/
zemljiški listi za skupno gospodarstvo/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva/ plani setve/
poročila o setvi/ popis kmetijskih strojev in orodja/ plani odkupa/ obvezna oddaja/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popi, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Čelje
KLO Čelje je deloval od leta 1944. Zajemal je kraja Čelje in Prelože. Upravno je spadal v okraj
Ilirska Bistrica. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Prem. (MZ)
SI PAK KP 431
Krajevni ljudski odbor Cetore / Comitato popolare locale di Cetore
1945-1947; 0,1m/ 1š
zapisniki sej KLO 1946-1947/ prijave zakupnega razmerja/ potrdila o prijavi vojne škode 1946/
blagajniška knjiga/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Cetore / Comitato popolare locale di Cetore
KLO Cetore je deloval od leta 1945 do 1947, ko je bil ukinjen in priključen KLO Korte. (MZ)
SI PAK KP 512
Krajevni ljudski odbor Čežarji-Pobegi / Comitato pololare locale Cesari-Pobeghi
1946-1953; 0,3m/ 3š
spisi 1951-1952 (nepopolno)/ zapisniki sej KLO/ zapisniki zborov volilcev (tudi za KLO
Šantoma) 1946-1952/ sklepi o cenitvi vojne škode/ popis zgradb, stanovanjskih in poslovnih
prostorov 1950/ odločbe in sklepi krajevnih agrarnih komisij Šantoma, Srmin, Bertoki, Pobegi,
Kampel, Šalara 1947/ seznam živinorejcev 1948-1949/ prijave zakupnega razmerja 1946/ zakupne prijave in pogodbe 1947-1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Čežarji-Pobegi / Comitato pololare locale Cesari-Pobeghi
KLO Čežarji je deloval od leta 1945 do 1952. Upravno je spadal v okraj Koper. Združeval je
naselja Čežarji. Karankonec, Šimiči, Žnidarji, Bržani, Čikuti, Kortina, Kostanjivo (Kostanjevo), Pobegi, Porton, Prade, Rošeti. Ukinjen je bil 12.4.1952 (UL IOLO, št. 6/52) in vključen v
novo občino Koper okolica. (MZ)
SI PAK KP 504
Krajevni ljudski odbor Črni Kal
1945-1952; 1,2m/ 11
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1948-1949/ zapisniki sej KLO/ zapisniki zborov
volilcev 1946-1952/ stalni volilni imenik 1947-1949/ abecedni volilni imenik/ seznam prejemnikov živilskih kart 1946/ davčni razporedi 1950-1951/ gospodarski listi 1950-1951/ seznam
za obvezno oddajo mesa in maščob/ popisi živine/ popisi sadnega drevja in vinogradov 19491950/ seznam pridelovalcev vina/ plani kmetijske proizvodnje 1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Črni Kal
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KLO Črni Kal je deloval od leta 1945; upravno je bil v okraju Hrpelje-Kozina do oktobra 1947,
nato v okraju Sežana. Zajemal je naselja Črni Kal, Kortine, Gabrovica, Osp in Rožar. Oktobra
1947 sta se iz njega izločili vasi Kortine in Mostičje, ki sta se priključili v KLO Rižana. Iz KLO
Ocizla pa je bila izločena vas Kastelec in priključena KLO Črni Kal. Ukinjen je bil 18.4.1952
in vključen v novo občino Črni Kal (UL LRS, št. 11/52). (MZ)
SI PAK KP 38
Krajevni ljudski odbor Dekani / Comitato popolare locale di Decani
1945-1952; 5,2m/ 50š 3k
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1945-1952/ zapisniki sej KLO 1948-1952/ zapisniki zborov volilcev 1946, 1950/ matične zadeve/ volilni imeniki/ popis živine in perutnine
1949/ seznam invalidov, vdov in staršev padlih borcev/ odločbe o razvrstitvi gostišč v kategorije 1949/ seznami prejemnikov izplačanih podpor 1947-1952/ evidenca cepljenih otrok/ prijave
zakupnega razmerja 1946-1947/ določitev zakupnin 1946-1947/ proračunski dohodki in izdatki
KLO 1948-1950/ družinske pole 1946/ seznami kmečkih družin 1950-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Dekani / Comitato popolare locale di Decani
KLO Dekani je deloval od maja 1945 do leta 1952. Naselja v pristojnosti KLO so bila Cepki,
Dekani, Miši, Mlini, Postaja, Santini, Sv. Nedelja in Rižana; KLO je bil leta 1947 razdeljen
med več KLO-jev; del je ostal v okraju Koper, del pa je bil priključen LR Sloveniji in je prešel
v okraj Sežana. (MZ)
SI PAK KP 582
Krajevni ljudski odbor Divača
1945-1952; 1,9m/ 17š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ zapisniki sej KLO 1946-1952/ register potrošnikov 1947/ družinske pole 1947/ gospodarska statistika 1950/ davčni razporedi
1950/ register prejemnikov bonov 1952/ volitve 1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Divača
KLO Divača je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Hrpelje-Kozina, nato je bil
vključen v okraj Sežana. Zajemal je naselja Divača, Dolnje Ležeče, Gradišče in Brežec. Aprila
1952 je bil ukinjen in vključen v novo občino Divača (UL LRS, št. 11/52). (MZ)
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SI PAK KP 39
Krajevni ljudski odbor Dolnja Košana
1946-1952; 1,2m/ 11š
spisi po delovodniku 1946-1952/ zaupni spisi 1949-1952/ delovodniki 1947-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Dolnja Košana
KLO Dolnja Košana je bil sprva v okraju Pivka, nato v okraju Postojna. Zajemal je naselja
Dolnja Košana, Stara Sušica, Nova Sušica in Neverke. Deloval je od leta 1944. Z upravnoteritorialno razdelitvijo leta 1952 je bil ukinjen in vključen v novo občino Dolane s sedežem v
Dolnji Košani (UL LRS, št. 11/52). (MZ)
SI PAK KP 766
Krajevni ljudski odbor Dolnji Zemon
1950-1951; 0,1m/ 1š
obračunski listi za kmečka gospodarstva 1951/ gospodarski listi 1950-1952/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Dolnji Zemon
KLO Dolnji Zemon je deloval od leta 1944. Upravno je pripadal okraju Ilirska Bistrica. Leta
1946 se je združil s KLO Gornji Zemon. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Jablanica
pod Snežnikom. (MZ)
SI PAK KP 563
Krajevni ljudski odbor Dutovlje
1945-1953; 1,4m/ 13š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ začasne osebne izkaznice 1945/
posestva pod upravo komisije za upravo narodne imovine 1948/ oddaje in odkupi kmetijskih pridelkov 1948-1952/ odločbe o nacionalizaciji 1953/ evidence vina 1950-1952/ evidenca
žganjekuhe 1950-1952/ kartoteka zemljišč 1950-1951/ najemne pogodbe 1952/ seznami najemnih pogodb 1952/ odločbe o ustanovitvi krajevnih podjetij 1949/ statistična poročila 1951/
register živilskih kart 1951/ kontrolnik kreditov 1951-1952/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Dutovlje
KLO Dutovlje je deloval od leta 1944 do 1952. Upravno je spadal v okraj Sežana. Združitev
KLO-jev, izvedena 10. maja 1947, je razširila območje delovanja še na Godnje in Kreplje.
Ukinjen je bil z zakonom 18. aprila 1952 in vključen v novo občino Dutovlje. (MZ)
SI PAK KP 672
Krajevni ljudski odbor Gažon / Comitato popolare locale di Gason
1945-1948; 0,1m/ 6š 1k
prijave zakupnega razmerja 1945-1946/ zakupne pogodbe 1946-1948/ seznami prejemnikov
izplačanih pokojnin 1945-1948/ delovodnik 1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Gažon / Comitato popolare locale di Gason
KLO Gažon je deloval od leta 1945. Zajemal je naselja Gažon, Križišče, Srgaši, Paderna in
Baredi. Leta 1948 je bil ukinjen in vključen v KLO Šmarje. (MZ)
SI PAK KP 384
Krajevni ljudski odbor Golac
1946-1952; 0,7m/ 6š
spisi 1946-1952/ kmetijska statistika 1949/ socialno skrbstvo 1947-1948/ živilske nakaznice
1950/ blagajniška dokumentacija 1948-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Golac
KLO Golac je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Hrpelje-Kozina do njegove
ukinitve leta 1947, nato je bil priključen okraju Ilirska Bistrica. Deloval je do aprila 1952, ko
so bili z zakonom KLO-ji ukinjeni in so bile ustanovljene občine. KLO Golac je bil vključen v
občino Materija. (MZ)
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SI PAK KP 380
Krajevni ljudski odbor Gorjansko
1947-1952; 0,7m/ 7š
spisi po delovodniku 1948-1952/ zaupni spisi 1949-1950/ delovodniki 1947-1950/ volilni imeniki 1949-1950/ popis prebivalstva 1948/ ljudsko posojilo 1950/ kontrolnik kreditov 1950/ zapisniki sej KLO 1949-1952/ garantirana preskrba 1951-1952/ davčni spisi 1950-1952/ davčne
kartice/ proračunske knjige 1947-1952/ statistična poročila 1950/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Gorjansko
KLO Gorjansko je deloval od leta 1944 v okraju Komen. Leta 1947 je bil vključen v okraj
Sežana. Zajemal je naselja Gorjansko, Klanc, Medrožca, Majerji in Vale. Oktobra 1947 se mu
je priključil ukinjeni KLO Brje z naseljema Brje in Škofi. Z ukinitvijo KLO-jev aprila 1952 je
bil vključen v novo občino Komen. (MZ)
SI PAK KP 381
Krajevni ljudski odbor Gornja Branica
1944-1952; 1,9m/ 17š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1946-1952/ volitve 1944/ preskrba enot narodnoosvobodilne vojske 1944-1945/ popis prebivalstva 1946/ družinske pole 1947/ vojna škoda
1947/ seznam padlih v narodnoosvobodilni vojni 1945-1947/ živilske nakaznice 1946-1947/
garantirana preskrba 1947/ davčna dokumentacija 1946-1952/ statistična poročila 1948-1950/
gospodarski listi 1950/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Gornja Branica
KLO Gornja Branica je deloval od leta 1944. Do oktobra 1947 je bil v vipavskem okraju, nato
v okraju Gorica. Leta 1948 je bil priključen okraju Sežana. Zajemal je naselja Erzelj, Gabrje,
Kokoti in Čehovini, Kovači, Večkoti, Trbižani. Aprila 1952 je bil ukinjen in vključen v novo
občino Štanjel. (MZ)
SI PAK KP 40
Krajevni ljudski odbor Gornja Košana
1947-1952; 0,6m/ 6š
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spisi 1947-1952/ zaupni spisi 1949/ delovodniki 1948-1952/ proračunsko poslovanje KLO
1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Gornja Košana
KLO Gornja Košana je deloval med leti 1945-1952. Zajemal je naselja Gornja Košana, Buje,
Volče, Čepno in Gornje Ležeče. Upravno je bil v okraju Pivka, nato v okraju Postojna. Leta
1952 je bil ukinjen in vključen v novo občino Dolane. (MZ)
SI PAK KP 676
Krajevni ljudski odbor Gračišče / Comitato popolare locale di Gracischie
1945-1952; 1,7m/ 15š 12k
spisi po delovodniku 1946-1950/ delovodniki 1947-1952/ prijave in odjave prebivalcev 1947/
kmetijske evidence 1947-1952/ kontrolniki kreditov 1948-1952/ zapisniki zborov volilcev
1945-1952/ volilni imeniki/ zapisniki sej KLO 1946-1950/ evidenca socialnega skrbstva 1949/
seznami davkoplačevalcev 1951/ obračun davka na pridelano vino 1951/ seznam delavcev Obnovitvene zadruge Kubed/ odmera davka na zemljišča 1946-1947/ odmera davka na obrt 19461947/ proračunsko poslovanje 1947-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Gračišče / Comitato popolare locale di Gracischie
KLO Gračišče je deloval od leta 1944; upravno je v okraj Koper spadal do leta 1947, ko je
prešel pod okraj Sežana. Leta 1947 je zajemal naselja Gračišče, Kubed, Poletiči, Butari, Smokvica in Popetre. Oktobra 1947 se je iz KLO Gračišče izločila vas Zabavlje in se priključila KLO
Truške. KLO Gračišče je bil ukinjen 18.4.1952 (UL LRS, št. 11/52) in vključen v novo občino
Gračišče. (MZ)
SI PAK KP 500
Krajevni ljudski odbor Gradin
1946-1952; 0,4m/ 4š
spisi 1947-1952/ delovodniki 1950-1952/ okrožnice/ popis obrti 1946/ zapisniki zborov volilcev 1946-1947/ proračunski plani 1950/ evidenca kmetijske proizvodnje 1950/ statistična
poročila 1950/ gospodarski listi 1950-1951/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Gradin
Volitve v KNOO Gradin so bile avgusta 1944. Upravno je bil v okraju Koper do leta 1947, ko
je prešel pod okraj Buzet. Deloval je do leta 1952. Z odlokom zvezne ljudske skupščine z dne
28.3.1956 so kraji Abitanti, Belvedur, Brezovica, Gradin, Koromači-Boškini, Močunigi, Pregara in Sirči ponovno postali sestavni del ozemlja LR Slovenije (UL FLRJ, št. 15/56). (MZ)
SI PAK KP 41
Krajevni ljudski odbor Hrenovice
1946-1952; 1,4m/ 13š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1946-1952/ zaupni spisi 1947-1951/ zapisniki sej
KLO/ družinske pole 1947/ volilni imenik 1947/ agrarna reforma/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Hrenovice
KLO Hrenovice je deloval od leta 1944 v okraju Postojna. Zajemal je naselja Hrenovice, Landol, Šmihel, Gorice in Studenec. Ko je bil aprila 1952 ukinjen, je bil vključen v novo občino
Hruševje. (MZ)
SI PAK KP 584
Krajevni ljudski odbor Hrpelje
1945-1952; 1,9m/ 17š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ zapisniki sej KLO 1945-1949/
poravnalni svet 1945-1947/ kazenske zadeve 1946-1947/ statistični popis prizadetih oseb 1947/
družinske pole 1947/ zemljiški listi 1947/ popis živine 1947/ kmetijska statistika 1947-1951/
gospodarski listi 1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Hrpelje
KLO Hrpelje je deloval v letih 1944-1952. Upravno je spadal v okraj Hrpelje-Kozina, oktobra 1947
po združitvi okrajev pa je bil vključen v okraj Sežana. Leta 1947 se mu je priključil KLO Krvavi Potok, razen vasi Draga in Gročana, ki sta po razmejitvi ostali v coni B STO. Ob ukinitvi KLO-jev in
ustanovitvi občin spomladi 1952 je bil vključen v novo občino Hrpelje (UL LRS, št. 11/52). (MZ)
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SI PAK KP 42
Krajevni ljudski odbor Hruševje
1945-1952; 2,2m/ 21š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1947/ družinske pole 1947/ vojna škoda
1948/ gibanje števila prebivalstva 1948/ zaupni spisi 1947-1950/ zapisniki sej KLO/ volilni imenik 1950/ likvidacija krajevnih podjetij 1951/ odkupni listi za kmetijsko gospodarstvo 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Hruševje
KLO Hruševje je deloval od leta 1944 do 1952. Zajemal je naselja Hruševje, Mala Brda (del),
Slavinje, Čermelice, Rakulik, Strane, Sajevče, Velika Brda in Mala Brda (del). Upravno je spadal v okraj Postojna. Ukinjen in vključen v novo občino Hruševje je bil aprila 1952. (MZ)
SI PAK KP 399
Krajevni ljudski odbor Hrušica
1945-1952; 1,5m/ 14š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1951/ zapisniki sej KLO 1945 -1949/ prijave vojne škode 1946/ družinske pole 1946-1947/ matične zadeve 1946-1950/ davčni razporedi
1948-1949/ davčna knjiga 1948-1949/ popis živine 1949/ popis sadnega drevja 1949/ register
potrošnikov vezane trgovine 1950/ invalidske zadeve 1950/ seznami gostilničarjev/ volitve
1947-1948/ volilni imeniki 1950/ socialno skrbstvo 1948/ obvezna oddaja 1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Hrušica
KLO Hrušica z vasema Hrušica in Male Loče je deloval od leta 1944 v okraju Hrpelje-Kozina,
ki je bil leta 1947 ukinjen, KLO Hrušica pa je upravno prešel v okraj Ilirska Bistrica. Ukinjen
je bil leta 1952 in vključen v novo občino Podgrad. (MZ)
SI PAK KP 467
Krajevni ljudski odbor Jelšane
1946-1952; 0,7m/ 7š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej KLO 1945-1951 (nepopolno)/ sklepi o oceni vojne škode/ popis živine/ popis kmetijskih strojev in orodja 1947-1950/
101

statistična poročila 1947, 1949, 1950/ popis kmetijskih površin 1947/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ odkupi 1948-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Jelšane
KLO Jelšane je deloval od leta 1944 v okraju Ilirska Bistrica. Leta 1947 je zajemal naselji
Jelšane in Rupa. Ko je bil aprila 1952 ukinjen, je bil vključen v novo občino Jelšane. (MZ)
SI PAK KP 511
Krajevni ljudski odbor Kampel - Šalara / Comitato popolare locale di Campel - Salara
1947-1951; 0,1m/ 1š
spisi 1947-1952 (nepopolno)/ zapisniki sej KLO 1948-1951/ zapisniki sej zborov volilcev 19491950/ abecedni volilni imenik/ stalni volilni imenik/ prijave zakupnega razmerja 1945-1946/
zakupne pogodbe 1948/ zemljiškoknjižni sklepi in odločbe komisije za agrarno reformo 1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Kampel - Šalara / Comitato popolare locale di Campel - Salara
KLO Kampel-Šalara je deloval od leta 1945 do 1952. Zajemal je naselja Brda, Kampel, Vergaluč,
Manžan, Trikola, Bošamarin, Grinjan, Paderna, Šalara in Triban. Z odlokom z dne 12.4.1952
(UL IOLO, št. 6/52) je bil ukinjen in vključen v novo občino Koper okolica. (MZ)
SI PAK KP 468
Krajevni ljudski odbor Knežak
1945-1952; 1,5m/ 14š
spisi 1945-1952/ zapisniki sej izvršnega odbora 1946-1947, 1951/ stalni volilni imenik/ sklepi o
oceni vojne škode 1945/ seznam pobitih in pogrešanih, ujetnikov, internirancev, invalidov, vojnih
vdov, staršev padlih in vojnih sirot 1950/ naravno gibanje števila prebivalstva 1947-1950/ popis
kmečkih gospodarstev 1948/ popis živine 1947-1952/ zemljiški in obračunski listi za gospodarstvo
1947/ davčni razporedi 1946-1948/ popis posestev, zajetih v agrarno reformo 1946/ plani in izvedbe
setve 1947-1950/ proračunsko poslovanje 1948/ odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Knežak
KLO Knežak je zajemal naselja Knežak, Bač in Koritnica. Deloval je v letih 1944-1952. Upravno je
spadal v okraj Ilirska Bistrica. Ukinjen in vključen v novo občino Knežak je bil aprila 1952. (MZ)
SI PAK KP 586
Krajevni ljudski odbor Kobjeglava
1944-1949; 0,4m/ 4š
dopisi 1944-1949/ delovodniki 1947-1949/ volitve 1947, 1949/ obvezna oddaja 1948/ kmetijska statistika 1947/ vojaške zadeve 1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Kobjeglava
KLO Kobjeglava je deloval od leta 1944 v okviru okraja Komen in je bil do uveljavitve mirovne
pogodbe z Italijo v coni A Julijske krajine. Leta 1947 je upravno prešel v okraj Sežana. Zajemal je
kraja Kobjeglava in Tupelče. Leta 1949 se je spojil s KLO Štanjel (UL LRS, št. 8/49). (MZ)
SI PAK KP 554
Krajevni ljudski odbor Komen
1944-1952; 2,1m/ 19š
spisi 1944-1952/ zapisniki sej KLO 1947-1952/ matične zadeve 1947-1949/ vojna škoda 19451950/ seznam prebivalcev 1950/ volilni imeniki 1949-1952/ davčna dokumentacija 1948-1952/
statistična poročila 1950-1952/ socialno skrbstvo 1947-1951/ kontrolnik kreditov 1951/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Komen
KLO Komen je deloval od leta 1944 v okviru okraja Komen in je bil do uveljavitve mirovne pogodbe z Italijo v coni A Julijske krajine. Zajemal je kraje Komen, Volčji Grad, Tomačevica, Mali
Dol, Divči, Jablanec in Preserje. Leta 1947 se mu je pridružil ukinjeni KLO Ivanji Grad. Upravno
je prešel v okraj Sežana. Leta 1949 je bil ukinjen KLO Gabrovica pri Komnu in se je spojil s KLO
Komen (UL LRS, št. 8/49). KLO Komen je bil z zakonom ukinjen in je postal nova občina Komen
aprila 1952 (UL LRS, št. 11/52). (MZ)
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SI PAK KP 432
Krajevni ljudski odbor Korte / Comitato popolare locale di Corte d’Isola
1945-1953; 0,6m/ 6š
spisi 1945-1952 (nepopolno)/ soglasja za spremembo priimkov iz poitalijančene v slovensko obliko/
prijave zakupnega razmerja/ prijave in sklepi o oceni vojne škode/ seznami prejemnikov izplačanih
pokojnin in podpor/ seznam prebivalstva/ seznam lastnikov zemljiških površin/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Korte / Comitato popolare locale di Corte d’Isola
KLO Korte je deloval od leta 1945. Z združevanjem KLO-jev se je območje njegovega delovanja povečevalo. Leta 1947 je zajemal naselja Cetore, Kocina, Medljan, Škamal, Čedlje, Draga,
Gočan, Medoši, Morgani, Pašljun, Slami, Stara vas, Vuki, Fičurji, Malija, Nožed, Podhrib in Ponta. Z odlokom z dne 12.4.1952 (UL IOLO, št. 6/52) je bil ukinjen in vključen v novo občino Izola
okolica. (MZ)
SI PAK KP 666
Krajevni ljudski odbor Koštabona - Puče / Comitato popolare locale di Costabona Puzzole
1945-1952; 0,6m/ 6š 2k
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ oporoke 1947/ sklepi krajevne agrarne
komisije 1947/ zapisniki in poročila zborov volilcev/ register hišnih številk/ zapisniki sej KLO
(nepopolno)/ pogodbe o oddaji zemljišč v zakup/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Koštabona - Puče / Comitato popolare locale di Costabona - Puzzole
KLO Koštabona je deloval od leta 1945. Zajemal je naselja Breci, Dolina, Koštabona, Križišče,
Planjave in Puče. Ukinjen je bil z odlokom 12.4.1952 (UL IOLO, št. 6/52) in vključen v novo
občino Šmarje. (MZ)
SI PAK KP 670
Krajevni ljudski odbor Krkavče / Comitato popolare locale Carcase
1945-1947; 0,2m/ 2š
spisi 1945-1947 (nepopolno)/ delovodnik 1945-1947/ volilni imenik/ zapisniki množičnih sestankov/ odločbe krajevne agrarne komisije 1947/ zakupne prijave in določitev zakupnega razmerja/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Krkavče / Comitato popolare locale Carcase
KLO Krkavče je deloval od leta 1945. Zajemal je naselja Hrib, Krkavče, Mačkujek, Sv. Maver, Škrljevec in Žvabi. Upravno je spadal v okraj Koper. Delovati je nehal leta 1947, ko je bil
vključen v KLO Sv. Peter. (MZ)
SI PAK KP 43
Krajevni ljudski odbor Laze (okraj Rakek)
1945-1952; 1,4m/ 13š
spisi po delovodniku 1945-1950/ delovodniki 1945-1950/ zaupni spisi 1947-1950/ zapisniki
sej KLO/ agrarna reforma 1946/ vojna škoda 1945/ splošno ljudsko premoženje/ prijave oseb/
prijave vozil/ zaplembe/ volilni imenik 1947/ odkupi/ plani kmetijske proizvodnje/ statistika/
ljudsko posojilo 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Laze
KLO Laze je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Pivka. (MZ)
SI PAK KP 587
Krajevni ljudski odbor Lokev
1944-1952; 2,9m/ 26š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ davčna knjiga/ davčni razporedi
1944-1952/ proračunsko poslovanje 1945-1948/ kmetijska statistika 1945-1952/ ljudsko posojilo 1945/ preskrba prebivalstva 1947/ družinske pole 1947/ seznam gospodarstev 1949/ podatki
o padlih v narodnoosvobodilni vojni/ vojna škoda 1945-1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Lokev
KLO Lokev je deloval od leta 1944 do 1952. Upravno je spadal v okraj Sežana. Zajemal je naselja Lipica, Lokev in Prelože. Aprila 1952 je bil ukinjen in vključen v novo občino Divača. (MZ)
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SI PAK KP 433
Krajevni ljudski odbor Malija / Comitato popolare locale Malio
1945-1947; 0,1m/ 1š
dopisi 1945-1947/ delovodnik 1945/ agrarna reforma 1947/ seznam družinskih pol/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Malija / Comitato popolare locale Malio
KLO Malija je deloval od leta 1945. Leta 1947 je bil ukinjen in vključen v KLO Korte. (MZ)
SI PAK KP 509
Krajevni ljudski odbor Marezige / Comitato popolare locale Maresego
1949-1951; 0,6m/ 6š
spisi po delovodniku 1949-1951/ delovodnik 1949-1951/ seznam družinskih pol/ najemne pogodbe/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Marezige / Comitato popolare locale Maresego
KLO Marezige je deloval od leta 1945. Po postopnem združevanju KLO-jev je leta 1947 zajemal naselja Babiči, Kortina, Gonjači, Vršič, Lopar, Bernetiči, Bržani, Burji, Krmci, Plahuti,
Rokavci, Sabadini, Škrgati, Rojci in Marancini. Ukinjen je bil 12.4.1952 (UL IOLO, št. 6/52)
in vključen v novo občino Marezige. (MZ)
SI PAK KP 404
Krajevni ljudski odbor Matavun
1945-1952; 1,3m/ 12š
spisi 1945-1952/ zapisniki sej KLO 1947-1952/ preskrba prebivalstva 1947/ socialno skrbstvo/
izselitve prebivalcev/ ljudsko posojilo 1948/ kmetijska statistika/ potrošniške nakaznice/ obvezna oddaja 1951/ davčna dokumentacija/ popis psov/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Matavun
KLO Matavun je deloval od leta 1945. Zajemal je naselja Dane, Betanje, Matavun, Naklo,
Škocjan, Podgrad in Potok. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Divača. (MZ)
SI PAK KP 408
Krajevni ljudski odbor Materija
1945-1952; 2,1m/ 19š
dopisi 1948-1952/ zaupni spisi/ delovodniki 1948-1952/ zapisniki sej KLO 1948-1950/ volilni
imeniki/ družinske pole/ kazenski listi/ kmetijska statistika/ plani in izvedbe obvezne oddaje/ zapisniki zborov volilcev/ kontrolnik kreditov/
davčna dokumentacija/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Materija
KLO Materija je deloval v letih 1944-1952. Upravno je spadal v okraj Sežana. Leta 1947 je zajemal naselja Gradišica, Markovščina, Skadanščina, Bač, Materija, Povžane in Rožice. Leta 1952 je
bil ukinjen in vključen v novo občino Materija. (MZ)
SI PAK KP 402
Krajevni ljudski odbor Misliče
1947-1952; 0,7m/ 7š
spisi 1947-1952/ zapisniki sej KLO/ gibanje prebivalstva/ kontrolnik kreditov/ davčna potrdila/
kmetijska statistika/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Misliče
KLO Misliče je deloval od leta 1945 in je upravno spadal v okraj Sežana. Zajemal je naselja Kozjane (del), Misliče, Vareje in Vatovlje. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Divača. (MZ)
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SI PAK KP 665
Krajevni ljudski odbor Movraž / Comitato popolare locale Valmorosa
1945-1952; 1,5m/ 14š
dopisi 1948-1952/ zaupni spisi/ delovodniki 1948-1952/ finančno poslovanje/ obračuni davka na vino/
obračuni davka na žganjekuho/ plani/ poročila/ davčni dnevnik/ davčni razporedi/ popisi živine/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva/ potrdila za potovanje v Svobodno tržaško ozemlje/ potrdila
o skupnem gospodinjstvu/ plani obvezne oddaje/ evidence uživalcev podpor, invalidnin/ evidenca
socialno ogroženih/ volilni imeniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Movraž / Comitato popolare locale Valmorosa
KLO Movraž je deloval od leta 1944; upravno je v okraj Koper spadal do oktobra 1947, ko je prešel
pod okraj Sežana. Z zakonom z dne 18.4.1952 (UL LRS, št. 11/52) je bil ukinjen in vključen v novo
občino Gračišče. (MZ)
SI PAK KP 671
Krajevni ljudski odbor Nova vas / Comitato popolare locale Villanova
1945-1949; 0,2m/ 2š
dopisi 1945-1947/ zakupne pogodbe 1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Nova vas / Comitato popolare locale Villanova
KLO Nova vas je deloval od leta 1945 v okraju Koper. Leta 1949 je bil ukinjen in vključen v KLO
Sv. Peter. (MZ)
SI PAK KP 466
Krajevni ljudski odbor Novokračine
1947-1952; 0,7m/ 7š
spisi 1947-1952/ delovodniki 1947-1952/ zemljiški listi za gospodarstvo/ plani odkupov/ odkupi/
popis živine/ popis kmetijskih strojev in orodja/ proračunsko poslovanje 1950/ register potrošnikov
vezane trgovine 1950-1951/ evidenčna knjiga krajevnih gostiln 1949/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Novokračine
KLO Novokračine je bil v letih 1945-1952 upravno dodeljen okraju Ilirska Bistrica. Leta 1947 je
zajemal kraje Novokračine, Nova vas, Sušak in Fabci. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino
Jelšane. (MZ)
SI PAK KP 394
Krajevni ljudski odbor Obrov
1945-1952; 1,9m/ 19š
spisi po delovodniku 1945-1952/ zaupni spisi/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej KLO 19461951/ volilni imeniki 1947/ matične zadeve 1946-1950/ družinske pole 1945/ preskrba prebivalstva 1948/ kmetijska statistika 1947-1951/ register potrošnikov vezane trgovine 1949/ obvezna oddaja
1949-1950/ ljudsko posojilo 1948-1949/ davčna dokumentacija 1949/ socialno skrbstvo 1946-1951/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Obrov
KLO Obrov je deloval od leta 1945. Do leta 1947 je bil upravno v okraju Hrpelje-Kozina, nato do leta
1952 v okraju Ilirska Bistrica, po ukinitvi okraja Ilirska Bistrica pa v okraju Sežana. Zajemal je kraje
Obrov, Javorje, Gradišče, Ritomeče in Poljane. (MZ)
SI PAK KP 411
Krajevni ljudski odbor Ocizla
1945-1952; 2m/ 18š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1948-1952/ zapisniki sej izvršnega odbora/ kmetijska statistika 1949-1952/ socialno skrbstvo 1945-1949/ davčna dokumentacija 1949/ ljudsko posojilo
1948/ gospodarski listi 1950-1951/ volilni imeniki 1947-1951/ gibanje števila prebivalstva 1951/ kontrolnik kreditov 1951/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Ocizla
Volitve v KNOO Ocizla so bile 27.7.1944. Upravno je spadal v okraj Hrpelje-Kozina, od leta 1947
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dalje pa v okraj Sežana. Leta 1947 je zajemal naselja Črnotiče, Reka, Klanec, Ocizla, Petrinje, Prešnica,
Kastelec in Socerb. Leta 1948 se je iz njega izločila vas Kastelec, ki je bila priključena KLO Črni Kal.
KLO Ocizla je bil ukinjen leta 1952; vključen je bil v novo občino Hrpelje. (MZ)
SI PAK KP 669
Krajevni ljudski odbor Osp / Comitato popolare locale Ospo
1945-1952; 0,5m/ 5š
dopisi 1947-1952/ delovodniki 1947-1952/ kazala 1947-1952/ zemljiški listi za skupno gospodarstvo
1947/ izjave za spremembo priimka iz poitalijančene v slovensko obliko 1947/ cepljenje otrok proti
kozam 1945-1948/ finančno poslovanje 1947/ socialne podpore 1949-1951/ kontrolnik kreditov/ evidenca gibanja števila prebivalstva 1949/ popis živine in perutnine 1949-1952/ popis vina 1949-1952/
seznami prejemnikov izplačanih pokojnin in podpor 1950/ seznam uslužbencev krajevnega ljudskega
odbora/ volilni imenik/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Osp / Comitato popolare locale Ospo
KLO Osp je deloval od leta 1945 do 1952. Zajemal je naselja Krvavi Potok, Križpot in Socerb.
Upravno je spadal v okraj Koper. Z odlokom IOLO (UL IOLO, št. 6/52) je bil 12.4.1952 ukinjen in priključen občini Dekani. (MZ)
SI PAK KP 44
Krajevni ljudski odbor Ostrožno Brdo
1946-1952; 0,7m/ 7š
spisi 1946-1952/ delovodniki 1946-1952/ zaupni spisi 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Ostrožno Brdo
KLO Ostrožno Brdo je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Ilirska Bistrica. Leta 1952,
ko je bil ta okraj ukinjen, je bil KLO Ostrožno Brdo upravno vključen v okraj Postojna. Ko je bil leta
1952 ukinjen, je bil vključen v občino Dolane. (MZ)
SI PAK KP 678
Krajevni ljudski odbor Padna / Comitato popolare locale Padena
1945-1948; 0,1m/ 1š
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dopisi 1945-1947/ delovodnik 1947/ seznam posestev, prodanih na prisilnih dražbah 1947/ zapisniki zborov volilcev 1948/ zapisniki sej KLO 1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Padna / Comitato popolare locale Padena
KLO Padna je deloval v okraju Koper od leta 1945 do 1948, ko je bil ukinjen in vključen v KLO
Sv. Peter. (MZ)
SI PAK KP 45
Krajevni ljudski odbor Palčje
1947-1952; 0,6m/ 6š
spisi 1947-1952/ delovodniki 1950-1952/ zaupni spisi 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Palčje
KLO Palčje je deloval od leta 1945 do 1952. Upravno je do leta 1947 spadal v okraj Pivka,
nato v okraj Postojna. Zajemal je območje naselij Palčje in Jurišče. Leta 1952 je bil ukinjen in
vključen v občino Pivka. (MZ)
SI PAK KP 46
Krajevni ljudski odbor Planina
1945-1952; 1,6m/ 15š
spisi gozdarstva, šolstva, kmetijstva, skrbstva, trgovine, preskrbe, komunalnih zadev 1945-1951/
spisovne evidence 1946-1948, 1950-1951/ zapisniki sej KLO 1945-1948/ agrarna reforma/ vojna
škoda/ volitve/ statistika/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Planina
KLO Planina je deloval od leta 1945. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Planina. (MZ)
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SI PAK KP 574
Krajevni ljudski odbor Pliskovica
1944-1952; 2,1m/ 19š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1947-1952/ popis prebivalstva 1944/ zapisniki
sej KLO 1946-1952/ socialno skrbstvo 1946-1948/ odkupi in prehrana 1948/ kontrolnik kreditov 1948/ vojna škoda 1945-1948/ gospodarski listi 1950-1951/ volitve 1949-1952/ živilske
nakaznice 1951/ kmetijska statistika 1948-1952/ popisi vina 1950-1952/ finančno poslovanje
1947-1952/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Pliskovica
KLO Pliskovica je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Komen, od leta 1947 dalje
pa v okraj Sežana. Zajemal je kraje Pliskovica in Kosovelje. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen
v novo občino Dutovlje. (MZ)
SI PAK KP 47
Krajevni ljudski odbor Podgorje
1945-1952; 2,9m/ 26š
spisi po delovodniku 1947-1952/ zaupni spisi/ delovodniki 1948-1952/ zapisniki sej KLO 19451952/ davčni razporedi 1947-1952/ seznami davkoplačevalcev 1945-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Podgorje
KLO Podgorje je deloval od leta 1944 do 1952. Upravno je spadal v okraj Hrpelje-Kozina, od
septembra 1947 pa v okraj Sežana. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Hrpelje-Kozina. (MZ)
SI PAK KP 383
Krajevni ljudski odbor Podgrad
1945-1952; 2,6m/ 24š
spisi po delovodniku 1945-1952/ zaupni spisi/ delovodniki 1946-1952/ volitve 1945-1950/
matične zadeve/ zapisniki sej KLO 1945-1952/ prijave vojne škode/ popis živine/ razporedi
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davkov/ gospodarski listi/ register živilskih nakaznic/ ljudsko posojilo/ garantirana preskrba/
preskrba in obvezna oddaja/ seznam blaga vezane trgovine/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Podgrad
KLO Podgrad je deloval od leta 1945 do 1952. Upravno je do leta 1947 spadal v okraj HrpeljeKozina, nato pa v okraj Ilirska Bistrica. Zajemal je kraje Podgrad, Račice, Starod in Sabonje. Z
upravno-teritorialno razdelitvijo leta 1952 je bil vključen v občino Podgrad. (MZ)
SI PAK KP 673
Krajevni ljudski odbor Pomjan / Comitato popolare locale Paugnano
1945-1948; 0,1m/ 1š
dopisi 1946-1948/ prijave zakupnega razmerja za določitev zakupnine1945-1946/ popis vprežne
živine 1947/ seznam prejemnikov izplačanih podpor za februar in marec 1947/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Pomjan
KLO Pomjan je deloval od leta 1945. Zajemal je naselja Pomjan, Dilici, Fijeroga ter zaselke
Rokava, Zupančiči in Rožman. Leta 1947 je bil ukinjen in vključen v KLO Šmarje. (MZ)
SI PAK KP 48
Krajevni ljudski odbor Postojna okolica
1945-1952; 1,2m/ 11š
spisi po delovodniku 1947-1952/ delovodniki 1947-1952/ popis živine 1947/ volitve 1947/ popis kmetijskih strojev/ oskrba z vodo/ obvezna oddaja/ odkup mleka/ gospodarski listi/ odkupni
listi 1950/ posestni listi 1951/ ljudsko posojilo 1950/ statistični listi za italijanske vojne invalide
1950/ splošno ljudsko premoženje 1947-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Postojna okolica

113

KLO Postojna okolica je deloval od leta 1945 in je upravno spadal v okraj Postojna. Zajemal je
naselja Hrašče, Mali Otok, Stara vas, Zalog, Zagon in Veliki Otok. Leta 1952 je bil ukinjen in
vključen v mestno občino Postojna. (MZ)
SI PAK KP 571
Krajevni ljudski odbor Povir
1944-1952; 2m/ 18š
spisi po delovodniku 1944-1952/ delovodniki 1945-1952/ kmetijska statistika 1947-1950/
preskrba prebivalstva 1949/ volilni imeniki 1947-1950/ davčna dokumentacija 1947-1950/ obvezna oddaja 1949-1951/ podatki o padlih v narodnoosvobodilni vojni 1950/ popis živine 1951/
državljanska knjiga/ zapisniki sej odbora za socialno skrbstvo 1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Povir
KLO Povir je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Sežana. 4. maja 1947 je bilo
izvedeno združevanje KLO-jev. Novi KLO Povir je združil območje dotedanjih KLO-jev
Merče, Plešivica, Žirje, Brestovica in Gorenje. Leta 1952 je bil vključen v mestno občino
Sežana. (MZ)
SI PAK KP 398
Krajevni ljudski odbor Pregarje
1945-1952; 1,7m/ 16š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej KLO 1946-1952/
matične zadeve 1946-1952/ družinske pole 1946/ davčna dokumentacija 1946-1952/ register
živilskih nakaznic 1946-1948/ obvezna oddaja 1947/ garantirana preskrba 1947-1950/ cenitve
zapuščin/ seznam potrošnikov 1948/ gospodarski listi 1950-1951/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Pregarje
KLO Pregarje je deloval od leta 1945 do 1952. Upravno je spadal v okraj Hrpelje-Kozina do
njegove ukinitve leta 1947, ko je bil KLO Pregarje pripojen k okraju Ilirska Bistrica, leta 1952
pa okraju Sežana. Zajemal je naselja Pregarje, Huje in Gaberk. Ukinjen je bil leta 1952 in
priključen občini Podgrad. (MZ)

114

SI PAK KP 471
Krajevni ljudski odbor Prem
1945-1952; 1,3m/ 12š
spisi po delovodniku 1948-1952/ delovodniki 1947-1952/ popisi živine/ popisi sadnega drevja in vinogradov/ popisi kmetijskih strojev in orodja/ plani setve/ statistična poročila o setvi/
pregled njiv po lastništvu in posevkih/ zemljiški listi za skupna gospodarstva/ gospodarski listi
za kmečka gospodarstva/ družinske pole 1945/ odkup/ obvezna oddaja/ popis prebivalstva/ prijave tujcev/ zapisniki sej KLO 1946-1952/ odločbe in sklepi okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici
o razlastitvi nepremičnin/ proračunsko poslovanje 1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Prem
KLO Prem je deloval od leta 1944 za naselje Prem. Upravno je spadal v okraj Ilirska Bistrica.
Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Prem. (MZ)
SI PAK KP 49
Krajevni ljudski odbor Prestranek
1945-1952; 1,7m/ 16š
spisi po delovodniku 1946-1952/ zaupni spisi/ delovodniki 1946-1952/ popisi kmetijskih strojev in orodja/ popisi živine/ popisi sadnega drevja 1947-1950/ volilni imenik 1947/ obvezna
oddaja 1950-1951/ gospodarski listi 1950/ odkupni listi 1950/ posestni listi 1951/ spisi o vojni
škodi/ živilske nakaznice za Slavino, Grobišče, Matenjo vas in Žeje/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Prestranek
KLO Prestranek je obstajal od leta 1945 in je upravno spadal v okraj Postojna. Svoje naloge je
opravljal za naselja Prestranek, Koče, Matenja vas, Žeje, Orehek, Rakitnik in Grobišče. Leta
1949 se mu je pridružil ukinjeni KLO Slavina. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v mestno
občino Postojna. (MZ)
SI PAK KP 50
Krajevni ljudski odbor Rakitovec
1945-1952; 1,4m/ 13š
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spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej KLO 1947-1952/
matične zadeve 1947-1952/ seznam potrošnikov zagotovljene preskrbe 1951/ seznam oskrbovanih z živilskimi nakaznicami 1951/ seznam invalidskih upravičencev 1950/ seznami pridelovalcev žitaric in krompirja 1946-1947/ obvezna oddaja kmetijskih pridelkov/ seznami in
kvote odkupov/ cepljenje otrok/ seznam otrok padlih borcev/ seznam onemoglih/ odkupni listi
za kmetijska gospodarstva/ kmetijski plani in poročila/
Pripomočki za uporabo:
popisa ni, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Rakitovec
KLO Rakitovec je deloval za naselje Rakitovec od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Sežana.
Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Podgorje. (MZ)
SI PAK KP 51
Krajevni ljudski odbor Razdrto
1945-1952; 1,9m/ 17š
spisi po delovodniku 1945-1952/ zaupni spisi/ delovodniki 1946-1952/ družinske pole 1945/
davčni razporedi 1945/ seznam vojaških obveznikov 1946/ prijave vojne škode 1946/ obvezna
oddaja 1947/ zapisniki sej KLO 1946-1951/ volilni imenik 1949/ prehrana/ davčne kartice/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Razdrto
KLO Razdrto, ki je upravno spadal v okraj Postojna, je deloval od leta 1945 do 1952. Zajemal
je naselja Razdrto, ter Malo in Veliko Ubeljsko. Ko je bil leta 1952 ukinjen, je bil vključen v
občino Hruševje. (MZ)
SI PAK KP 502
Krajevni ljudski odbor Rižana
1945-1952; 1,2m/ 11š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej zborov volilcev 19451947/ zapisniki sej KLO 1945-1952/ seznam prošenj za podporo 1945/ seznam revnih 1945/
seznam osebnih izkaznic/ seznam izseljencev in priseljencev 1945-1947/ kmetijska statistika
1951/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ davčni razporedi 1947-1951/
volilni imeniki 1947, 1949/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Rižana
KLO Rižana je deloval od leta 1945. Ukinjen je bil 18.4.1952 (UL LRS, št. 11/52). Njegovo
območje je bilo razdeljeno med občino Gračišče (Rižana, Karnica, Kortine in Rožar) in občino
Črni Kal (Mostičje). (MZ)
SI PAK KP 409
Krajevni ljudski odbor Rodik
1945-1952; 2,2m/ 20š
spisi po delovodniku 1945-1952/ zaupni spisi/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej KLO 19491951/ gibanje števila prebivalstva 1945-1952/ socialno varstvo 1946-1952/ živilske nakaznice
1946-1947/ družinske pole/ davčna dokumentacija 1945-1952/ ljudsko posojilo 1945/ kmetijska statistika 1945-1952/ garantirana preskrba 1948/ obvezna oddaja/ volitve 1947/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Rodik
KLO Rodik je deloval v letu 1945 v okraju Sežana. Zajemal je naselja Skopo, Kačiče in Rodik.
Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Hrpelje. (MZ)
SI PAK PI 53
Krajevni ljudski odbor Sečovlje / Comitato popolare locale Sicciole
1946-1953; 1,4m/ 13š 3k
spisi 1946-1952/ prijave žganjekuhe 1948-1952/ prijave vina 1951/ popis živine 1949-1951/
zakupne pogodbe 1946-1949/ plani kmetijske proizvodnje 1950-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Sečovlje / Comitato popolare locale Sicciole
KLO Sečovlje je deloval od leta 1945 do 1952. Zajemal je naselja Bužin, Čedola, Gorgo, Kanedo, Kastinjol, Kosta, Krog, Lera, Lončan, Mlini, Navgočan, Parecag, Pišine, Sečovlje, Spilugola in Sv. Odorik. Upravno je bil v okraju Koper. Deloval je do 12.4.1952, ko je bil ukinjen in
vključen v občino Sečovlje. (MZ)
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SI PAK KP 515
Krajevni ljudski odbor Semedela / Comitato popolare locale Semedella
1945-1952; 0,3m/ 3š
spisi 1946-1952/ odmerni razporedi davkov 1947/ popis zgradb, stanovanj in poslovnih prostorov 1951/ zakupne pogodbe/ seznam premoženja odsotnih oseb 1947-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Semedela / Comitato popolare locale Semedella
KLO Semedela je deloval od leta 1945 do 1952. Zajemal je naselja Barban, Campo Marzio,
Paštoran, Prove, Sv. Marko in Viližan. Upravno je bil v okraju Koper. Ukinjen je bil 12.4.1952
(UL IOLO, št. 6/52) in priključen deloma k občini Koper okolica (Pastoran, Barban, Sv. Marko,
Žusterna, Campo Marzio in Prove), deloma k občini Izola (Viližan). (MZ)
SI PAK KP 54
Krajevni ljudski odbor Senožeče
1946-1952; 1,6m/ 15š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki in kazala 1946-1952/ zaupni spisi 1947-1949/
stalni volilni imenik 1950/ abecedni volilni imenik 1950/ resolucije/ matične zadeve/ popis stalnega prebivalstva 1946/ agrarna reforma/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Senožeče
KLO Senožeče je deloval od leta 1945 do 1952. Upravno je spadal v okraj Pivka, nato v okraj
Sežana. Zajemal je naselja Senožeče, Gabrče, Laze, Senadole, Dolenja vas in Potoče. Leta 1952
je bil ukinjen in vključen v občino Senožeče. (MZ)
SI PAK KP 591
Krajevni ljudski odbor Skopo
1945-1952; 1,7m/ 16š
spisi 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ zapisniki sej KLO 1945-1952/ register davčne kartoteke/ register davčnih knjižic 1948/ ljudsko posojilo 1948/ stalni volilni imeniki 1949-1951/
kmetijska statistika 1949-1952/ garantirana preskrba 1952/ proračunsko poslovanje 1947-1952/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Skopo
KLO Skopo je deloval od leta 1945. Upravno je spadal v okraj Sežana. Leta 1947 je zajemal
naselja Brje, Kopriva, Krajna vas in Skopo. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v novo občino
Dutovlje. (MZ)
SI PAK KP 52
Krajevni ljudski odbor Slavina
1947-1949; 0,3m/ 3š
spisi 1947-1949/ delovodniki 1947-1949/ zaupni spisi 1948-1949/ obvezna oddaja/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Slavina
KLO Slavina je deloval od leta 1944 do 1949. Upravno je do združitve okrajev leta 1947 spadal v
okraj Pivka, nato pa v okraj Postojna. Leta 1949 je bil z ukazom o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS (UL LRS, št. 8/49) ukinjen in priključen h KLO Prestranek. (MZ)
SI PAK KP 385
Krajevni ljudski odbor Slivje
1945-1951; 1,4m/ 13š
spisi 1946-1951/ zapisniki sej KLO 1947-1950/ volilni imenik 1950/ gospodarski listi 1947/ obvezna oddaja 1950/ kontrolnik kreditov 1951/ kmetijska statistika 1949-1951/ živilske nakaznice
1948-1950/ davčna potrdila 1945-1946/ obvezna oddaja 1950/ plani odkupov 1951/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Slivje
KLO Slivje je deloval od leta 1945. Do leta 1947 je spadal v okraj Hrpelje-Kozina, nato pa do
leta 1952 v okraj Ilirska Bistrica. Zajemal je kraje Slivje, Mrše, Orehek, Hotična, Velike Loče in
Kovčice. (MZ)
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SI PAK KP 667
Krajevni ljudski odbor Sočerga / Comitato popolare locale di Castel San Quirico
1945-1952; 1,2m/ 11š
spisi po delovodniku 1947-1952/ zaupni spisi/ delovodnik 1950-1951/ zapisniki sej KLO
1946-1952/ zapisniki zborov volilcev 1947-1950/ kmetijska statistika/ vojaška statistika/ seznami vojaških obveznikov/ seznami pobeglih vojaških obveznikov v Trst/ finančno poslovanje
1946-1952/ davčni razporedi 1946-1952/ popis zapuščin 1945-1950/ seznam cepljenih otrok
1947/ seznam uživalcev invalidnin in podpor 1948-1949/ priglasnice otrok in mladine, potrebnih
varstva države/ volilni imeniki 1947-1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Sočerga / Comitato popolare locale di Castel San Quirico
KLO Sočerga je deloval od leta 1944 do 1952. Do leta 1947 je upravno spadal v okraj Koper, nato
pa v okraj Sežana. Leta 1947 je zajemal naselja Karli, Lukini, Maršiči, Peraji, Sočerga, Sokoliči,
Tuljaki, Ulika in Trebeše. Ukinjen je bil 18.4.1952 (UL LRS, št. 11/52) in vključen v novo občino
Gračišče. (MZ)
SI PAK KP 56
Krajevni ljudski odbor Studeno
1945-1952; 1,3m/ 12š
spisi po delovodniku 1945-1952/ zaupni spisi 1949-1952/ delovodniki 1947-1950/ zapisniki sej
KLO/ zapisniki zborov volilcev 1949-1950/ popis živine 1947/ prehrana 1948/ obvezna oddaja
1948/ popis zemljišč 1949/ gospodarski listi 1950/ davčne odločbe 1951/ gozdni plan 1951/
Pripomočki:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Studeno
KLO Studeno je deloval od leta 1944 do 1952. Upravno je spadal v okraj Postojna in je zajemal
naselji Studeno in Strmca. Ukinjen je bil z zakonom 18. aprila 1952 in vključen v novo občino
Bloke. (MZ)
SI PAK KP 57
Krajevni ljudski odbor Suhorje
1946-1952; 0,7m/ 6š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1948-1952/ zaupni spisi 1951/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Suhorje
KLO Suhorje je deloval od 1944 do 1952. Upravno je spadal v okraj Ilirska Bistrica. Leta 1952
je bil ukinjen in vključen v občino Dolane. (MZ)
SI PAK KP 675
Krajevni ljudski odbor Sv. Anton / Comitato popolare locale di S. Antonio
1945-1952; 0,5m/ 4š 2k
dopisi 1950-1952/ delovodnik 1950-1952/ indeks k delovodniku 1950-1951/ zapisniki sej KLO
1947-1951/ zapisniki sej zbora volilcev 1950/ popisi živine in perutnine 1949-1951/ popisi vina
1949-1950/ finančno poslovanje 1947-1952/ seznam prejemnikov izplačanih pokojnin in podpor
1947/ cepljenje otrok proti kozam 1945-1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik, indeks
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Sv. Anton / Comitato popolare locale di S. Antonio
KLO Sv. Anton je deloval v letih 1945 do 1952 v okraju Koper. Naselja v KLO so bila Boškarji,
Bužari, Cerej, Dolani, Dvori, Farančan, Fikoni, Gregoriči, Kavaliči, Kortina, Pečki, Sušteti,
Sv. Anton, Škofarji, Tomašiči, Turki, Vrtine. Ukinjen je bil z odlokom 12.4.1952 (UL IOLO,
št. 6/52) in vključen v novo občino Dekani. (MZ)
SI PAK PI 58
Krajevni ljudski odbor Sv. Lucija / Comitato popolare locale di St. Lucia
1946-1952; 0,1m/ 1f
dopisi 1946-1950/ zapisniki sej KLO 1950-1952/ najemne pogodbe 1948-1952/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Sv. Lucija / Comitato popolare locale di St. Lucia
KLO Sv. Lucija je deloval v okraju Koper od leta 1945. Zajemal je naselja Sv. Jernej, Lera, Nožed,
Paderna, Fazan, Kampolin, Liminjan, Lučan, Pantijak, Seča, Sv. Lovrenc, Vinjole. Leta 1952 je bil
ukinjen in vključen v občino Portorož. (MZ)
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SI PAK KP 507
Krajevni ljudski odbor Sv. Peter / Comitato popolare locale di San Pietro dell’Amata
1945-1952; 1,1m/ 10š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1951-1952/ indeks 1948-1949/ prijave vojne škode/
sklepi in odločbe krajevne komisije za agrarno reformo/ zapisniki sej KLO/ popisi živine 19491950/ zapisniki zborov volilcev/ proračunsko poslovanje KLO/ kazenske zadeve 1948-1949/ popis
prebivalstva 1948/ setveni plani 1950/ plan proizvodnje sadjarstva in vinogradništva 1950-1951/
plan živinorejske proizvodnje 1950-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeks
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Sv. Peter / Comitato popolare locale di San Pietro dell’Amata
KLO Sv. Peter je deloval od leta 1945 do 1952. Bil je v okraju Koper. Zajemal je naselja Krkavče,
Abrami, Draga, Giriči, Glavini, Grižonski Mlin, Hrib, Mačkovljak, Pršuti, Rov, Suline, Sv. Maver,
Škrljevec, Žvabi, Nova vas, Čeguti, Padna, Pasjanci, Vrešje, Goreli, Ivankovec, Koščice, Kozloviči,
Križišče-Sečovlje, Križišče Stena, Letišče, Pasjanci - Rota, Pod baudo, Prodau, Raven, Špehi in
Šterenci. Deloval je do 12.4.1952, ko je bil razdeljen med občini Šmarje in Sečovlje. (MZ)
SI PAK KP 514
Krajevni ljudski odbor Šantoma - Bertoki / Comitato popolare locale di Santoma - Bertocchi
1945-1952; 0,1m/ 1š
zapisniki sej KLO (nepopolno)/ sklepi o oceni vojne škode 1945-1946/ zakupne pogodbe 19451948/ volilni imenik/ sklepi in odločbe krajevne in okrajne agrarne komisije 1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Šantoma - Bertoki / Comitato popolare locale di Santoma - Bertocchi
KLO Šantoma-Bertoki je deloval od leta 1945 v okraju Koper. Leta 1947, po združitvi KLOjev, je zajemal naselja Ankaran, Arjol, Lazaret, Prade, Sermin, Draguši, Pokopališče, Pompejan, Postaja, Sv. Mihael, Šantoma in Škocjan. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino
Koper okolica. (MZ)
SI PAK KP 567
Krajevni ljudski odbor Sveto
1947-1952; 1,2m/ 11š
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spisi po delovodniku 1947-1952/ delovodniki 1947-1952/ zaupni spisi 1950-1951/ zapisniki sej
KLO 1946-1952/ vojna škoda/ volilni imeniki 1947-1949/ seznam prebivalcev 1951/ kontrolnik kreditov 1948-1951/ gospodarski listi 1950-1951/ odkupni listi 1950-1951/ obvezna oddaja
1951/ kmetijska statistika 1947-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Sveto
KLO Sveto je bil od leta 1944 do septembra 1952 v coni A Julijske krajine. Upravno je spadal
v okraj Komen, od leta 1947 dalje pa v okraj Sežana. Naselja v območju njegovega delovanja
so bila Sveto, Ivanji Grad, Zagrajec. Deloval je do leta 1952, ko je bil ukinjen in vključen v
občino Komen. (MZ)
SI PAK KP 768
Krajevni ljudski odbor Šalet / Comitato popolare locale di Saleto
1945-1947; 0,1m/ 1š
spisi (fragmentarno) 1946-1947/ delovodnik 1947/ resolucije 1946/ okrožnice 1946-1947/
odredbe 1946/ prijave zakupnega razmerja 1945-1946, 1948/ zakupne pogodbe 1945-1946/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Šalet / Comitato popolare locale di Saleto
KLO Šalet je deloval od leta 1945. Zajemal je naselja in zaselke Loreto, Kasterlago, Kasanova,
Šalet, Šared in Montekalvo. Leta 1947 je bil ukinjen in priključen h KLO Izola. (MZ)
SI PAK KP 463
Krajevni ljudski odbor Šembije
1945-1952; 0,7m/ 7š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej KLO 1946-1952/ volilni
imeniki 1950/ seznam tujcev 1947/ podatki o padlih, ubitih in pogrešanih v narodnoosvobodilni
vojni/ dopisi in sklepi o oceni vojne škode/ seznam potrošnikov/ popis živine 1946-1951/ letna
odmera davka od kmetijstva 1945-1948/ zemljiški in gospodarski listi za gospodarstva 19471951/ setveni plani/ plani obvezne oddaje/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Šembije
KLO Šembije je deloval v letih 1945 do 1952. Zajemal je kraja Šembije in Podtabor. Upravno
je spadal v okraj Ilirska Bistrica. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Knežak. (MZ)
SI PAK KP 664
Krajevni ljudski odbor Škofije / Comitato popolare locale di Scofie
1947-1952; 0,6m/ 6š
spisi po delovodniku 1948-1952/ delovodniki 1947-1952/ zapisniki sej KLO 1951/ zapisniki
sej zborov volilcev 1951-1952/ abecedni volilni imenik/ zapuščinske zadeve 1948/ zakupne
pogodbe 1948/ proračun osnovne šole Škofije in osnovne šole Tinjan 1952/ register živinskih
potnih listov/ poročila o obveznem pologu metrolir/ dohodki in izdatki KLO 1948/ popis živine
in perutnine 1949-1950/ seznam prejetih prijav za osebne izkaznice 1949/ seznami prejemnikov izplačanih pokojnin in podpor 1949/ prijave zalog vina 1950/ register stanovanj/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Škofije / Comitato popolare locale di Scofie
KLO Škofije je zajemal naselja Forteca, Spodnje Škofije, Srednje Škofije, Zgornje Škofije in
Valmarin. Deloval od leta 1945 do 1952. Z odlokom z dne 12.4.1952 (UL IOLO, št. 6/52) je bil
ukinjen in vključen v novo občino Dekani. (MZ)
SI PAK KP 555
Krajevni ljudski odbor Škrbina
1947-1952; 1,2m/ 11š
spisi po delovodniku 1947-1952/ delovodniki 1947-1952/ volilni imeniki 1947-1950/ gibanje števila prebivalstva/ vojna škoda/ davčni razporedi 1948-1950/ register potrošnikov 1950/
obvezna oddaja 1947-1951/ kmetijska statistika 1947-1952/ prevoz in prodaja lesa 1952/
proračunsko poslovanje KLO 1947-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Škrbina
KLO Škrbina je deloval od leta 1944 do 1952. Do leta 1947 je upravno spadal k okraju Komen,
od leta 1947 dalje pa k okraju Sežana. Zajemal je naselja Škrbina, Rubije, Mihalji in Šibelji.
Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Komen. (MZ)
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SI PAK KP 662
Krajevni ljudski odbor Šmarje / Comitato popolare locale di Monte di Capodistria
1945-1952; 1m/ 10š
spisi 1945-1952/ okrožnice in navodila 1945-1952/ potrdila o prijavi vojne škode/ odločbe krajevne agrarne komisije 1947/ zapisniki sej zborov volilcev/ cepljenje otrok proti kozam/ popis
živine (tudi za KLO Koštabona in KLO Sv. Peter)/ plani kmetijske proizvodnje (tudi za KLO
Koštabona in KLO Sv. Peter)/ register hišnih številk/ register živinskih potnih listov/ zapisniki
sej KLO/ zapisniki množičnih sestankov/ zapisniki raznih komisij/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Šmarje / Comitato popolare locale di Monte di Capodistria
KLO Šmarje je deloval od leta 1945 do 1952. Zajemal je naselja Dilici, Fijeroga, Gažon, Kortina, Podgorci, Podstena, Grintovec, Bandel, Kavrijak, Pomjan, Labor, Sergaši, Balduče, Copoljci, Gaborca, Grinjan, Lukavec, Sv. Križ, Zabreg, Zupančiči in Flagi. Bil je v okraju Koper.
Ukinjen je bil 12.4.1952 (UL IOLO, št. 6/52) in vključen v novo občino Šmarje. (MZ)
SI PAK KP 59
Krajevni ljudski odbor Šmihel na Krasu
1946-1952; 0,9m/ 9š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1947-1952/ zaupni spisi 1949-1952/ zapisniki sej
KLO 1947 in 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Šmihel na Krasu (Dolane)
KLO Šmihel na Krasu je deloval od leta 1944 do 1952. Upravno je spadal v okraj Postojna. Zajemal je naselja Narin, Velika Pristava in Nadanje selo, Mala Pristava, Šmihel. Leta 1952 je bil
ukinjen in vključen v novo občino Dolane. (MZ)
SI PAK KP 55
Krajevni ljudski odbor Št. Peter na Krasu (Pivka)
1945-1952; 1,7m/ 16š
spisi 1945-1952/ delovodniki 1946-1952/ indeksi 1949-1951/ splošno ljudsko premoženje 19451952/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Št. Peter na Krasu (Pivka)
KLO Št. Peter na Krasu (Pivka) je deloval od leta 1944 do 1952 v okraju Postojna. Leta 1947 je
zajemal naselja Kal, Nemška vas, Gradec, Št. Peter, Petelinje, Hrastje, Radohova vas in Selce.
Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v občino Pivka. (MZ)
SI PAK KP 593
Krajevni ljudski odbor Štanjel
1946-1952; 1,7m/ 16š
spisi po delovodniku 1947-1952/ delovodniki 1949-1952/ zapisniki sej KLO 1946-1952/ družinske
pole 1946-1948/ vojna škoda/ seznam mladine 1948/ preskrba prebivalstva 1948/ živilske nakaznice 1949/ najemne pogodbe 1949/ popis živine 1949/ kmetijska statistika 1948-1950/ davčna
dokumentacija 1950/ volilni material 1947-1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Štanjel
KLO Štanjel je deloval od leta 1944 do 1952. Zajemal je naselja Štanjel, Lukovec, Kobdilj in
Hruševica. Leta 1947 se mu je pridružil KLO Kobjeglava. Upravno je spadal k okraju Komen, po
združitvi okrajev leta 1947 pa k okraju Sežana. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v novo občino
Štanjel. (MZ)
SI PAK KP 92
Krajevni ljudski odbor Štjak
1945-1952; 1,6m/ 15š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1946-1952/ zapisniki sej KLO 1747-1951/ popis
zemljiških posestev 1946/ vojna škoda 1945-1947/ gospodarska statistika 1947-1951/ vojaške
zadeve 1948-1949/ garantirana preskrba 1950/ volitve 1948-1950/ evidenca vina 1950-1951/
družinske pole 1947-1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Štjak
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KLO Štjak je deloval od leta 1944 do 1952 v okraju Sežana. Zajemal je naselja Bogo, Mahniči,
Dolenje, Gradišče, Kartinovice, Ravno, Selo in Štjak. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v novo
občino Štjak. (MZ)
SI PAK KP 406
Krajevni ljudski odbor Štorje
1945-1952; 1,7m/ 16š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1945-1947/ zapisniki sej KLO 1946-1952/ zapisniki
sej zborov volilcev 1949-1952/ volilna dokumentacija 1949, 1950, 1951/ davčna dokumentacija 1950-1951/ vojna škoda 1948/ kmetijska statistika 1947-1951/ proračunsko poslovanje KLO
1945-1949/ ljudsko posojilo 1948/ popisi živine 1949-1951/ obvezna oddaja 1950-1952/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Štorje
KLO Štorje je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Sežana. Ob združevanju KLO-jev
je 4.5.1947 razširil območje svojega delovanja še na naselja Kazlje, Majcni, Podbreže in Senadole.
Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v mestno občino Sežana. (MZ)
SI PAK KP 405
Krajevni ljudski odbor Tatre
1945-1952; 0,9m/ 9š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1947-1949/ zapisniki sej KLO 1946-1949/ davčna
dokumentacija 1947-1950/ podatki o padlih v narodnoosvobodilni vojni 1950/ ljudsko posojilo
1948/ kmetijska statistika 1949-1951/ živilske nakaznice 1951/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Tatre
KLO Tatre je deloval od leta 1945. Do leta 1947 je upravno spadal v okraj Hrpelje-Kozina, nato
v okraj Ilirska Bistrica, od leta 1952 dalje pa v okraj Sežana. Leta 1947 je zajemal kraje Tatre,
Rjavče in Brezovo Brdo. Ko je bil leta 1952 ukinjen, je bil vključen v občino Materija. (MZ)
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SI PAK KP 573
Krajevni ljudski odbor Tomaj
1945-1952; 1,8m/ 16š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1946-1952/ zaupni spisi 1947-1949/ zapisniki
sej KLO 1945-1952/ volilni imeniki 1948-1952/ kmetijska statistika 1948-1951/ gospodarska
statistika 1950-1951/ gospodarski listi 1950-1951/ davčni razporedi 1949/ register potrošnikov
1951/ podatki o padlih v narodnoosvobodilni vojni 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Tomaj
KLO Tomaj je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Sežana. Z združevanjem KLO-jev
so se mu maja 1947 pridružili dotedanji KNOO Filipčje Brdo, Križ, Šepulje, Grahovo Brdo in
Utovlje. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v novo občino Tomaj. (MZ)
SI PAK KP 60
Krajevni ljudski odbor Trnje
1947-1949; 0,3m/ 3š
spisi 1947-1949/ delovodniki 1947-1948/ zaupni spisi 1949/ splošno ljudsko premoženje 1947-1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Trnje
KLO Trnje je deloval od leta 1944 do 1949. Upravno je spadal v okraj Pivka, po ukinitvi tega pa
v okraj Postojna. Zajemal je naselji Trnje in Klenik. Leta 1949 je bil z ukazom o spremembah in
dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS (UL LRS, št. 8/49) ukinjen in priključen h KLO Št.
Peter na Krasu (Pivka). (MZ)
SI PAK KP 576
Krajevni ljudski odbor Truške
1946-1952; 0,8m/ 8š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1947-1951/ zapisniki sej KLO 1946-1952/ popis rezervne delovne sile 1948-1949/ volilni imeniki 1949-1952/ kartoteka davčnih zavezancev
1947-1951/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ obvezni odkupi/ poročila o
kmetijski proizvodnji 1950-1951/ obvezno cepljenje otrok 1946-1947/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
KLO Truške je deloval od leta 1945. Upravno je spadal v okraj Koper. Obstajal je do leta 1952,
ko je bil ukinjen in vključen v občino Marezige. (MZ)
SI PAK KP 513
Krajevni ljudski odbor Vanganel / Comitato popolare locale di Vanganello
1946-1952; 0,6m/ 6š
spisi po delovodniku 1946-1952/ delovodniki 1948-1952/ zapisniki sej KLO 1949/ zapisniki
zborov volilcev/ prijave za najemne pogodbe 1946/ kazenske odločbe 1952/ zakupne pogodbe
1948-1949/ seznam prejemnikov izplačanih podpor in pokojnin 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Vanganel / Comitato popolare locale di Vanganello
KLO Vanganel je deloval od leta 1944. Zajemal je naselja Bonini, Cerej, Kalisburga, Kornalunga, Sv. Ubald, Čenturska Dolina, Hliban, Mali Čentur, Veliki Čentur, Montinjan, Momjan,
Potok, Cepinje, Mali Bonini in Mali Fikoni. Upravno je spadal v okraj Koper. Leta 1952 je bil
ukinjen in vključen v občino Marezige. (MZ)
SI PAK KP 557
Krajevni ljudski odbor Veliki Dol
1947-1952; 0,7m/ 7š
spisi 1948-1952/ volilni imeniki 1947/ zapisniki sej KLO 1948-1951/ družinske pole 1947/
vojaške zadeve 1947-1949/ kmetijska statistika 1950-1951/ davčna dokumentacija 1950/ kontrolnik kreditov 1950/ matične zadeve 1952/ živilske nakaznice 1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Veliki Dol
KLO Veliki Dol je deloval od leta 1944 do 1952. Upravno je spadal v okraj Komen. Leta 1947
je zajemal naselja Veliki Dol, Kregljišče, Tublje, upravno pa je prešel pod okraj Sežana. Leta
1952 je bil ukinjen in vključen v občino Dutovlje. (MZ)
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SI PAK KP 465
Krajevni ljudski odbor Veliko Brdo
1946-1951; 0,4m/ 4š
spisi po delovodniku 1946-1951/ delovodniki 1947, 1948, 1951/ zapisniki sej KLO 1946/ zemljiški
listi za skupna gospodarstva 1947/ kmetijska statistika 1951/ plani odkupov/ obračunski listi
dohodka kmečkih gospodarstev 1950/ popis živine 1947-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Veliko Brdo
KLO Veliko Brdo je deloval od leta 1945 do 1952. Leta 1947 je zajemal kraje Veliko Brdo, Pavlica
in Studena Gora. Upravno je bil v okraju Ilirska Bistrica. Leta 1952 je bil ukinjen in vključen v
občino Jelšane. (MZ)
SI PAK KP 565
Krajevni ljudski odbor Vrabče
1945-1952; 1,1m/ 10š
spisi 1945-1952/ delovodniki 1947-1952/ vojna škoda 1948/ kmetijska statistika 1948-1950/
gibanje števila prebivalstva 1943-1950/ državljanska knjiga 1948/ rojstna knjiga 1948/ popis družin
1948/ popis psov 1948-1950/ kontrolnik kreditov 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Vrabče
KLO Vrabče je deloval od leta 1944. Upravno je spadal v okraj Sežana. Zajemal je naselja Griže,
Sela, Razguri, Sv. Tomaž, Jakovci, Polje in Vrabče. Leta 1952 je bil vključen v občino Štjak. (MZ)
SI PAK KP 464
Krajevni ljudski odbor Vrbovo
1945-1952; 0,8m/ 8š
dopisi 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ zapisniki sej KLO 1946-1952/ popisi živine 1947-1951/
popisi kmetijskih strojev 1947-1951/ zemljiški listi za skupno gospodarstvo 1947/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950-1951/ obračunski listi dohodka kmečkih gospodarstev 1950/
pregledi odkupov/ plani in realizacija obvezne oddaje 1947-1951/ plani setve in posejane površine
1949-1950/ davčni razporedi 1947-1948/ seznam davčnih zavezancev 1948-1949/ seznam pobe130

glih v tujino 1951/ odločbe o prenosu lastništva nepremičnin 1950/ zapisniki volilnih odborov
1947/ rezultati popisa prebivalstva 1948/ seznami prejemnikov izplačanih podpor 1945-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Vrbovo
KLO Vrbovo je deloval od 1945 do 1952 v okraju Ilirska Bistrica. Leta 1947 je zajemal kraje
Vrbovo, Jasen, Jablanica in Vrbica. Ko je bil leta 1952 ukinjen, je bil vključen v občino Jablanica
pod Snežnikom. (MZ)
SI PAK KP 400
Krajevni ljudski odbor Vremski Britof
1945-1952; 3m/ 27š
spisi 1945-1952/ delovodniki 1945-1952/ zapisniki sej KLO 1945-1952/ popis zemljiškega katastra 1945-1946/ družinske pole 1945/ vojna škoda 1946/ živilske nakaznice/ matične zadeve/
gospodarska statistika/ seznam vojnih obveznikov 1950/ preskrba prebivalstva 1950/ gospodarski
listi 1950-1951/ register prebivalstva 1948/ gibanje števila prebivalstva 1947-1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Vremski Britof
KLO Vremski Britof je deloval v letih 1945-1952 in je upravno spadal v okraj Sežana. Zajemal
je naselja Famlje, Goriče, Gornje Vreme, Škoflje, Zavrhek in Vremski Britof. Leta 1952 je bil
vključen v občino Divača. (MZ)
SI PAK KP 568
Krajevni ljudski odbor Vrhovlje
1947-1952; 1,2m/ 11š
spisi 1947-1951/ delovodniki 1947-1951/ zaupni spisi 1947-1952/ zapisniki sej KLO 1947-1950/
statistična poročila 1947-1952/ kontrolniki kreditov 1948-1952/ matične zadeve 1947-1952/ socialno skrbstvo 1951-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Vrhovlje
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KLO Vrhovlje je deloval od leta 1944 do 1947. Upravno je spadal v okraj Sežana. Leta 1952 je
bil ukinjen in vključen v mestno občino Sežana. (MZ)
SI PAK KP 462
Krajevni ljudski odbor Zabiče
1945-1952; 1,1m/ 11š
spisi po delovodniku 1947-1952/ delovodniki 1947-1952/ zapisniki sej KLO 1946-1951/
zemljiški listi za skupno gospodarstvo/ popis živine/ popis kmetijskih strojev/ popisi sadnega
drevja in vinogradov 1947-1951/ popis padlih v vojni/ sklepi o oceni vojne škode 1950/ volilni
imeniki 1950/ plani obveznih oddaj kmetijskih pridelkov 1948-1951/ plani setev 1948-1951/
proračunsko poslovanje KLO 1948/ izplačilo podpor 1945-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Zabiče
KLO Zabiče je deloval od leta 1945 do 1952 v okraju Ilirska Bistrica. Leta 1947 je zajemal
kraja Zabiče in Podgraje, od leta 1949 dalje pa tudi Trpčane (UL LRS, št. 35/49). Leta 1952 je
bil ukinjen in vključen v mestno občino Ilirska Bistrica. (MZ)
SI PAK KP 61
Krajevni ljudski odbor Zagorje
1945-1952; 0,7m/ 7š
spisi po delovodniku 1945-1952/ delovodniki 1947-1952/ zaupni spisi 1948, 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni ljudski odbor Zagorje
KLO Zagorje je deloval od 1945 do 1952. Upravno je spadal v okraj Pivka, po njegovi ukinitvi pa v okraj Postojna. Zajemal je naselja Zagorje, Tabor, Parje in Drskovče. Leta 1952 je bil
ukinjen in vključen v novo občino Pivka. (MZ)
5.1.4.2

Občinski ljudski odbori

SI PAK KP 505
Občinski ljudski odbor Črni Kal
1952-1955; 1,1m/ 10š 2k
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spisi po delovodniku 1952-1955/ zaupni spisi 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ stvarna
imenska kazala 1952-1955/ popis zemljišč in odmera davka 1952/ popis prebivalstva 1953/
hišna numeracija/ prijave vina 1952-1954/ proračunska knjiga 1954/ zaključni račun 1953/ seznami odbornikov 1955/ evidenca splošnega ljudskega premoženja/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Črni Kal
Občina Črni Kal je delovala od leta 1952 do leta 1955. Zajemala je naselja Bezovica, Cepki,
Črni Kal, Dol pri Hrastovljah, Gabrovica pri Črnem Kalu, Hrastovlje, Kastelec, Kortine, Krnica, Loka, Osp, Podpeč, Rižana, Rožar, Stepani in Zanigrad. Upravno je spadala v okraj Sežana.
Leta 1955 je bila ukinjena in priključena občini Koper. (MZ)
SI PAK KP 506
Občinski ljudski odbor Dekani / Comitato popolare comunale di Decani
1952-1956; 2,7m/ 25š 9k
spisi po delovodniku 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ zapisniki sej občinskega ljudskega
odbora (ObLO) 1952-1955/ zapisniki sej svetov/ zapisniki zborov volilcev/ seznami mladincev, rojenih od leta 1929 do 1938/ proračunsko poslovanje ObLO/ potrdila dvolastnikov za
prevoz kmetijskih pridelkov iz cone A v cono B/ seznami prejemnikov izplačanih podpor/ oporoke/ evidenca premoženja odsotnih oseb/ evidenca skrbnikov premoženja odsotnih lastnikov/
priglasnice otrok in mladine, potrebnih varstva države/ popisi živine, perutnine, čebeljih panjev/ knjiga izseljencev 1952-1956/ knjiga prehodnih gostov 1952-1953/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Dekani / Comitato popolare comunale di Decani
Občina Dekani je nastala leta 1952 (UL IOLO, št. 6/52). Naselja v občini so bila Dekani, Osp,
Križpot, Socerb, Sv. Anton, Potok, Bonini, Kavaliči, Spodnje Škofije, Valmarin, Srednje Škofije,
Zgornje Škofije in Tinjan. Leta 1955 je bila ukinjena in vključena v občino Koper. (MZ)
SI PAK KP 566
Občinski ljudski odbor Divača
1952-1958; 10m/ 91š
spisi po odsekih 1952-1958/ zaupni spisi 1952-1958/ delovodniki 1952-1958/ kazala 19521958/ seznami svetov in komisij 1952-1953/ statuti/ občinski odloki/ seznami prebivalstva
1952/ zapisniki sej ObLO 1952-1958/ zapisniki sej svetov in komisij 1952-1958/ zapisniki
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Listina avstrijskega cesarja Franca Jožefa I. z dne 15. januarja 1911, s katero je povzdignil Ilirsko Bistrico v trg
(SI PAK KP 4).
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Obrazec prisege za župana in svetnike v slovenščini iz leta 1849 (SI PAK KP 7, t.e. 18, št. spisa 877).
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zborov volilcev/ volilni imeniki 1951-1958/ agrarna reforma/ matične zadeve/ register samostojnih zavodov/ register zasebnih gostišč/ davčne prijave, davčni razporedi, davčne kartice
1951-1958/ nacionalizacija 1953-1955/ zakupne pogodbe 1956/ zaščita vojaških invalidov/
evidenca zaposlenih tujih državljanov 1956-1957/ proračunsko poslovanje ObLO 1952-1955/
zaključni računi/ statistična poročila/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Divača
Občina Divača je delovala od leta 1952 za območje bivših KLO Divača, Lokev in Matavun.
Zajemala je naselja Betanja, Brežec, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Gradišče pri
Divači, Kačiče, Lokev, Matavun, Naklo, Prelože, Rodik in Škocjan. Leta 1955 ji je bilo pripojeno območje istega leta ukinjene občine Senožeče s kraji Dolenja vas, Gabrče, Laze, Otošče,
Potoče, Senadole, Senožeče in ukinjene občine Vreme s kraji Barka, Dolnje Vreme, Famlje,
Goriče, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Kozjane, Misliče, Podgrad - Potok, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek. Ukinjena je bila leta 1958 in vključena v občino Sežana (UL
LRS, št. 44/58). (MZ)
SI PAK KP 26
Občinski ljudski odbor Dolane
1952-1955; 1,2m/ 11š 3k
spisi po delovodniku 1952-1955/ zaupni spisi 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ kazala
1952-1955/ zapisniki sej ObLO 1955/ investicije 1953-1955/ odločbe uslužbencev/ register
obrtnih dovoljenj/ proračunsko poslovanje 1953/ zapisniki o finančnem poslovanju 1955/
poročila 1955/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Dolane
Občina Dolane s sedežem v Dolnji Košani je delovala od leta 1952 do 1955. Upravno je spadala v okraj Postojna. Zajemala je naselja Buje, Čepno, Dolane, Dolnja Košana, Gornja Košana,
Mala Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Sušica, Ostrožno Brdo, Stara Sušica, Suhorje, Velika Pristava in Volče. Z upravno-teritorialno razdelitvijo leta 1955 je bila ukinjena in
vključena v občino Pivka. (MZ)
SI PAK KP 564
Občinski ljudski odbor Dutovlje
1952-1955; 1,5m/ 14š 1k
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spisi po delovodniku 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ indeksi 1952-1955/ zaupni spisi
1952-1955/ zapisniki sej ObLO 1952-1955/ zapisniki zborov volilcev 1952-1955/ volilni imeniki 1953/ davčni razporedi, davčni dnevniki, davčne knjige 1952-1953/ seznami odbornikov,
članov svetov, članov komisij 1955/ evidenca obrtnikov 1955/ evidenca invalidov 1955/ popisi
psov 1954-1955/ register kmetijskega sklada splošnega ljudskega premoženja 1955/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Dutovlje
Občina Dutovlje je začela delovati leta 1952 in je upravno spadala v okraj Sežana. Zajemala je območje bivših KLO Avber, Dutovlje, Pliskovica, Skopo, Tomaj in Veliki Dol z naselji
Avber, Brje pri Koprivi, Dutovlje, Godnje, Gradnje, Kopriva, Kosovelje, Krajna vas, Kreplje,
Pliskovica, Ponikve, Raša, Skopo, Tomaj in Veliki Dol. Delovati je nehala leta 1955, ko je bila
vključena v občino Sežana. (MZ)
SI PAK KP 677
Občinski ljudski odbor Gračišče
1952-1955; 1,2m/ 11š 24k
spisi po delovodniku 1952-1955/ zaupni spisi/ delovodniki 1952-1955/ indeksi 1952-1955/
zapisniki sej svetov ObLO/ zapisniki zborov volilcev/ seznami svetov in komisij ObLO/
proračunsko poslovanje ObLO/ obračunski listi dohodkov kmečkih gospodarstev/ odločbe za
socialno podporo/ evidenca volov in kopitarjev/ priglasnice oseb v varstvu države/ knjiga plačil
kmečke dohodnine/ seznam psov in njihovih lastnikov/ evidenca zemljiških površin/ seznami
obrtnikov/ seznam davkoplačevalcev/ seznami pridelkov vina/ socialne podpore/ obnova stanovanjskih hiš/ poročila o ureditvi hišne numeracije/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Gračišče
Občina Gračišče je bila ustanovljena 1952 za območje dotedanjih Krajevnih ljudskih odborov
Gračišče, Movraž, Sočerga, Truške ter naselje Mostišče iz dotedanjega KLO Rižana. Zajemala je naselja Bučaji, Butari, Dvori, Gračišče, Karli, Kocjančiči, Kozloviči, Kubed, Lukini,
Maršiči, Movraž, Olika, Peraji, Pisari, Poletiči, Popetre, Smokvica, Sočerga, Sokoliči, Šeki,
Trebeše, Trsek, Tuljaki in Zabavlje. Upravno je spadala v okraj Sežana. Z upravno-teritorialno
razdelitvijo leta 1955 je bila ukinjena in vključena v občino Koper. (MZ)
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Razglas beneškega urada za preskrbo z žitom iz leta 1792 (SI PAK KP 291, a.e. 38).
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Knjiga bratovščine sv. Elene iz Podpeči iz leta 1749 (SI PAK KP 628, t.e. 2, str. 3).

SI PAK KP 501
Občinski ljudski odbor Gradin
1952-1955; 0,2m/ 2š
spisi po delovodniku 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ zapisniki sej ObLO 1952-1955/
občinski odloki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci: Občinski ljudski odbor Gradin
Občina Gradin z naselji Abitanti, Brezovica, Gradin, Kortine, Pavliči, Rošiči, Sirči je delovala
od leta 1952. Upravno je spadala v okraj Buzet v LR Hrvaški. (MZ)
SI PAK KP 27
Občinski ljudski odbor Hrpelje
1952-1963; 22,2m/ 202š 1k
spisi personale, matičnih zadev, prosvete, kulture, socialnega skrbstva in skrbstva, zdravstva, gospodarstva, trgovine, gostinstva, kmetijstva 1952-1963/ delovodniki 1952-1963/ kazala
1952-1963/ kazalo pravnih oseb 1956/ register samostojnih zavodov 1955-1963/ proračunsko
poslovanje ObLO 1952-1963/ zaključni računi 1955-1963/ zapisniki sej ObLO 1952-1955/ zapisniki sej svetov/ zapisniki sej komisij/ zapisniki sej krajevnih odborov/ zapisniki zborov volilcev/ volitve/ družbeni plani 1957-1963/ statistična poročila/ nacionalizacija premoženja/
hišna numeracija/ gradnja galanterije Hrpelje 1955/ gradnja apnenice Podgorje 1955/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Hrpelje
Občina Hrpelje je delovala od leta 1952 do 1963. Upravno je spadala v okraj Sežana. Leta 1952
je zajemala območje ukinjenih KLO Hrpelje, Rodik in Ocizla. Leta 1955 se je razširila še na
območje ukinjenih občin Materija in Podgorje. 1.4.1963 je bila ukinjena (UL LRS, št. 8/63).
Del je bil priključen novi občini Ilirska Bistrica, del pa novi občini Sežana. (MZ)
SI PAK KP 28
Občinski ljudski odbor Hruševje
1952-1955; 1,2m/ 12š
spisi po delovodniku 1952-1955/ delovodniki in indeksi 1952-1955/ evidenca vojnih, osebnih
in družinskih invalidov/ proračunske knjige/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Hruševje
Občina Hruševje je delovala od leta 1952. Naselja v občini so bila Brezje pod Nanosom,
Čermelice, Goriče, Hrenovice, Hruševje, Landol, Mala Brda, Malo Ubeljsko, Rakulik, Razdrto,
Slavinje, Sajevče, Strane, Studenc, Šmihel pod Nanosom, Velika Brda in Veliko Ubeljsko. Leta
1955 se je združila z občino Postojna. (MZ)
SI PAK KP 472
Občinski ljudski odbor Jablanica pod Snežnikom
1952-1955; 0,9m/ 9š
spisi po delovodniku 1950-1951/ delovodniki 1952-1955/ kazala 1955/ zapisniki sej ObLO
1952-1955/ hišna numeracija/ popis prebivalstva 1953/ proračun ObLO 1953/ letno poročilo
o delu ObLO 1953/ obnova podeželja 1954/ obračunski listi dohodkov kmečkih gospodarstev 1952-1953/ gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1952/ žganjekuha 1954/ gradbeni
načrti družbenih objektov, stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Jablanica pod Snežnikom
Občina Jablanica pod Snežnikom je delovala od leta 1952 v okraju Postojna. Naselja v občini
so bila Gornji Zemon, Jablanica, Kuteževo, Podgraje, Trpčane, Vrbica, Vrbovo, Zabiče. Leta
1955 je bila ukinjena in vključena v občino Ilirska Bistrica. (MZ)
SI PAK KP 473
Občinski ljudski odbor Jelšane
1952-1955; 0,7m/ 7š
spisi 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ zapisniki raznih komisij in svetov pri ObLO 19541955/ zapisniki zborov volilcev/ proračun ObLO 1952-1953/ gospodarski listi za kmetijska
gospodarstva/ obračunski listi dohodkov kmečkega gospodarstva/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Jelšane
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Občina Jelšane je delovala od leta 1952 v okraju Postojna. Zajemala je naselja Dolenje, Fabci,
Jelšane, Nova vas, Novokračine, Sušak in Veliko Brdo. Leta 1955 je bila ukinjena in vključena
v občino Ilirska Bistrica. (MZ)
SI PAK KP 474
Občinski ljudski odbor Knežak
1952-1955; 0,6m/ 6š
spisi po delovodniku 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ zapisniki sej ObLO 1952-1955/ zapisniki zborov volilcev 1952/ obračunski listi dohodkov kmečkih gospodarstev 1952/ podatki
o prehodu agrarne skupnosti v splošno ljudsko premoženje 1954-1955/ načrti za gradnjo stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Knežak
Občina Knežak je delovala v letih 1952 do 1955 v okraju Postojna. V občino so se vključevale
vasi Bač, Knežak, Koritnice, Podtabor in Šembije. Leta 1955 je bila ukinjena in pripojena k
občini Ilirska Bistrica. (MZ)
SI PAK KP 598
Občinski ljudski odbor Komen
1952-1958; 7,1m/ 64š
spisi po delovodniku 1952-1958/ zaupni spisi 1952-1958/ delovodniki 1952-1958/ indeksi
1952-1958/ zapisniki sej ObLO/ zapisniki sej svetov/ zapisniki sej odborov/ zapisniki zborov
volilcev/ statuti/ poslovniki/ seznami članov ObLO/ proračunsko poslovanje ObLO/ dohodnina/ davčne prijave/ davčne knjige/ socialne podpore/ vojaške zadeve/ vojna škoda/ volilni
material/ predpisi/ navodila/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Komen
Občina Komen je delovala od leta 1952. Zajemala je območje ukinjenih KLO Komen, Gorjansko, Škrbina, Sveto in Brestovica pri Komnu. Naselja v občini so bila Brestovica pri Komnu,
Brje pri Komnu, Coljava, Divči, Gabrovica pri Komnu, Gorjansko, Ivanji Grad, Komen, Klanec
pri Komnu, Krgolišče, Mali Dol, Nadrožica, Preserje, Rubije, Sveto, Šibelje, Škofi, Škrbina,
Tomačevica, Tublje pri Komnu, Vale, Volčji Grad in Zagrajec. Ukinjena je bila leta 1958, ko se
je pripojila k občini Sežana. (MZ)
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SI PAK KP 569
Občinski ljudski odbor Kostanjevica na Krasu
1953-1955; 0,1m/ 1š
zaupni spisi 1953-1955/ delovodnik zaupnih spisov 1953, 1955/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Kostanjevica na Krasu
Občina Kostanjevica je delovala od leta 1952; upravno je spadala v okraj Gorica. Zajemala je
naselja Hudi Log, Korita, Kostanjevica na Krasu, Lipa, Lokvica, Nova vas, Novelo, Opatje
selo, Sela na Krasu, Temnica in Vojščica. Ukinjena je bila leta 1955 in vključena v novo občino
Komen. (MZ)
SI PAK KP 30
Občinski ljudski odbor Marezige
1951-1955; 2,3m/ 20š 7k
spisi po delovodniku 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ kazala 1954/ zapisniki ObLO 19521955/ zapisniki zborov volilcev 1952/ volilni material 1952/ popis zemljiških površin 1952/
proračunsko poslovanje/ obnova podeželja/ gradnja vodnjakov Topolovec, Žrnjavec, Hrvoji
1953-1954/ evidence splošnega ljudskega premoženja/ popis nepremičnin izseljenih pred oktobrom 1953/ odloki ObLO 1952-1954/ poročila o delu ObLO/ statistična poročila/ imenovanja/
navodila/ gradbena dovoljenja/ najemne, zakupne, kupoprodajne, darilne odločbe in pogodbe/
seznami obrtnikov 1953-1955/ investicije/ register prijav letine vina 1953/ seznam prijavljene
živine 1954-1955/ obračun davka na pridelek vina 1955/ seznam delavcev, ki so delali v Trstu
1951/ proračunska knjiga osnovne šole Truške in osnovne šole Boršt 1954/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Marezige
Občina Marezige je bila ustanovljena leta 1952 (UL IOLO, št. 6/52). Upravno je spadala v okraj
Koper. Zajemala je naselja Boršt, Glem, Labor, Marezige, Babiči, Vanganel, Čentur, Čenturska
Dolina, Hliban, Montinjan, Lopar, Vršič, Kortine, Gonjači, Hrvoji, Topolovec in Žrnjovec. Na
podlagi 1. člena odredbe komandanta VUJA št. 49/54 o spremembi odloka IOLO o razdelitvi
istrskega okrožja na okraje in občine z dne 10.3.1954, ki je stopila v veljavo 5.4.1954, so se od
občine Marezige odcepila naselja Vanganel, Čenturska Dolina, Veliki Čentur, Mali Čentur in
Hliban ter se priključila občini Koper okolica. Z upravno-teritorialno razdelitvijo leta 1955 je
bila občina Marezige ukinjena in vključena v novo občino Koper (UL LRS, št. 24/55). (MZ)
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SI PAK KP 32
Občinski ljudski odbor Pivka
1953-1958; 5,1m/ 46š 4k
spisi po delovodniku 1953-1958/ zaupni spisi/ delovodniki 1953-1957/ kazala 1953-1957/
zapisniki sej ObLO/ zapisniki sej svetov 1953-1958/ zapisniki sej komisij 1953-1958/ odloki ObLO/ dohodnina 1954-1957/ delovna razmerja, namestitve in razrešitve/ matična knjiga
1955-1958/ proračunsko poslovanje ObLO/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Pivka
Občina Pivka je bila ustanovljena leta 1952. Zajemala je kraje Drskovče, Gradec, Hrastje,
Jurišče, Kal, Klenik, Koče, Nemška vas, Palčje, Parje, Petelinje in Pivka (dotedanje ime naselja
je bilo Št. Peter na Krasu), Radohova vas, Slavina, Selce, Tabor, Trnje in Zagorje. Leta 1955
(UL LRS, št. 24/55) se ji je pripojila ukinjena občina Dolane. Občina Pivka je bila ukinjena leta
1958 (UL, št. 44/58), ko je bila vključena v občino Postojna. (MZ)
SI PAK KP 31
Občinski ljudski odbor Planina
1948-1955; 0,9m/ 8š
spisi po delovodniku 1952-1955/ zaupni spisi 1952-1954/ delovodniki 1952-1955/ kazala 19521955/ razpored dohodnine 1952/ register psov 1952/ register obrtnih obratov 1953/ obnova
gozdov 1954/ volitve 1948-1955/ proračun 1955/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Planina
Občina Planina je bila ustanovljena leta 1952. Zajemala je naselja Liplje, Planina, Grčarevec,
Jakovica in Laze. Leta 1955 je bila ukinjena in vključena v novo občino Postojna (UL LRS, št.
24/55). (MZ)
SI PAK PI 33
Občinski ljudski odbor Portorož / Comitato popolare del comune di Portorose
1952-1955; 0,7m/ 7š
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spisi po oddelkih 1952-1955/ prijava žganjekuhe 1955/ zbor volilcev 1953/ zapisniki svetov
ObLO 1953/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Portorož / Comitato popolare del comune di Portorose
Občina Portorož je bila ustanovljena 12.4.1952 (UL IOLO, št. 6/52). Upravno je spadala v
okraj Koper. Zajemala je naselja Stari Portorož, Bernardin (del), Fjesa (del), Portorož, Šentjane,
Fizine, Beli Križ, Sv. Lucija, Vinjole, Kampolin, Liminjan, Lučan, Nožed, Sv. Jernej, Seča in
Strunjan. Leta 1955 je bila ukinjena (UL LRS, št. 24/55) in vključena v občino Piran. (MZ)
SI PAK KP 475
Občinski ljudski odbor Prem
1952-1955; 0,9m/ 9š
spisi 1952-1955/ delovodniki 1952-1955/ zapisniki sej ObLO 1952-1955/ zapisniki sej odborov, svetov in komisij 1952-1955/ obračunski listi dohodkov kmetijskih gospodarstev 1952/
seznami akontacij zemljiškega davka in davka od obrti 1952-1953/ seznam obrtnikov 1954/
seznami uživalcev pokojnin in podpirancev socialnega skrbstva/ žganjekuha 1952/ proračun
1952/ proračunski plani 1954/ gradbena dovoljenja in gradbeni načrti 1953-1955/ knjiga o zakupih splošnega ljudskega premoženja 1953/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Prem
Občina Prem je bila ustanovljena leta 1952. Zajemala je naselja Čelje, Janeževo Brdo, Dolnja
Bitnja, Kilovče, Prelože, Prem, Gornja Bitnja, Ratečevo Brdo in Smrje. Leta 1955 je bila ukinjena in pripojena k občini Ilirska Bistrica. (MZ)
SI PAK PI 35
Občinski ljudski odbor Sečovlje / Comitato popolare del comune di Sicciole
1952-1955; 1,4m/ 14š
spisi po oddelkih 1952-1955/ kategorizacija stanovanj/ stanovanjske pogodbe 1954-1955/ popis
zemljišč 1954/ katastrske izmere 1954/ ljudska kultura in prosveta 1953/ občinske takse 1953/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
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Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Sečovlje / Comitato popolare del comune di Sicciole
Občina Sečovlje je bila ustanovljena 12. aprila 1952 z odlokom o razdelitvi IOLO na okraje
in občine (UL IOLO Št 6/52). Zajemala je naselja Križišče Sečovlje, Slami, Gorgo, Špilugola,
Sv. Jernej (del), Sečovlje, Krog, Loncan, Mlini, Sv. Peter, Šternci, Koščici, Letišče, Špehi, Raven, Ivankovec in Pasjanci. Leta 1955 je bila ukinjena in vključena v občino Piran. (MZ)
SI PAK KP 663
Občinski ljudski odbor Šmarje / Comitato popolare del comune di Šmarje
1952-1955; 1,1m/ 10š
spisi po delovodniku 1952-1955/ zaupni spisi/ delovodniki 1952-1955/ kazala 1952-1955/ zapisniki sej ObLO 1952-1955/ zapisniki zborov volilcev 1952-1955/ zapisniki množičnih sestankov/ zapisniki vaških odborov Padna, Grintovec, Srgaši, Šmarje, Puče, Nova vas, Krkavče,
Pomjan, Koštabona/ zapisniki sej svetov 1952-1955/ evidenca izseljencev 1955/ imovina odsotnih oseb/ matična knjiga/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Šmarje
Občina Šmarje je bila ustanovljena leta 1952 z odlokom o razdelitvi istrskega okrožja na okraje
in občine (UL IOLO, št. 6/52). Zajemala je naselja Srgaši, Gažon, Paderna, Puče, Koštabona,
Planjave, Škrlini, Krkavče, Hrib, Pomjan, Dilici, Fijeroga, Župančiči, Nova vas, Padna, Šmarje
in Grintovec. Upravno je spadala v okraj Koper. Leta 1955 je bila ukinjena in vključena v novo
občino Koper. (MZ)
SI PAK KP 570
Občinski ljudski odbor Štanjel
1948-1955; 0,4m/ 4š
spisi 1951/ popis živine 1952-1955/ proračun ObLO 1955/ davčni razporedi 1950-1953/ volilni
imeniki 1949, 1953/ davčne kartice 1948-1952/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Občinski ljudski odbor Štanjel
Občina Štanjel je začela delovati leta 1952. Zajemala je območje bivših KLO Štanjel (ki se je
leta 1949 združil z ObLO Kobjeglava), Gornja Branica in Štjak. OLO Štanjel je nehal delovati
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leta 1955, ko je bil priključen k občini Sežana. Naselja v občini so bila Bogo, Čehovini, Čipi,
Dolanci, Dolenje, Erzelj, Gradišče pri Štjaku, Hruševica, Kobdilj, Kobjeglava, Kobli, Kodreti, Krtinovca, Lisjaki, Lukovec, Mahniči, Nova vas, Poljane pri Štjaku, Ravnje, Selc, Štanjel,
Štjak, Trbižani, Tupelče in Večkoti. Upravno je spadala v okraj Sežana. Ukinjena je bila leta
1955 in vključena v novo občino Sežana. (MZ)
5.1.4.3

Skupščine občin

Po ustavi iz leta 1963 so postali nosilci odločanja občinske skupščine in sveti kot kolegijski organi, ki so bili ustanovljeni za posamezno področje dela in so imeli tako imenovano
politično-izvršilno funkcijo. Ustava iz leta 1974 je tridomno občinsko skupščino določila kot
organ družbenega samoupravljanja in najvišji organ oblasti v okviru pravic in dolžnosti občine.
Skupščina je sprejemala družbeni plan občine, statut, odloke ter pošiljala delegate v zbore
republiške skupščine. Izvršilni organ občinske skupščine je bil Izvršni svet kot enotni izvršni
organ. Občinski upravni organi pa so opravljali zadeve državne uprave iz občinske pristojnosti. Po ustavi iz leta 1991 je prišlo do rezmejitve državnih pristojnosti od delovnega področja
občine. Od takrat v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih lahko občina ureja samostojno in ki zadevajo zgolj prebivalce občine. S 1. januarjem 1995 je bila izvršena ločitev občin
in upravnih enot. (MZ)
SI PAK KP 808
Skupščina občine Izola s predhodniki
1945-2004; 40,8m/ 372š 12k
spisi po delovodniku 1945-1962/ spisi po kartotečnem kazalu 1962-1994/ delovodniki 19461962/ kartotečna kazala 1962-1994/ zapisniki sej mestnega ljudskega odbora 1945-1952/ zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine 1952-1962/ zapisniki sej občinskega ljudskega odbora
1962-1999/ zapisniki sej svetov MLO, LOMO in ObLO/ zapisniki sej zborov volilcev/ odloki
MLO, LOMO in ObLO/ spisi komisije za upravo ljudske imovine/ družbeni plani/ proračunsko
poslovanje/ prijave in sklepi o vojni škodi/ sklepi komisije za epuracijo fašistov/ zakupne
pogodbe/ odločbe o ustanovitvi in ukinitvi podjetij/ register finančno samostojnih zavodov/
ribištvo/ prireditve/ volitve/ sprejemanje in objavljanje predpisov/ ustavni predpisi in statuti/
gospodarska in druge statistike/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala
Ustvarjalci:
Mestni ljudski odbor Izola
Ljudski odbor mestne občine Izola
Občinski ljudski odbor Izola okolica
Skupščina občine Izola
Mestni ljudski odbor (MLO) Izola je bil vzpostavljen leta 1945. Zajemal je mesto Izola in
zaselke Baredi, Sv. Jakob in Sv. Simon. Leta 1952 sta bili ustanovljeni mestna občina Izola in
občina Izola okolica z naselji Baredi, Grbci, Sv. Jakob, Košterlag, Šared, Šalet, Lončan, Malija,
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Korte, Četore, Medoši in Viližan. Z odredbo komandanta VUJA sta se 22. maja 1953 mestna
občina Izola in občina Izola okolica spojili v enotno mestno občino Izola (UL VUJA, št. 5/53).
Ta je obstajala do leta 1963. Obseg občine se z upravno-teritorialno razdelitvijo leta 1955 ni
spremenil. Leta 1963, ko so bili ObLO-ji preimenovani v občinske skupnosti, je delovala v
skladu z ustavo 1963 kot temeljna družbeno-politična skupnost in se preimenovala v skupščino
občine Izola. (MZ)
SI PAK KP 712
Skupščina občine Koper s predhodniki
1943-1994; 7,9m/ 79š
spisi po delovodniku in kartoteki 1945-1994/ delovodniki, kazala, kartoteka 1945-1994/ zapisniki sej mestnega ljudskega odbora 1945-1952/ zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine
1952-1962/ zapisniki sej občinskega ljudskega odbora/ zapisniki sej skupščine občine 19621994/ zapisniki sej izvršnega sveta 1974-1994/ zapisniki sej statutarne komisije 1982-1986/
podpore družinam padlih borcev in seznami upravičencev/ matične zadeve/ poročna knjiga
1943-1945/ knjiga umrlih 1943-1945/ rojstna knjiga 1944/ spisi prijavnega urada/ popis zgradb
in stanovanj/ seznami in preimenovanja ulic in mestnih trgov/ seznami davčnih zavezancev/
seznami obrtnikov/ popis psov in njihovih lastnikov/ popis ribičev in odmera davka/ seznami
obrtnikov, uslužbencev, trgovskih obratov, kmetovalcev, podjetij/ seznami davčnih zavezancev
od dohodka iz kmetijstva/ statistični pregledi naravnega gibanja števila prebivalstva/ odločbe
krajevnih agrarnih komisij/ zapisniki o prevzemu bivših ljudskih odborov/ obrtna dovoljenja/
proračunske knjige osnovnih šol in ObLO-jev/ gradbeni načrti/ organizacija ObLO, krajevnih
uradov in odborov/ seznami odbornikov/ obnova podeželja/ ustanovitve in ukinitve zavodov s
samostojnim financiranjem/ seznam oseb, ki so bile na prisilnem delu ali deportirane v Nemčijo/
register prijav pridelovalcev vina in žganja/ zaključni računi/ seznami optantov/ odločbe o statusu gospodarskih organizacij/ seznam gospodarskih organizacij/ popisi in cenitve osnovnih
sredstev gospodarskih organizacij/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, kazala, kartoteka
Ustvarjalci:
Mestni ljudski odbor Koper
Ljudski odbor mestne občine Koper
Občinski ljudski odbor Koper okolica
Skupščina občine Koper
MLO Koper je bil konstituiran leta 1945. Deloval je do leta 1952, ko je bil konstituiran ljudski
odbor občine Koper. Občina Koper okolica je bila ustanovljena 12.4.1952 z odlokom o razdelitvi istrskega okrožja na okraje in občine (UL IOLO, št. 6/52). Upravno je spadala v okraj
Koper. Zajemala je naselja Ankaran, Valdoltra, Bertoki, Sv. Tomaž, Škocjan, Srmin, Čežarji,
Pobegi, Šalara, Triban, Semedela, Vrgaluč, Viližan, Kampel in Manžan. Komandant VUJA je
10.3.1954 (UL VUJA, št. 4/54) odredil, da se naselja Vanganel, Čenturska Dolina, Veliki Čentur,
Mali Čentur in Hliban izločijo iz občine Marezige in vključijo v občino Koper okolica. Z isto
odredbo je bil iz občine Šmarje izločen zaselek Grinjan in priključen občini Koper okolica. Z
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upravno-teritorialno razdelitvijo leta 1955 sta bili mestna občina Koper in občina Koper okolica
združeni v novo občino Koper. Ta je delovala do leta 1963, ko je bila konstituirana skupščina
občine Koper. V skladu z ustavo 1963 se je ObLO Koper preimenoval v skupščino občine Koper, občine so bile opredeljene kot temeljne družbeno-politične skupnosti. (MZ)
SI PAK PI 36
Skupščina občine Piran s predhodniki
1945-1995; 90,7m/ 823š 23k
Mestni ljudski odbor Piran: zapisniki občinskih sej/ družinske mape 1959/ knjigovodstvo in administracija 1951-1952/ finančne zadeve in takse 1950/ občinski komite za obnovo 1947/ zapisniki odborov za šolstvo, socialne zadeve 1950-1952/ prosveta in kultura 1953 (dopisi)/ uprava
lokalnih podjetij 1951/ davčne prijave 1953/
Krajevni ljudski odbor Piran: prijavni listi za družine 1945/ zemljiški listi 1950/ hišne mape
1950/ davčne prijave 1949-1950/
Ljudski odbor Mestne občine Piran: volitve v LOMO 1952/ tajništvo 1954 (dopisi)/ prijave za
vpis v imenik stalnega prebivalstva 1952/ prošnje za odhod v Trst 1953/ stanovanjska uprava
1951 (pogodbe)/ predsedstvo (prošnje in odločbe)/ analize/ poročila/ statistična poročila/ ustanovitve in ukinitve javnih zavodov in podjetij/ posojila/ letna poročila in zaključni računi zavodov
in podjetij/ poimenovanje ulic/ komasacija/ nacionalizacija in druge premoženjskopravne zadeve/
splošno ljudsko premoženje/
Skupščina občine Piran: statut občine Piran/ popis prebivalstva in stanovanj 1971/ zapisniki sestankov štabov/ občinski odloki/ registri vajencev 1971-1982/ registri delovnih pogodb delavcev,
zaposlenih pri obrtnikih 1972-1994/ registri delovnih knjižic 1956-1995/ proračunsko poslovanje
občine/ volitve/ dovoljenja, soglasja 1963/ stanovanjski sklad 1963/ počitniški domovi 1962-1965
(odločbe)/ dohodki, davki 1962-1965/ katastrske kartice za katastrski dohodek 1966/ odločbe komisije za ugotavljanje pokojninske dobe 1963-1967/ Zavod za pospeševanje turizma 1971 (osnutek statuta, razno)/ stanovanja in dodatki borcem narodnoosvobodilne vojne 1975/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Mestni ljudski odbor Piran
Ljudski odbor mestne občine Piran
Občinski ljudski odbor Piran okolica
Skupščina občine Piran
MLO Piran je bil konstituiran leta 1945. Do avgusta 1945 je bil v okraju Piran, nato v okraju
Koper. Zajemal je naselja Arze, Fjesa, Fornače, Mostra, Sv. Bernardin in Sv. Martin. Z odlokom
IOLO so bili 12. aprila 1952 KLO-ji ukinjeni. Ustanovljena je bila mestna občina Piran; sprva je
imela enak obseg kot prej, postopoma pa se je njeno območje širilo z ukinjanjem okoliških občin
(Sečovlje, Portorož). Leta 1963 se je ObLO Piran preimenoval v skupščino občine Piran. (MZ)
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SI PAK KP 510
Skupščina občine Postojna s predhodniki
1945-1962; 20,3m/ 176š
spisi 1945-1962/ delovodniki 1945-1962/ zapisniki sej mestnega ljudskega odbora 1945-1952/
zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine 1952-1962/ zapisniki sej občinskega ljudskega
odbora 1952-1962/ zapisniki sej odborov/ zapisniki sej svetov 1952-1962/ zapisniki sej komisij 1952-1962/ obvezna oddaja/ popis ornih površin/ volilni imeniki za vasi Laze, Grčarevec,
Jakovica 1956/ pravilniki/ seznam podpor otrokom padlih borcev/ seznam zasebnih obrtnikov/
plani/ analize/ poročila/ statistična poročila/ ustanovitve in ukinitve podjetij in finančno samostojnih zavodov/ zaključni računi podjetij in zavodov/ nacionalizacija/ agrarna reforma in druge
premoženjskopravne zadeve/ izvolitve in imenovanja v svete in komisije/ zaključni računi/
nacionalizacija/ agrarna reforma/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Mestni ljudski odbor Postojna
Ljudski odbor mestne občine Postojna
Občinski ljudski odbor Postojna okolica
Skupščina občine Postojna
MLO Postojna je deloval od leta 1945 za mesto Postojna in Veliki Otok (del). KLO Postojna
okolica je po začasni upravno-teritorialni razdelitvi Slovenskega primorja dne 1.5.1947 zajemal
naselja Stara vas, Veliki Otok, Mali Otok, Zagon, Zalog in Hrašče. Sedež je bil v Postojni, od
novembra 1949 dalje pa v Zalogu. Z zakonom o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine leta
1952 je bila ustanovljena mestna občina Postojna. Zajemala je naselja Bukovje, Gorenje, Predjama, Hrašče, Mali Otok, Matenja, vas, Prestranek, Žeje, Orehek, Grobišče, Rakitnik, Postojna,
Veliki Otok, Koče, Slavina, Stara vas, Strmica, Belsko, Studeno, Zagon in Zalog. Leta 1955 se
je njeno območje povečalo na Liplje, Planino, Landol, Rakulik, Sajevče, Malo Ubeljsko, Veliko
Ubeljsko, Razdrto, Strane, Šmihel pod Nanosom, Brezje pod Nanosom ter Mala in Velika Brda.
Po ustavi 1963 so bile občine opredeljene kot temeljne družbeno-politične skupnosti. ObLO
Postojna se je preimenoval v skupščino občine Postojna. (MZ)
SI PAK KP 644
Skupščina občine Sežana s predhodniki
1945-1971; 45,4m/ 450š 1k
spisi 1945-1971/ spisovne evidence 1945-1971/ davčne knjige 1945/ izkaznice terjatev
nepremičnin okupatorjem 1945/ anagrafske spremembe 1947/ seznam vojaških obveznikov
1946/ resolucije 1946-1947/ nacionalizacija 1948/ volitve 1948/ popisi živine 1947-1950/
agrarna reforma 1948/ seznam davkoplačevalcev 1950/ proračunsko poslovanje/ kontrolniki
popisa živine 1953/ zapisniki vaških zborov volilcev 1952 - 1955/ zapisniki sej svetov/ zapisniki sej odborov/ zapisniki sej komisij/ zapisniki sej občinske skupščine/ hišna numeracija 1952,
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1954/ družbeni plani/ statistična poročila/ proračunsko poslovanje 1955/ družinska stanja vasi
Stomaž, Seka, Razguri, Poljane 1952/ pravilniki/ pravna pomoč za priznavanje delovne dobe/
dovoljenja za gibanje v 100-metrskem pasu/ zaključni računi delovnih organizacij/ odloki/ ustanovitve in statusne spremembe zavodov/ ustanovitve in statuti krajevnih skupnosti/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Mestni ljudski odbor Sežana
Ljudski odbor mestne občine Sežana
Občinski ljudski odbor Sežana
Skupščina občine Sežana
MLO Sežana je deloval v letih 1944-1952. Upravno je spadal v okraj Sežana. 10. maja 1947 so
se mu pridružili ukinjeni KNOO Dane, Orlek, Šmarje in Lipica. Ukinjen je bil z zakonom 18.
aprila 1952 in vključen v mestno občino Sežana.
Mestna občina Sežana je delovala za območje ukinjenih KLO Vrabče, Povir, Sežana, Štorje
in Vrhovlje. Združevala je naselja Brestovica pri Povirju, Dane pri Sežani, Dobravlje, Dol pri
Vogljah, Filipčje Brdo, Gorenje, Grahovo Brdo, Graže, Jakovce, Križ, Kazlje, Lipica, Majcni, Merče, Orlek, Plešivica, Podbeže, Povir, Razguri, Sela, Senadole, Sežana in Stomaž. Leta
1955 se je njeno območje razširilo še na dotedanji občini Štanjel in Dutovlje. Leta 1958 sta bili
ukinjeni občini Komen in Divača in pripojeni k občini Sežana (UL LRS, št. 44/58). V skladu z
določbami ustave 1963, ki so opredelile občine kot temeljne družbeno-politične skupnosti, se
je leta 1963 ObLO Sežana preimenoval v skupščino občine Sežana. (MZ)
5.2

Upravni organi

5.2.1

Komisije

Delovanje komisij je bilo tako s teritorialnega kakor tudi organizacijskega vidika podrejeno kompetencam in strukturi oblastnih organov. Ustanovljene so bile na podlagi posameznih predpisov oz.
aktov in so se ukvarjale s specifičnimi problemi, ki so jih določali oblastni organi. Ob koncu druge svetovne vojne so bile poglavitne naloge komisij ugotavljati materialne posledice in človeške
žrtve vojne, odkrivati vojne zločine in izvajati epuracijo fašizma. Posredno so bila s tem povezana
tudi vprašanja gospodarske obnove in uvajanja novih lastniških odnosov. Na področju Slovenskega primorja in Istre je namreč nastanek novega družbenega sektorja oz. t.i. splošnega ljudskega
premoženja slonel predvsem na ukrepih prisilne odsvojitve t.i. sovražnega premoženja, ki so imeli
namen onemogočati ekonomsko delovanje oseb, ki so bile v preteklosti povezane s fašističnim
režimom, pa tudi oseb, ki jih je komunistična oblast obravnavala kot nasprotnike Jugoslavije in
socializma. Premoženjski posegi so se v obdobju jugoslovanske vojaške uprave formalno prilagajali določilom mednarodnih pravnih aktov, predvsem haaške konvencije in mirovne pogodbe
z Italijo, ki eksplicitno nista dopuščala nacionalizacije zasebne lastnine. Izvedeni so bili z izrazitim reparacijskim poudarkom in so temeljili na ukrepih t.i. patriotične nacionalizacije, kot sta
bila sekvester in zaplemba »sovražnega in fašističnega« premoženja, ter na posebej prilagojeni obliki agrarne reforme, ki je slonela na ukinitvi kolonata in sorodnih agrarnih razmerij ter na
151

razveljavitvi prisilnih dražb v obdobju fašizma z raznarodovalnim namenom. Pod začasno upravo
(sekvester), ki jo je izvajala najprej Komisija za upravo narodne imovine (KUNI) pri PPNOO,
nato pa Komisija za upravo premoženja odsotnih oseb pri Istrskem okrožnem ljudskem odboru (IOLO), je prišlo premoženje odsotnih oseb. Konfiskacija je kot oblika trajnega odvzema
premoženja bila izvedena z manjšo intenziteto le pri tistih osebah, ki jim je bilo po merilih takratnega sistema oblasti mogoče dokazati sovražno oziroma protiljudsko delovanje. Oblasti so intervenirale tudi pri objektih posebnega gospodarskega interesa, kjer je bila zaplemba uvedena kot
posebna oblika zaščite premoženja oziroma pogoj za njegovo pravnolastniško odtujitev. Zaplembe
premoženja so na področju koprskega okraja in istrskega okrožja civilna (ljudska) sodišča izvedla
kot posebno ali dopolnilno obliko kazni zaradi fašističnih in vojnih zločinov, kolaboracionizma,
ekonomskega saboterstva ter špekulacij. Konfiskacijo t.i. fašističnega premoženja so od decembra
1946 po administrativni poti začele odrejati posebne zaplembne komisije organov oblasti. Decembra 1946 so bile ob okrajni komisiji za agrarno reformo v skoraj vseh KLO-jih koprskega okraja
imenovane tudi krajevne agrarne komisije, ki so bile pooblaščene za izvedbo agrarne reforme. Na
območju koprskega okraja in istrskega okrožja, kjer je septembra 1947 začela delovati posebna
okrožna komisija, je agrarna reforma imela specifično obliko ukinjanja kolonatskih odnosov in
razveljavitve dražb in drugih prisilnih odsvojitev zemljišč po 1. januarju 1919.
Že od začetka petdesetih let je jugoslovanska stran izoblikovala pragmatično stališče glede izplačila odškodnin za prevzeto italijansko premoženje ter začela to premoženje popisovati
in ocenjevati. Januarja 1952 je izvršni odbor IOLO ustanovil posebno komisijo za cenitve pri
okrajnem ljudskem odboru Koper. Popis premoženja je postal sistematičen po parafiranju Londonskega memoranduma o soglasju (MOS) s 5.10.1954. Ob že prevzetem premoženju se je namreč
odpiralo predvsem vprašanje nepremične lastnine oseb, ki so se na podlagi 8. člena MOS začele
izseljevati z območja cone B STO, potem ko je prešla pod jugoslovansko civilno upravo, in se
opredelile (optirale) za italijansko državljanstvo. Leta 1955 je bila v ta namen imenovana Komisija za pregled stanja premoženja izseljencev pri ljudskem odboru mestne občine Koper.
Decembra 1954 je zvezni izvršni svet izdal uredbo o izvajanju zveznih zakonov in drugih pravnih predpisov na ozemlju, na katero se je razširila civilna uprava FLRJ. Uredba je določala, da se
na omenjenem ozemlju uveljavi zakon o nacionalizaciji, s tem da se določbe člena 7a zakona o
nacionalizaciji iz aprila 1948, ki se nanašajo na nacionalizirane nepremičnine tujih državljanov,
ne izvajajo. Neurejeno premoženjsko vprašanje se je kmalu izkazalo kot resna ovira pri uvajanju
jugoslovanskega modela državnega podjetništva socialističnega tipa, ki je slonel na udejanjanju
večletnih gospodarskih načrtov, v katerih so bile na prvem mestu splošne in posebne državne pobude. Premoženje so poskušali aktivirati z uporabo nekaterih jugoslovanskih zakonskih predpisov,
ki formalno niso spreminjali obstoječih lastninskih odnosov, so pa dejansko posegali v njegovo
upravo. Kmetijska zemljišča so npr. izkoriščali na podlagi zveznih in republiških predpisov o komasaciji kmetijskih zemljišč. Okrajna komasacijska komisija je bila na področju koprskega okraja
ustanovljena že leta 1953 z nalogo izdelave seznama zemljišč, ki naj bi se vključila v komasacijski
sklad.
Ker zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in stavbenih zemljišč iz leta 1958 (UL FLRJ, št. 89052/1958) premoženja tujih državljanov ni izvzel iz procesa podržavljanja, je OLO Koper februarja 1958 s posebno odločbo ustanovil Komisijo za nacionalizacijo najemnih zgradb in stavbnih zemljišč. Proces nacionalizacije je bil dokončno uveljavljen na območju nekdanje cone B
STO 27.9.1972, ko je zvezni izvršni svet izdal Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju zakonov
in drugih zveznih pravnih predpisov na ozemlju, na katero se je razširila civilna uprava Federativne ljudske republike Jugoslavije (UL SFRJ, št. 465-51/1972). S tem predpisom je bilo uveljavljeno določilo 7. čl. zakona o nacionalizaciji zasebnih gospodarskih podjetij iz leta 1946 v besedilu
novele tega zakona iz leta 1948 (UL FLRJ, št. 677-98/1946 in UL FLRJ, št. 269-35/1948). (DR)
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SI PAK KP 358
Gospodarsko-politična komisija pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za
Slovensko primorje in Trst
1945-1947; 0,3m/ 3š
spisi 1946-1947/ referati 1945-1946/ delovodniki 1945-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Gospodarsko politična komisija pri Pokrajinskem narodnoosvobodilnem odboru za Slovensko
primorje in Trst
Pokrajinski narodnoosvobodilni odbor (PNOO) je ustanovil gospodarsko-politično komisijo
na seji 16.5.1945. V njeni pristojnosti je bilo vodenje in nadziranje odsekov pri PNOO, in
sicer odsekov za finance, trgovino, industrijo, prehrano, promet, gradnje, kmetijstvo, zadruge in gozdarstvo. Komisija je izdelovala predloge za delovanje teh odsekov in jih predala v
odobritev PNOO. Po razdelitvi Julijske krajine v cono A in cono B se je PNOO reorganiziral; v
pristojnosti gospodarsko-politične komisije so ostali odseki za industrijo, trgovino in preskrbo,
obnovo in gradnje, kmetijstvo in zadružništvo in za gozdarstvo. Komisija je nehala delovati z
ukinitvijo PNOO. (MZ)
SI PAK KP 476
Komisije za ugotavljanje vojne škode v okrajih Koper, Postojna, Sežana, Ilirska Bistrica,
Rakek
1945-1947; 36,4m/ 324š
prijave vojne škode/ zapisniki komisij/ kartoteke/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevne komisije za ugotavljanje vojne škode so na posebnih obrazcih zbirale podatke, ki so
jih utrpeli ljudje med drugo svetovno vojno, v času fašističnega terorja pred vojno in v obdobju
vojaške uprave 1945-1947. (MZ)
SI PAK KP 63
Komisija za upravljanje narodne imovine pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko primorje, Koper / Commissione per l’amministrazione dei beni popolari presso la delegazione del
comitato regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno Capodistria
1945-1953; 4,5m/ 41š
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Komisija za upravo narodne imovine pri PNOO Trst: bančna knjiga podjetij cone B 1945, 1947/
dopisi 1945-1947, poročila 1947/
Komisija za upravo narodne imovine, uprava za tržaško okrožje: dopisi 1945/
mestna uprava Trst: seznam neplačanih računov/ računi 1945-1946/
okrajna uprava Koper: spisi 1945-1947/ premoženjske zadeve/ seznami fašistov/ evidenca
opuščenega premoženja 1945-1947/
uprava mesta Koper: seznam fašistov, vojnih zločincev in njihovega premoženja/ prijava imovine odsotnih oseb 1946-1947/ zapisniki 1945-1947/ poročila/ dopisi 1947/
uprava Piran: ustanovne listine/ okrožnice 1944-1946/ seznami fašistov in njihovih sodelavcev
1946-1947/ inventarji imovine mesta Piran in okolice 1945/ imovinske zadeve 1946-1947/ najemne pogodbe 1946/ poročila 1946-1947/ odločbe zaplembene komisije/
Komisija za začasno upravo narodne imovine, okrajna uprava Koper: ustanovne in druge organizacijske listine 1947-1951/ zapisniki sej 1947-1953/ seznami imovine odsotnih oseb/ imovinske zadeve, poimensko 1947-1952/ dopisi 1947-1952/ poročila 1947-1952/
okrajna uprava Buje: seznami imovine odsotnih oseb/
urad Umag: finančna dokumentacija/ poimenske zadeve/
uprava Novigrad: finančna dokumentacija/ imovinske zadeve 1947-1951/ indeks posestnikov/
dopisi 1947-1951/ delovodniki 1947-1951/ popisi inventarja 1947-1949/ sodbe 1950-1951/
urad Portorož: knjiga splošne uprave, poimenske zadeve 1949-1950/ knjiga financ in premoženja,
poimenske zadeve 1949-1950/
urad Piran: evidenca kino vstopnic Tartini Italia, Riviera in Cinema Italia/ blagajna in finančne
knjige 1947-1952/
urad Umag: dopisi 1947-1952/ delovodnik 1947-1952/ poimenske zadeve 1950/ knjiga računov
1949-1951/ blagajniška knjiga 1947-1950/
Komisija za likvidacijo Komisije za začasno upravo premoženja odsotnih oseb: zapisniki in
sklepi komisije 1950-1952/ zaključno poročilo/ poziv lastnikom, da morajo do 23.4.1950 prevzeti svojo imovino/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Komisija za upravljanje narodne imovine pri Poverjeništvu PNOO za Slovensko primorje, Koper / Commissione per l’amministrazione dei beni popolari presso la delegazione del comitato
regionale di liberazione nazionale per il Litorale Sloveno Capodistria
Komisija za začasno upravo imovine odsotnih oseb za Istrsko okrožje Koper / Commissione
per l’amministrazione provvisoria dei beni delle persone assenti per il Circondario dell’Istria
Komisija za upravo narodne imovine pri PNOO je delovala od 22.9.1945, ko je PNOO izdal
pravilnik o njeni sestavi in delu.
Komisija za začasno upravo imovine odsotnih oseb za istrsko okrožje je bila ustanovljena z
odredbo IOLO 26. avgusta 1947 (UL IOLO, št. 2/18). Upravljala je premoženje odsotnih, pobeglih in tistih oseb, ki jih je odpeljal sovražnik. Ukinjena je bila z odredbo 23. marca 1950 (UL
IOLO, št. 6/50). (MZ)
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SI PAK KP 482
Komisija za upravljanje narodne imovine, Okrajna uprava Ilirska Bistrica
1946-1954; 1,1m/ 10š
cenitve 1946/ zaplembe/ popisi premoženja/ odločbe/ zapisniki o cenitvi 1946-1954/ seznami
objektov, posestev, javnih stavb in stanovanjskih hiš/ seznami lastnikov/ poročila okrajne uprave narodne imovine 1945-1947/ navodila za ocenjevanje vojne škode 1946/ dopisi/ poročila o
zaključku delovanja komisije/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Komisija za upravljanje narodne imovine, Okrajna uprava Ilirska Bistrica
SI PAK KP 484
Komisija za upravo narodne imovine, Okrajna uprava Postojna
1947-1955; 0,4m/ 4š
agrarni interesenti v KLO Planina 1953/ zaplembe v okraju Postojna 1946-1949/ osebne zadeve
1947-1955/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Komisija za upravo narodne imovine, Okrajna uprava Postojna
SI PAK KP 429
Komisija za ugotavljanje vojnih zločinov za Slovensko primorje - podružnica Sežana
1942-1951; 0,2m/ 2š
prijave zločinov in škode, ki jo je povzročil okupator (nepopolno)/ seznami okupatorjevih sodelavcev (nepopolno)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Komisija za ugotavljanje vojnih zločinov za Slovensko primorje - podružnica Sežana
Državno komisijo za ugotavljanje vojnih zločinov je ustanovilo predsedstvo SNOS 19.2.1944.
Vzpostavila je mrežo pokrajinskih in okrajnih komisij, med njimi tudi podružnico Sežana, ki so
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vsaka na svojem območju zbirale podatke o vojnih zločincih in vojnih zločinih. Delovala je do
leta 1947, ko so njene zadolžitve prevzeli pravosodni organi. (MZ)
SI PAK KP 65
Okrožna komisija za epuracijo fašistov in kolaboracionistov za Istrsko okrožje Koper /
Commissione circondariale per l’epurazione dei fascisti e collaborazionisti per il circondario dell’Istria Capodistria
1945-1948; 1,5m/ 14š
ustanovne listine 1945, 1946, 1947/ epuracijske komisije in člani komisij 1945-1946/ seznam
obsojenih fašistov/ seznam pobeglih v Italijo in Trst/ dokazno gradivo/ zapisniki sej mestne epuracijske komisije Koper 1945-1948/ epuracija in seznami oseb za Koper 1945-1948/ odločbe
krajevne komisije Valdoltra 1946/ mestna in tovarniške komisije Izola - epuracija raznih oseb
v Izoli, v tovarnah Ampelea in Arrigoni 1945-1946/ zapisniki sej mestne in tovarniških komisij
Piran - epuracija v Piranu/ zapisniki sej/ spisi okrajnih komisij Koper in Buje 1945-1948/ evidenca uradnih spisov, ki so bili izročeni javnemu tožilcu 1947/ razveljavljene odločbe za okraj
Koper in okraj Buje 1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrožna komisija za epuracijo fašistov in kolaboracionistov za Istrsko okrožje Koper / Commissione circondariale per l’epurazione dei fascisti e collaborazionisti per il circondario dell’Istria
Capodistria
Okrajna komisija za epuracijo fašistov je bila ustanovljena 2.8.1945 na prvi, konstitutivni seji
skupščine okrajnega narodnoosvobodilnega odbora Koper. Poleg okrajne so delovale tudi epuracijske komisije pri mestnih narodnoosvobodilnih odborih Koper, Izola in Piran ter krajevne
in tovarniške komisije. V skladu s pravilnikom o delovanju komisij za epuracijo fašistov in
kolaboracionistov, ki ga je izdalo Poverjeništvo PNOO 3.12.1945 (UL PPNOO, št. 4/46), so
sodile skvadristom, sansepolkristom, tistim, ki so bili fašisti pred pohodom in pri pohodu na
Rim, pripadnikom liktorskih ovratnikov (šerpisti) in tistim, ki so prostovoljno služili v fašistični
milici kot oficirji, podoficirji ali vojaki, ter tistim, ki so se borili proti narodnoosvobodilnemu
gibanju ali kot prostovoljci proti zaveznikom.
IOLO je 6.7.1947 izdal odlok o ukinitvi dotedanjih predpisov, ki so se nanašali na epuracijo,
in ustanovil novi okrajni komisiji v Kopru in v Bujah, ki sta delovali kot organ prve stopnje.
Okrožna komisija za epuracijo fašistov in kolaboracionistov je bila ustanovljena 3.8.1947 in je
delovala kot organ druge stopnje. Tovarniške in krajevne komisije so po novih predpisih delovale kot pomožni informativni organi epuracijskih komisij prve in druge stopnje (UL IOLO,
6.7.1947). (MZ)
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SI PAK KP 62
Okrajna komisija za zaplembo imovine fašistov, fašističnih društev in ustanov v Kopru /
Commissione per la confisca dei beni fascisti, delle Società ed istituzioni fasciste per il distretto di Capodistria
1946-1948; 0,1m/ 1š
zaplenjeno premoženje pod sekvestrom, 128 zaporednih zadev poimensko (nepopolno) 1946-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajna komisija za zaplembo imovine fašistov, fašističnih društev in ustanov v Kopru / Commissione per la confisca dei beni fascisti, delle Società ed istituzioni fasciste per il distretto di
Capodistria
Okrajna komisija za zaplembo premoženja fašistov in kolaboracionistov Koper je bila ustanovljena 18. septembra 1946 z odlokom Poverjeništva PNOO za Slovensko primorje (Odlok o
zaplembi premoženja fašistov, fašističnih društev in ustanov, UL PPNOO št. 17/46). Komisija
je odločala o zaplembah premičnega in nepremičnega premoženja, gotovine in vrednostnih
papirjev fašistov, kolaboracionistov ter fašističnih društev in ustanov. Poleg tega je bilo zaplenjeno tudi premoženje, ki je bilo sekvestrirano v skladu z odredbo Poverjeništva PNOO z dne
20.5.1946. Zaplenjeno premoženje je takoj po pravnomočnosti prešlo v last sklada za pomoč
vdovam, sirotam in gospodarsko oškodovanim po fašističnem terorju. (MZ)
SI PAK KP 64
Okrožna komisija za zaplembo imovine fašistov, fašističnih društev in ustanov v Kopru /
Commissione circondariale per la confisca dei beni fascisti, delle Società ed istituzioni fasciste per il distretto di Capodistria
1946-1948; 0,1m/ 1š
predlogi za zaplembo v okraju Koper in okraju Buje 1947-1948/ prijave javnemu tožilstvu pri
Poverjeništvu PNOO v Ajdovščini 1946-1947/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrožna komisija za zaplembo imovine fašistov, fašističnih društev in ustanov v Kopru / Commissione circondariale per la confisca dei beni fascisti, delle Società ed istituzioni fasciste per
il distretto di Capodistria
Okrožna komisija za zaplembo premoženja fašistov in kolaboracionistov Koper je bila ustanovljena 14.9.1947 kot organ druge stopnje z odlokom o spremembi odloka iz leta 1946 (UL
IOLO, št. 3/47). (MZ)
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SI PAK KP 421
Okrožna komisija za agrarno reformo Koper / Commissione agraria circondariale
di Capodistria
1947-1954; 0,3m/ 3š
poročila komisije 1947-1954/ zapisniki sej komisije 1947-1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrožna komisija za agrarno reformo Koper / Commissione agraria circondariale di Capodistria
Agrarna reforma v coni B STO je bila izvedena na lokalno omejenem območju, samo v okraju
Koper. Pravne predpise za izvedbo tega ukrepa je izdal izvršni odbor okraja Koper februarja
1947. Odloki so bili v koprskem okraju razglašeni z velikimi lepaki, v uradnem listu pa natisnjeni šele septembra 1947 (UL IOLO, št. 1/47), ko je bil ustanovljen istrski ljudski odbor Koper.
Z omenjenimi odloki so bile ustanovljene okrajna in krajevne agrarne komisije. V okraju Koper
je bil do izvedbe agrarne reforme v veljavi kolonatski odnos, zato so komisije v skladu z odlokom izvršnega odbora okraja Koper razlastile kmetijska posestva in dodelile zemljo dotedanjim
kolonom. Komisije so bile ukinjene leta 1949 z odlokom o odpravi agrarnih komisij ter o prepovedi vzpostavljanja agrarnih odnosov kolonata in spolovinarstva (UL IOLO, št. 3/49). (MZ)
SI PAK KP 521
Okrajna komisija za agrarno reformo Koper / Commissione agraria distrettuale
di Capodistria
1946-1962; 3m/ 27š
dopisi 1946-1954/ okrožnice/ zapisniki sej komisije 1956/ anketni listi za kolone/ razveljavitve dražb 1947-1961/ seznam razlaščencev 1955/ seznam agrarnih interesentov 1955/ popis
in razdelitev zemljišč/ seznami razlaščencev in nepremičnin/ seznami stavb/ poročila o izvajanju agrarne reforme/ seznami cerkvenega premoženja 1945-1962/ okrožnice/ navodila/
poročila o izvajanju agrarne reforme/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajna komisija za agrarno reformo Koper / Commissione agraria distrettuale di Capodistria
SI PAK KP 97
Krajevna agrarna komisija Ankaran / Commissione agraria locale di Ancarano
1947-1947; 0,5m/ 5š
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seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/ odločbe
in sklepi komisije/ popis in razdelitev zemljišč/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Ankaran / Commissione agraria locale di Ancarano
SI PAK KP 107
Krajevna agrarna komisija Bertoki / Commissione agraria locale di Bertochi
1947-1947; 0,3m/ 3š
odločbe in sklepi komisije/ popisi in razdelitev zemljišč/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Bertoki / Commissione agraria locale di Bertochi
SI PAK KP 267
Krajevna agrarna komisija Boršt / Commissione agraria locale di Boste
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/ popis in razdelitev zemljišč/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični
podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Boršt / Commissione agraria locale di Boste
SI PAK KP 269
Krajevna agrarna komisija Cetore / Commissione agraria locale di Cetore
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Cetore / Commissione agraria locale di Cetore
SI PAK KP 185
Krajevna agrarna komisija Dekani / Commissione agraria locale di Villa Decani
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/ odločbe
in sklepi komisije/ popis in razdelitev zemljišč/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Dekani / Commissione agraria locale di Villa Decani
SI PAK KP 266
Krajevna agrarna komisija Gažon / Commissione agraria locale di Gason
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Gažon/ Commissione agraria locale di Gason
SI PAK KP 281
Krajevna agrarna komisija Izola / Commissione agraria locale di Isola d’Istria
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/ odločbe
in sklepi komisije/ popis in razdelitev zemljišč/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Izola / Commissione agraria locale di Isola d’Istria
SI PAK KP 230
Krajevna agrarna komisija Kampel - Šalara / Commissione agraria locale di Campel - Salara
1947-1947; 0,3m/ 3š
odločbe in sklepi komisije/ popis in razdelitev zemljišč/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Kampel - Šalara / Commissione agraria locale di Campel - Salara
SI PAK KP 220
Krajevna agrarna komisija Korte / Commissione agraria locale di Corte d’Isola
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami odločb/ odločbe in sklepi komisije/ zemljiškoknjižni izvlečki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Korte / Commissione agraria locale di Corte d’Isola
SI PAK KP 271
Krajevna agrarna komisija Koštabona/ Commissione agraria locale di Costabona
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Koštabona / Commissione agraria locale di Costabona
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SI PAK KP 272
Krajevna agrarna komisija Krkavče / Commissione agraria locale di Carcase
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/ popis in razdelitev zemljišč/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Krkavče / Commissione agraria locale di Carcase
SI PAK KP 203
Krajevna agrarna komisija Krog / Commissione agraria locale di San Onofrio
1947-1947; 0,1m/ 1š
odločbe in sklepi komisije/ seznam, popis in razdelitev zemljišč/ statistični podatki novih lastnikov/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Krog / Commissione agraria locale di San Onofrio
SI PAK KP 368
Krajevna agrarna komisija Marezige / Commissione agraria locale di Maresego
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ odločbe in sklepi
komisije/ seznami odločb/ popis in razdelitev zemljišč/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Marezige / Commissione agraria locale di Maresego
SI PAK KP 268
Krajevna agrarna komisija Nova vas / Commissione agraria locale di Villanova
1947-1947; 0,1m/ 1š
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seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ odločbe in sklepi
komisije/ seznami odločb/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Nova vas / Commissione agraria locale di Villanova
SI PAK KP 275
Krajevna agrarna komisija Piran / Commissione agraria locale di Pirano
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ odločbe in sklepi
komisije/ seznami odločb/ zemljiškoknjižni izvlečki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Piran / Commissione agraria locale di Pirano
SI PAK KP 199
Krajevna agrarna komisija Pobegi / Commissione agraria locale di Pobeghi
1947-1947; 0,1m/ 1š
odločbe in sklepi komisije/ popis in razdelitev zemljišč/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Pobegi / Commissione agraria locale di Pobeghi
SI PAK KP 181
Krajevna agrarna komisija Portorož / Commissione agraria locale di Portorose
1947-1947; 0,2m/ 2š
odločbe in sklepi komisije/ popis in razdelitev zemljišč/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični
podatki novih lastnikov/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Portorož / Commissione agraria locale di Portorose
SI PAK KP 249
Krajevna agrarna komisija Sečovlje / Commissione agraria locale di Sicciole
1947-1947; 0,2m/ 2š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/ zemljiškoknjižni izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Sečovlje / Commissione agraria locale di Sicciole
SI PAK KP 147
Krajevna agrarna komisija Semedela / Commissione agraria locale di Semedella
1947-1947; 1,5m/ 14š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/ zemljiškoknjižni izvlečki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Semedela / Commissione agraria locale di Semedella
SI PAK KP 255
Krajevna agrarna komisija Strunjan / Commissione agraria locale di Strugnano
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ odločbe in sklepi
komisije/ seznami odločb/ popis in razdelitev zemljišč/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Strunjan / Commissione agraria locale di Strugnano
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SI PAK KP 259
Krajevna agrarna komisija Sv. Jernej (Seča) / Commissione agraria locale di San Botolo
1947-1947; 0,1m/ 1š
popis in razdelitev zemljišč/ seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami
nepremičnin/ seznami odločb/ odločbe in sklepi komisije/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Sv. Jernej (Seča) / Commissione agraria locale di San Botolo
SI PAK KP 248
Krajevna agrarna komisija Sv. Lucija / Commissione agraria locale di Santa Lucia
1947-1947; 0,2m/ 2š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Sv. Lucija / Commissione agraria locale di Santa Lucia
SI PAK KP 261
Krajevna agrarna komisija Sv. Peter / Commissione agraria locale di San Pietro
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/ zemljiškoknjižni izvlečki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Sv. Peter / Commissione agraria locale di San Pietro
SI PAK KP 190
Krajevna agrarna komisija Šalet / Commissione agraria locale di Saleto
1947-1947; 0,3m/ 3š
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seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ odločbe in sklepi komisije/ zemljiškoknjižni
izvlečki/ statistični podatki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Šalet / Commissione agraria locale di Saleto
SI PAK KP 123
Krajevna agrarna komisija Šantoma / Commissione agraria locale di San Toma
1947-1947; 0,2m/ 2š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Šantoma / Commissione agraria locale di San Toma
SI PAK KP 110
Krajevna agrarna komisija Vanganel / Commissione agraria locale di Vanganello
1947-1947; 0,1m/ 1š
seznami razlaščenih/ seznami agrarnih interesentov/ seznami nepremičnin/ seznami odločb/
odločbe in sklepi komisije/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna agrarna komisija Vanganel / Commissione agraria locale di Vanganello
SI PAK KP 770
Okrajna komisija za agrarno reformo Postojna
1945-1955; 0,4m/ 4š
zaplembe, sekvester 1945-1955/ imensko kazalo zaplemb/ agrarni interesenti v krajevnem ljudskem odboru Planina/ odločbe in sklepi o dodelitvi zemlje 1947-1955/ blagajniško poslovanje
komisije 1948-1949/
166

Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Okrajna komisija za agrarno reformo Postojna
Na območju, priključenem k FLRJ septembra 1947 z mirovno pogodbo z Italijo, se je zakon o
agrarni reformi in kolonizaciji v Sloveniji (UL FLRJ, št. 62/45) začel izvajati po priključitvi.
Okrajna komisija za agrarno reformo Postojna je bila ustanovljena z odločbo o imenovanju članov komisij za agrarno reformo za ozemlje, priključeno FLRJ, ki je pripadlo LRS (UL
LRS, št. 10/48). Agrarna komisija je razlastila veleposestva, zemljiška posestva bank, podjetij,
delniških družb in drugih zasebnih pravnih oseb, zemljiška posestva cerkva, samostanov ter
verskih in posvetnih ustanov, zemljiška posestva, ki so ostala med vojno brez lastnika in brez
pravnega naslednika, presežek zemljiških posestev nekmetov in presežek kmečkih posestev. Iz
teh zemljišč je nastal zemljiški sklad, ki ga je komisija dodeljevala poljedelcem brez zemlje in
takim, ki so imeli malo zemlje. (MZ)
SI PAK KP 769
Okrajna komisija za agrarno reformo Sežana
1948-1956; 0,1m/ 1š
odločbe 1948-1956/ spisi 1948-1950/ blagajniško poslovanje 1948-1949/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Okrajna komisija za agrarno reformo Sežana
Okrajna komisija za agrarno reformo Sežana je bila ustanovljena z odločbo o imenovanju
članov komisij za agrarno reformo za ozemlje, priključeno FLRJ, ki je pripadlo LRS (UL LRS,
št. 10/48). Razlaščala je zemljo v skladu z zakonom o agrarni reformi in kolonizaciji v LRS z
dne 17.12.1945 (UL LRS, št. 62/45), zakonom o dopolnitvah in spremembah zakona o agrarni
reformi z dne 6.4.1946 (UL LRS, št. 30/46), prečiščeno besedilo z dne 24.2.1948 (UL LRS, št.
10/48), in jo dodeljevala poljedelcem in kmetovalcem, ki so imeli malo zemlje. (MZ)
SI PAK KP 479
Komisija za cenitve pri Okrajnem ljudskem odboru Koper
1952-1971; 1,1m/ 10š
cenitveni zapisniki nepremičnin za katastrske občine Sv. Jernej (Miljski hribi), Krkavče, Sv.
Anton, Pomjan, Rožar, Šmarje, Osp, Črni Kal, Plavje, Škofije, Socerb, Marezige, Oltra, Piran,
Koper, Lazaret, Trnovo - Ilirska Bistrica, Izola, Dekani, Loka, Koštabona, Boršt, Novigrad,
Umag, Buje/
167

Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Komisija za cenitve pri OLO Koper
Izvršni odbor IOLO Koper je ustanovil komisijo za cenitve 2.1.1952 (UL IOLO, št. 1/52). Popisovala in ocenjevala je nepremičnine in premičnine, nadzorovala investicije gradbenih in drugih del in izvrševala naloge po odredbi pristojnih organov. Delovala je po strokovnih predpisih
in po navodilih oddelka za gradnje gospodarskega sveta IOLO. Njeni elaborati so imeli uradni
značaj, ko jih je odobril oddelek za gradnje pri IOLO. Po ukinitvi okrožja je delo nadaljevala
okrajna komisija, po ukinitvi okraja leta 1965 pa občinska. (MZ)
SI PAK KP 596
Okrajna komasacijska komisija Koper
1953-1958; o,6m/ 5š
spisi po delovodniku 1953-1958/ delovodniki 1953-1958/ zapisniki sej 1953-1958/ poročila
1953-1958/ seznam zemljiških posestnikov na področju Kornalunge/ evidenca parcel splošnega
ljudskega premoženja/ cenitveni zapisniki/ register parcel/ načrti komasacijskih področij v
občini Koper/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajna komasacijska komisija Koper
Okrajno komasacijsko komisijo Koper je ustanovil okrajni ljudski odbor Koper 22.2.1953. Njene naloge so bile izdelava seznama zemljišč, ki naj bi se vključila v komasacijski sklad, ter
cenitvenega in razdelitvenega elaborata. Te elaborate je dala na vpogled udeležencem in drugim strankam v komasacijskem postopku. Obravnavala je ugovore strank in izdajala odločbe o
razdelitvi komasacijskega sklada. (MZ)
SI PAK KP 597
Komisija za pregled stanja premoženja izseljencev pri Ljudskem odboru Mestne občine
Koper
1955-1955; 0,4m/ 4š
podatki o nepremičninah izseljencev (nepopolno)/ zemljiškoknjižni izvlečki (nepopolno)/
poročila komisije 1955/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Komisija za pregled stanja premoženja izseljencev pri Ljudskem odboru Mestne občine Koper
Komisija za pregled stanja premoženja izseljencev pri ljudskem odboru mestne občine Koper
je bila ustanovljena leta 1955. Njena naloga je bila popisati premoženje legalno ali ilegalno
odseljenih v Trst oz. Italijo ter premoženje italijanskih državljanov v občini Koper. Pripravljala je podatke za vlado FLRJ, ki je morala doseči z italijansko vlado sporazum o plačilu tega
premoženja. (MZ)
SI PAK KP 481
Okrajna komisija za nacionalizavijo najemnih zgradb in stavbnih zemljišč Koper
1959-1966; 0,2m/ 2š
zapisniki sej komisije/ okrožnice/ poizvedbe/ seznam zemljiških in stavbnih parcel v gradbenem okolišu Izola/ seznam nacionaliziranih stavbnih zemljišč v ožjih gradbenih okoliših Ilirska
Bistrica, Sežana, Postojna/ seznam premoženja optantov v okraju Koper/ poročila/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajna komisija za nacionalizacijo najemnih zgradb in stavbnih zemljišč Koper
V skladu z zakonom o nacionalizaciji najemnih zgradb in gradbenih zemljišč (UL FLRJ, št.
52/58) je OLO Koper 6. februarja 1959 z odločbo (Uradni vestnik OLO Koper, št. 4/59) ustanovil komisijo za izvedbo nacionalizacije v okraju Koper. Komisija je na podlagi zakona od
pristojnega organa za notranje zadeve pridobila podatke o lastništvu ter nato izdajala odločbe
o predmetu nacionalizacije. Zaradi neurejene zemljiške knjige se je izvedba nacionalizacije v
okraju Koper močno zavlekla in je komisija delala do leta 1966, medtem ko je bila republiška
komisija ukinjena že leta 1963. (MZ)

5.2.2

Skladi

SI PAK KP 68
Sklad za pomoč vdovam, sirotam in gospodarsko oškodovanim po fašističnem terorju pri
PNOO Koper / Fondo per l’assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal
terrore fascista presso la delegazione del CRLN Capodistria
1946-1948; 0,3m/ 3š
ustanovna in druge pravne listine 1946-1947/ seznami premoženja sklada/ premoženje iz konfiskacije - poimenske zadeve 1946-1947/ ponudbe za nakup nepremičnin 1946-1947/ seznami kupoprodajnih pogodb/ računi za prevzeto premično imovino 1947-1948/ dopisi sklada 1947-1948/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Sklad za pomoč vdovam, sirotam in gospodarsko oškodovanim po fašističnem terorju pri PNOO
Koper / Fondo per l’assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terrore fascista presso la delegazione del CRLN Capodistria
Sklad za pomoč vdovam, sirotam in gospodarsko oškodovanim po fašističnem terorju je ustanovilo Poverjeništvo PNOO za Slovensko primorje 18. septembra 1946. Deloval je v okviru oddelka za socialno skrbstvo Poverjeništva PNOO. Namen sklada je bil podpiranje žrtev
fašističnega terorja. Sredstva je pridobival z dotacijami PNOO, prostovoljnimi prispevki in iz
premoženja, zaplenjenega po odloku o zaplembi premoženja fašistov, fašističnih društev in ustanov. Njegov polni naziv je bil: Sklad za pomoč vdovam, sirotam in gospodarsko oškodovanim
po fašističnem terorju pri PNOO Koper (Fondo per l’assistenza alle vedove, orfani e danneggiati materialmente dal terrore fascista presso la delegazione del Comitato regionale di
liberazione nazionale Capodistria). Z odlokom z dne 15. septembra 1947 je nehal delovati,
tedaj pa je bil ustanovljen podporni sklad za žrtve fašizma (Fondo di Assistenza per vittime del
fascizmo; UL VUJA in IOLO, leto 1, št. 3, odredba 31, 10.10.1947, str. 14). (MZ)
SI PAK KP 67
Podporni sklad za žrtve fašizma za Istrsko okrožje Koper / Fondo di assistenza per le vittime del fascismo per il circondario dell’Istria Capodistria
1947-1953; 1,9m/ 17š
ustanovitvena listina 1947/ dekret o imenovanju uprave 1947/ odredba o likvidaciji sklada 1950/ zapisniki sej sklada 1947-1952/ evidenca premoženja sklada/ zapisniki o cenitvi in
predaji narodne imovine 1947-1952/ tržaška zavarovalnica 1948-1949/ dopisi 1947-1948/
knjiga dolžnikov in upnikov 1948-1952/ finančne knjige 1947-1953/ seznami konfisciranega
premoženja/ cenitve nepremičnin 1947-1953/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Podporni sklad za žrtve fašizma za Istrsko okrožje Koper / Fondo di assistenza per le vittime
del fascismo per il circondario dell’Istria Capodistria
Podporni sklad za žrtve fašizma je ustanovil IOLO 14. septembra 1947. Sklad je deloval pri
oddelku za socialno skrbstvo IOLO. Upravljal je premoženje ukinjenega sklada za pomoč vdovam, sirotam in gospodarsko oškodovanim pod fašističnim terorjem, premoženje, zaplenjeno
z odlokom o zaplembi premoženja fašistov, fašističnih društev in ustanov, ter prostovoljne prispevke in dotacije IOLO. Redno je deloval do meseca maja 1950, ko je bil z odločbo ukinjen.
Njegovo likvidacijo je izpeljal zavod za pospeševanje gospodarstva v 3 mesecih. Premoženje
sklada so prevzeli v upravo ljudski odbori. (MZ)
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SI PAK KP 499
Okrajni gasilski sklad Koper
1957-1964; 0,1m/ 1š
zapisniki sej upravnega odbora 1962-1964/ pravila sklada /zaključni račun 1962, 1963/ finančni
načrti 1962-1964/ proračunske knjige / dopisi pretežno finančnega značaja/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Okrajni gasilski sklad Koper
Sklad je bil ustanovljen z odlokom OLO Koper na podlagi uredbe o gasilskih skladih (UL LRS,
št. 6/57). Odlok je bil sprejet na seji zbora proizvajalcev 7. maja 1957 in objavljen v Uradnem
vestniku okraja Koper št. 18/57. (MZ)
SI PAK KP 656
Sklad za šolstvo občine Sežana
1965-1968; 0,1m/ 1š
spisi po delovodniku 1966-1968/ delovodnik 1966-1967/ zapisniki sej skupščine 1965-1968/
zaključni račun 1967/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Sklad za šolstvo občine Sežana
Sklad je bil ustanovljen na podlagi zakona o financiranju šolstva z dne 29.12.1960. Zagotavljal
je sredstva za osnovno dejavnost s področja šolstva v občini ter za gradnjo, obnovo in opremo
šol. Deloval je do leta 1967, ko so bili skladi ukinjeni, njihove naloge pa so prevzele občinske
izobraževalne skupnosti. (MZ)
SI PAK KP 703
Sklad za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Sežana
1976-1986; 0,1m/ 1š
ustanovitvena dokumentacija 1985/ statut 1985/ samoupravni sporazum o temeljih plana Sklada stavbnih zemljišč občine Sežana in o združevanju sredstev za komunalno ureditev stavbnih
zemljišč v občini za obdobje 1986-1990/ programi in finančni načrti 1985/ gradivo Enote za
urejanje stavbnih zemljišč (fragmentarno) 1976-1985/
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Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Samoupravna skupnost za komunalno dejavnost občine Sežana - enota za upravljanje stavbnih
zemljišč, Sklad za urejanje in oddajanje stavbnih zemljišč občine Sežana
Na podlagi 69. člena zakona o stavbnih zemljiščih (UL SRS, št. 18/84) je Skupščina občine
Sežana 14.6.1985 z odlokom ustanovila sklad stavbnih zemljišč občine Sežana (UO, št. 16/85).
Sklad je prevzel naloge ukinjene enote za upravljanje stavbnih zemljišč pri samoupravni interesni skupnosti za komunalne dejavnosti Sežana. (MZ)
5.2.3

Inšpektorati

SI PAK KP 492
Sanitarni inšpektorat pri OLO Koper
1955-1962; 0,4m/ 4š
statistična in opisna poročila okrajnega sanitarnega inšpektorata in higienske službe/ poročila o
cepljenju proti kozam/ poročila o preprečevanju in gibanju nalezljivih bolezni/ navodila/ plani
dela/ splošni spisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Sanitarni inšpektorat pri OLO Koper
Komandant VUJA je 15. septembra 1952 razširil na Jugoslovansko cono STO veljavnost
temeljnega zakona o sanitarni inšpekciji (UL FLRJ, št. 700/48). Sanitarno inšpekcijo v OLO
Koper je izvajala okrajna sanitarna inšpekcija (UL VUJA, št. 7/52). (MZ)
5.2.4

Carinarnice

SI PAK KP 69
Carinarnica Sežana
1945-1961; 3m/ 34f
dopisi 1955-1959/ delovodniki 1956-1958/ knjiga nameščencev/ proračunsko poslovanje/ seznam oseb, ki so plačale carino in davek na promet za motorna vozila/ seznam oseb, oproščenih
uvozne carine in davka na promet za motorna vozila 1958/ seznami kazenskih zadev 1945-1958/
seznami carinskih in deviznih prekrškov 1947-1958/ knjiga zaplenjenega blaga in valute/
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zapisniki komisije za reševanje prekrškov 1949-1959/ seznami izvoznih prijav/ seznami uvoznih carinskih deklaracij/ seznami carinskih prijav/ evidence izvoznega blaga/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Carinarnica Sežana
Od leta 1945 do 1947 je bila carinarnica v Rakeku, na meji med Jugoslavijo in cono B Julijske
krajine. Imela je oddelek v Planini. Leta 1947 se je z uveljavitvijo mirovne pogodbe z Italijo
preselila v Sežano. Odtlej je imela oddelke Fernetiči, Repentabor in Dutovlje. (MZ)
5.2.5

Uprave

SI PAK KP 534
Geodetska uprava Koper
1869-1965; 22,5m/ 225š
Gradivo fonda Geodetska uprava Koper obsega Katastrski urad Koper in Katastrski urad
Ilirska Bistrica.
Podfondi:
SI PAK KP 534.1, Katastrski urad Koper, 1938-1965: katastrske mape/ posestni listi k.o. Boršt,
Dekani, Koštabona, Lazaret, Piran, Pomjan, Šmarje, Tinjan, Truške, 1938-1947/ Gabrovica,
Gažon, Hrastovlje, Koper, Korte, Kubed, Oltra, Socerb, Sv. Anton, Sv. Peter 1938-1945/ Loka,
Movraž, Zazid, 1938-1950/ Izola 1938-1953/ Topolovec 1938-1946/ Osp 1938-1945/ Podpeč
1938-1945, 1960/ Rožar, Sočerga 1938-1949/ Črni Kal 1937-1949/ Črnotiče 1938-1952/ posestni listi (IOLO) k.o. Ankaran, Boršt, Dekani, Gažon, Hribi, Izola, Koštabona, Korte, Krkavče,
Kubed, Lazaret, Marezige, Osp, Piran, Pomjan, Socerb, Sv. Anton, Sv. Jernej, Sv. Peter, Škofije,
Šmarje, Tinjan 1947-1953/
SI PAK KP 534.3, Katastrski urad Ilirska Bistrica, 1869-1963: parcelni zapisniki, numerični
in abecedni seznami posestnikov, posestni listi, sumarniki zemljiških kategorij in sumarniki
posestnih listov k.o. Bač, Brdce, Gaberk, Čelje, Dobro Polje, Dolenje, Ilirska Bistrica, Harije,
Huje, Jasen, Jablanica, Janeževo Brdo, Jelšane, Koritnice, Koseze, Kilovče, Knežak, Mereče,
Mala Bukovica, Novokračine, Ostrožno Brdo, Pavlica, Podstenje, Pregarje, Podgraje, Prem,
Podbeže, Prelože, Hrušica, Golac, Podgrad, Račice, Ratečevo Brdo, Rjavče, Sabonje, Sušak,
Studena Gora, Snežnik, Smrje, Starod, Zajelšje, Šembije, Tominje, Zarečica, Vrbovo, Topolc,
Trnovo, Trpčane, Veliko Brdo, Velika Bukovica, Zabiče, Zarečje, Gornji Zemon, Dolnji Zemon/
parcelni zapisnik posestva Snežnik/ register hiš občine Ilirska Bistrica 1929/ okrajni kataster:
sumarnik zemljiških kategorij in tabele sprememb 1921-1937/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popisi, parcelniki, sumarniki, imeniki
Ustvarjalci:
Katastrski urad Koper
Zavod za izmero in kataster zemljišč
Geodetska uprava skupnosti obalnih občin
Geodetska uprava Koper
Geodetska služba v Kopru je na podlagi razpoložljivih podatkov začela delovati v letu 1949
kot Katastrski urad Koper v okviru ObLO Koper. Leta 1962 je ObLO Koper ustanovil Zavod
za izmero in kataster zemljišč, ki postane samostojni zavod po načelih družbenega upravljanja.
Zavod je na podlagi dogovora o ustanovitvi skupnega organa upravljanja občin Koper, Izola
in Piran leta 1970 postal upravni organ začasnega obalnega sveta. S tem je prenehal delovati
v okviru Občine Koper. Leta 1971 je bila ustanovljena družbeno-politična skupnost Skupnost
obalnih občin (SOO), v okviru katere je kot upravni organ delovala Geodetska uprava (GU)
SOO. Ta novonastala skupnost se je do 1.1.1995, ko je bila ukinjena, dvakrat preimenovala,
vendar je njena funkcija ostala enaka. GU je delovala kot upravni organ in izvajalec storitev na
področju zemljiškega katastra. (IS)
SI PAK KP 710
Katastrski urad Planina
1823-1954; 0,6m/ 2š 7k
seznam parcel k.o. Kačja vas I/ seznam parcel k.o. Kačja vas II/ katastrski načrt Dolenje Planine/ katastrski načrt Gorenje Planine/ katastrsko - imenski načrt (imena lastnikov parcel) Gorenje Planine, Dolenje Planine in Grčarevca/ sumarnik posestnih listov k.o. Kačja vas/ parcelni
zapisnik Dolenje Planine/ parcelni zapisnik Gorenje Planine/ sumarnik posestnih listov k.o.
Dolenja Planina/ sumarnik posestnih listov k.o. Gorenja Planina/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, sumarniki, imeniki
Ustvarjalci:
Katastrski urad Planina
SI PAK KP 793
Republiška uprava za javne prihodke (RUJP) Koper s predhodniki
1956-1995; 19,3m/ 193š
Izpostava Koper: odmera davka iz dejavnosti/ odmerni razporedi/ davek od obrti/ davki iz kmetijstva/ register zavezancev davka iz kmetijstva/ zavezanci in njihovi posestni listi/ davek od
premoženja/ dohodnina/ odmerni seznami - dohodnina/
Izpostava Izola: prejemni vpisniki za dediščine in darila/ davek od dohodka iz premoženja/ od174

merni razporedi/ hišnina/ davek od katastrskega dohodka/ davki iz kmetijstva/ davek od obrti/
odmera davka iz dejavnosti/ kartice pomožne knjige/
Izpostava Sežana: katastrski dohodek/ dohodnina/ davčni razporedi/ prispevek iz skupnega
dohodka občanov/ razpored prispevkov samoupravnih interesnih skupnosti/ davčni razpored
od osebnega dohodka/ prometni davek/ davek od obrti/ davek od dejavnosti/ skupni dohodek
občanov/ davek iz kmetijstva/ nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča/ starostno zavarovanje kmetov/ kartice pomožne knjige/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Republiška uprava za javne prihodke (RUJP) Koper s predhodniki
SI PAK KP 753
Uprava RS za pomorstvo Koper
1923-1996; 10,6m/ 46š 17k
popisi posadk ladij/ glavne knjige evidenc čolnov/ vpisniki pomorskih knjižic/ vkrcanje in izkrcanje pomorščakov/ knjige dežurstev/ prihodi in odhodi ladij/ knjige »Uporedno pomorsko
pravo i pomorska kupoprodaja«/ zbirke ladijskih listin/ dopisi/ poročila/ morske pilotaže/ kadrovske zadeve/ registri čolnov 1923-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Uprava RS za pomorstvo Koper
SI PAK KP 607
Uprava za gozdarstvo pri OLO Koper
1951-1963; 3,3m/ 29š 2k
spisi 1955-1958/ spisovne evidence 1956-1957/ gospodarske osnove za posamezne revirje
1953/ finančna in gozdarska strokovna poročila 1957/ zapisniki sej upravnega odbora 19571959/ investicijski programi/ dodelitev gozdov splošnega ljudskega premoženja kmetijskim
posestvom 1958/ poslovno poročilo upravnega odbora kmetijsko-gozdarske poslovne zveze
Sežana in Postojna 1959/ revizijska poročila/ plani sečnje/ poročila sekcij gozdarstva/ gozdne takse/ gozdnogospodarski načrti/ poročila/ zapisniki/ odločbe/ stanje drevesnic 1959-1960/
seznami vaških skupnosti/ zapisniki sej vaških skupnosti 1959/ poročila o melioraciji kraških
površin/ gozdnoureditveni načrti/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Uprava za gozdarstvo pri OLO Koper
Uprava za gozdarstvo pri OLO Koper je bila ustanovljena na podlagi navodila izvršnega sveta
LRS o ureditvi gozdarske službe v okrajih in mestih (UL LRS, št. 15/54) z dne 17.4.1954. Njene
naloge so bile: nadzorovati, da so se na območju okraja (mesta) v gozdovih splošnega ljudskega
premoženja in v vseh drugih gozdovih izvajali predpisi o gozdovih (obnova, gojitev, varstvo,
čuvanje, izkoriščanje, konservacija), skrbeti za izdelavo gozdnogospodarskih elaboratov in njihovo predložitev upravi za gozdarstvo LRS v potrditev, posredovati upravi za gozdarstvo LRS
predloge za izločitev zemljišč za pogozdovanje in melioracije, pripravljati predloge za sestavo
okrajnega (mestnega) gospodarskega plana za gojitev in izkoriščanje gozdov in gozdne graditve, dajati strokovna mnenja o zadevah gozdarstva in hudourništva, voditi gozdni kataster in
predpisane evidence, podpirati vzgojo gozdarskih kadrov, izdajati odločbe s področja gozdarstva o upravnih zadevah na prvi stopnji, pripravljati predloge predračunov dohodkov in izdatkov sklada, odmerjati prispevke za gozdni sklad, skrbeti za pobiranje teh prispevkov ter
opravljati investitorske naloge pri delih, ki so bila financirana iz okrajnega (mestnega) sklada.
Ukinjena je bila na podlagi uredbe izvršnega sveta skupščine LRS o likvidaciji gozdnega sklada
LR Slovenije in okrajnih gozdnih skladov (UL LRS, št. 20/61) 1.7.1961. (MZ)
5.2.6

Zavodi

SI PAK KP 493
Zavod za plan pri OLO Koper
1955-1965; 4,4m/ 40š
spisi po delovodniku 1955-1965/ delovodniki 1955-1965/ poročila gospodarskih in negospodarskih organizacij/ družbeni plani/ proračuni občinskih ljudskih odborov/ perspektivni program
okraja Koper 1957-1961/ investicijski programi/ investicijska posojila/ realizacija celotnega
dohodka/ analize občinskih družbenih planov/ pregledi pomembnejših investicij v industriji in
prometu/ program gospodarskega razvoja občine Hrpelje za leto 1962/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Zavod za plan pri OLO Koper
SI PAK KP 795
Zavod za pogozdovanje in melioracijo krasa Sežana
1948-1963; 0,8m/ 8š
sekcija Sežana: ustanovitev 1948/ pravilniki 1948-1964/ kronika zavoda/ kronika pogozdovalnih del 1945-1948/ kontrolne knjige pogozdovanj 1948-1955/ gozdni kataster/ kataster boro176

vih gozdov/ evidenca posekanih lesnih mas 1954-1956/ evidenca gozdnih požarov 1947-1954/
vzgoja in nega gozdov/ drevesnice/ referati/ zapisniki konferenc, sestankov ipd. 1949-1962/
zapisniki o požarih/ poročila o negi gozdov, o pogozdovalnih delih, o proizvodnji in oddaji
gozdnih sortimentov 1945-1962/ škoda v gozdovih/ zatiranje gozdnih škodljivcev/ plani gozdnih kultur, delovne sile, za seko, za vzdrževanje na gojitvenih delih, za drevesne nasade 19471963/ statistična poročila 1945-1963/ personalna dokumentacija/ dopisi/ delovodniki (nepopolno) 1948-1959/
sekcija Gorica - Ajševica: delovodniki (nepopolno) 1948-1961/ računovodska dokumentacija
1956-1957/ inventarna knjiga osnovnih sredstev 1958-1959
Pripomočki za uporabo:
popisa ni, delovodniki
Ustvarjalci:
Zavod za pogozdovanje in melioracijo krasa Sežana
Uprava za pogozdovanje in melioracijo krasa pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo LRS
Uprava za urejanje gozdov pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo LRS
Uprava za povzdigo gozdov pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo LRS
Zavod za pogozdovanje in melioracijo krasa Gorica
Uprava za pogozdovanje in melioracijo krasa, Uprava za urejanje gozdov (ustanovljene z
vladno uredbo z dne 18. februarja 1948, UL LRS št. 10-71/48) in Uprava za urejanje hudournikov so bile ustanovljene z vladno uredbo z dne 18. februarja 1948 (UL LRS št. 10-72/48).
Uprava za povzdigo gozdov je preko podrejenih organov skrbela za obnovo in varstvo gozdov
(pogozdovanje, setev, pomlajanje, trebljenje, čiščenje, redčenje itd.), nadzirala gozdno službo
in sestavljala splošni plan obnove gozdov. Z odločbo ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo LRS št. 457/1 so bile septembra 1948 kot operativni organi uprave ustanovljene sekcije
za pogozdovanje in melioracijo Krasa v Vipavi za okraj Gorica, v Sežani za okraj Sežana in
v Ilirski Bistrici za okraj Ilirska Bistrica. Do leta 1962 je bila gozdarska služba še nekajkrat
reorganizirana.
Zavod za pogozdovanje in melioracijo krasa Gorica, s sedežem v Gorici, je ustanovil ObLO
Gorica 22. marca 1962 z odločbo št. 022-9/62-3. Osnovna naloga zavoda je bila v tem, da za
redno gozdno proizvodnjo usposobi degradirane gozdove na Krasu in v drugih predelih občine
Nova Gorica, Ajdovščina in Tolmin ter zemljišča, kjer je lahko uspeval le gozd, in sicer na tistih
površinah, ki niso ležale znotraj gozdnogospodarskih območij. Ustanovljen je bil kot finančno
samostojen medobčinski zavod, katerega ustanovitelji so bili: ObLO Ajdovščina, ObLO Tolmin in ObLO Nova Gorica. Neposredno izvrševanje ustanoviteljskih pravic je bilo poverjeno
ObLO Nova Gorica.
Občinska skupščina Nova Gorica je na seji občinskega zbora in na seji zbora delovnih skupnosti 14. septembra 1963 sprejela sklep, s katerim je s 1. oktobrom 1963 prenesla izvajanje
ustanoviteljskih pravic in dolžnosti do medobčinskega zavoda za pogozdovanje in melioracijo
krasa Gorica na Občinsko skupščino Sežana. Z istim sklepom je bil sedež zavoda prenesen v
Sežano. (MZ)
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SI PAK KP 491
Zavod za pospeševanje gospodarstva Koper
1907-1954; 0,2m/ 2š
pravilniki in poslovni red zavoda 1949-1954/ poročila (nepopolno) 1949-1951/ zapisniki sej
zavoda 1949-1951/ seznam premoženja pod upravo zavoda/ mapne kopije, gradbeni načrti,
cenitve, popisi imetja, seznam lastnikov ter najemne in kupne pogodbe za vilo Tartini (19071953), hotel Menis in hotel Partizan 1949-1953/ splošni spisi v zvezi z nepremičninami/ likvidacija zavoda/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Zavod za pospeševanje gospodarstva Koper
Zavod za pospeševanje gospodarstva s sedežem v Kopru je ustanovil IOLO z odlokom
29.3.1949 (UL IOLO, št. 1/49 z dne 25.5.49). Bil je pravna oseba. Namen zavoda je bil smotrno izkoriščanje, pospeševanje in zavarovanje državnega, poldržavnega ali drugega premoženja,
imovinskih pravic in gospodarskih enot vseh vrst, ki iz kateregakoli vzroka niso bile zadostno izkoriščane v interesu ljudskega gospodarstva. Z odločbo OLO Koper je zavod 28.1.1953
prešel na poslovanje kot proračunska ustanova s samostojnim financiranjem. Poleg leta 1949
dodeljenih zadolžitev je dobil še naloge, da opravlja kontrolno in poskusno službo za specifične
gospodarske panoge, zlasti za kmetijstvo in ribištvo, da izvaja kemične analize, fitopatološko in
fitosanitetno službo, meteorološko in fenološko službo, organizira in izvaja pouk o kmetijstvu in
skrbi za napredek gospodarstva v okraju. Delovati je nehal z likvidacijo 18. oktobra 1954. (MZ)
SI PAK KP 360
Zavod za statistiko okraja Koper
1945-1964;74,1m/ 674š
razvidniki spisov in indeksi/ delovodniki/ dopisi/ poročila statistike dela, zdravstva in socialnega skrbstva, otroškega varstva, prosvete in kulture, industrije, obrti, gradbeništva, prometa,
gostinstva in turizma, cen, financ, trgovine, zunanje trgovine, kmetijstva, gozdarstva, komunalnih dejavnosti, športa, političnih in splošno gospodarskih dejavnosti/ numeracija/ investicije/
družbena evidenca/ kartoteka organizacijskih enot/ popis vojnih žrtev/ ankete/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Zavod za statistiko okraja Koper
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Okrajni statistični zavodi so bili ustanovljeni leta 1945 v Kopru, Sežani in Postojni. Leta 1955
sta bila okraja Postojna in Sežana ukinjena, in statistični uradi so se združili v Zavod za statistiko okraja Koper. (MZ)
SI PAK KP 438
Komunalni zavod za socialno zavarovanje Koper
1910-1975; 3,6m/ 31š 119
seznami zaposlenih delavcev, obrtnikov in delodajalcev 1922-1926/ evidence bolnikov 19251930 in 1949-1950/ evidenca o sprejemu bolnikov v bolnišnico 1925/ okrožna zdravstvena
blagajna 1926/ registri pacientov 1930-1943/ seznam bolnikov, ki so se zdravili v Trstu 19481949/ evidenca upokojencev in ponesrečencev v zdravniški oskrbi 1949/ evidenca zdravniških
preiskav 1950-1952/ knjige in indeksi prispevkov zavoda 1945-1951/ glavna knjiga 1945-1954/
seznam pečatov zavoda 1958-1961/ poročila o poslovanju 1947-1972/ zapisniki sej upravnega
odbora/ poročila o delovanju 1954, 1959/ analiza poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja 1963-1971/ okrožnice in navodila/ delovodniki 1923-1944 in 1949-1952/ blagajniške
knjige 1924, 1926, 1933, 1934, 1951, 1952/ spisi 1945-1946/ poročila o poslovanju 1945-1974/
zdravstveno stanje prebivalstva v letih 1955-1957/ zapisniki sej izvršnega odbora skupščine
zavoda 1958-1962
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje Koper
Okrajni zavod za socialno zavarovanje Koper
Komunalni zavod za socialno zavarovanje Koper
Okrajni zavod za socialno zavarovanje Koper je bil ustanovljen leta 1945. Pokrajinski zavod
za socialno zavarovanje Koper s sedežem v Kopru je ustanovil PNOO za Slovensko primorje
1. maja 1945 (UL PNOO, št. 1/45). S pravilnikom z dne 12.9.1945 so bile ustanovljene v sklopu koprskega zavoda ekspoziture v Ajdovščini za okraj Ajdovščina, v Idriji za okraj Idrija in
Cerkno, v Ilirski Bistrici za okraj Ilirska Bistrica in Hrpelje-Kozina ter v Izoli, Piranu in Kopru.
(MZ)
Komunalni zavod za socialno zavarovanje sta ustanovili skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Koper in skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev Postojna s sklepom št. 01-466-62 dne 19.10.1962. Sedež zavoda je bil na Telovadnem
trgu št. 2 Koper. Osnovna dejavnost zavoda je bilo izvajanje socialnega zavarovanja za območje
občin Koper, Izola, Piran, Postojna, Sežana, Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica. Upravljal je
sklad zdravstvenega zavarovanja komunalnih skupnosti Koper in Postojna ter sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov, določal finančne načrte skladov, predlagal pristojnim skupščinam
komunalnih skupnosti in upravnemu odboru sklada zdravstvenega zavarovajna kmetov, da
odobrijo finančne načrte, odločal o pravicah zavarovanih oseb, izvrševal sklepe skupščin navedenih skupnosti, vodil evidenco v zvezi s poslovanjem navedenih skladov, izvajal zdravstveno zavarovanje, rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih invalidov, odločal na prvi
stopnji o pravicah zavarovancev, delavcev in kmetov, o pravicah delovnih invalidov v zvezi z
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rehabilitacijo in zaposlitvijo, sklepal pogodbe o zdravstvenih storitvah ter z organizacijami
pogodbe o medsebojnih razmerjih, izdeloval letna poročila ter vodil evidence o zavarovanih
osebah s podatki. Po sklepu upravnega odbora republiškega zavoda za socialno zavarovanje
Ljubljana je odločal na prvi stopnji o pravici do invalidske pokojnine in invalidnine po zakonu
o invalidskem zavarovanju in o pravicah po zakonu o pokojninskem zavarovanju. S sklepom
Okrožnega gopodarskega sodišča v Kopru Srg 69/74 z dne 7.1.1974 je bil zaradi reorganizacije službe Komunalni zavod za socialno zavarovanje Koper izbrisan iz sodnega registra. Vse
premoženje izbrisanega zavoda, njegove pravice in obveznosti je prevzela Skupnost zdravstvenega varstva Koper po bilančnem stanju na dan 31.12.1973. (MKR)
5.2.7

Samoupravne interesne skupnosti

SI PAK KP 751
Obalna samoupravna interesna skupnost za vodno oskrbo
1978-1990; 0,9m/ 8š
spisi 1978-1989/ zapisniki sej skupščine 1978-1986/ zapisniki sej izvršnega odbora 1978-1983/
zapisniki sej odbora za gradnjo višinskega vodovoda 1983-1988/ analize/ letni plani/ poročila
1983-1989/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obalna samoupravna interesna skupnost za vodno oskrbo
Obalna samoupravna skupnost za vodno oskrbo je bila ustanovljena 16.5.1978 s samoupravnim
sporazumom. Ustanovitelji so bili krajevne skupnosti, organizacije združenega dela ter druge
organizacije in skupnosti kot uporabniki vode na Slovenski obali ter Rižanski vodovod kot
izvajalec storitev. Skupnost je usmerjala in vodila razvojno politiko vodne oskrbe, odločala o
planih ter pogojih in načinu opravljanja dejavnosti, odločala o cenah za vodo, skrbela za financiranje razvoja vodne oskrbe ipd. Ukinjena je bila leta 1989. (MZ)
SI PAK KP 701
Samoupravna interesna skupnost za vodno oskrbo občine Sežana
1979-1990; 0,7m/ 6š
spisi 1979-1989/ samoupravni sporazum o ustanovitvi/ samoupravni sporazum o temeljih plana
1986-1990/ statut 1985/ izgradnja lokalnih vodnih virov v občini Sežana 1984-1989/ gradnja
vodovoda Brestovica-Sežana-Kozina 1984-1987/ projekti gradnje in rekonstrukcije vodovodov
1985-1988/ projekti vodovodnega sistema severozahodnega dela Brkinov 1979/
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Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Samoupravna interesna skupnost za vodno oskrbo občine Sežana
Samoupravna interesna skupnost za vodno oskrbo Sežana je bila ustanovljena 20.12.1979 s
samoupravnim sporazumom med krajevnimi skupnostmi, organizacijami združenega dela,
ki so bile porabniki vode v občini Sežana, ter Kraškim vodovodom Sežana in Komunalnim
podjetjem Ilirska Bistrica - TOZD Vodovod kot izvajalcema storitev na področju vodne oskrbe. Naloge skupnosti za vodno oskrbo so bile: usmerjanje in vodenje razvojne politike vodne oskrbe,
odločanje o dolgoročnih, srednjeročnih in letnih planih vodne oskrbe, odločanje o investicijskih
programih, o pogojih in načinu opravljanja dejavnosti vodne oskrbe ter o pravicah in dolžnostih
Kraškega vodovoda Sežana in Komunalnega podjetja Ilirska Bistrica - TOZD Vodovod. Delovati je nehala leta 1989 z uveljavitvijo XIX. amandmaja k ustavi SRS 1974, razglašenega
27.9.1989, s katerim so nehale veljati določbe zakona o vodah, ki so določale obveznost ustanovitve samoupravnih interesnih skupnosti na področju vodnega gospodarstva. (MZ)
SI PAK KP 702
Delovna skupnost samoupravnih interesnih skupnosti za komunalno in cestno dejavnost
občine Sežana
1976-1989; 0,9m/ 9š
ustanovitvena dokumentacija 1976-1983/ statut, spremembe statuta/ pravilniki 1977-1989/ spisi 1976-1989/ delovodniki 1978-1989/ zapisniki sej skupščin za komunalno in cestno dejavnost
občine Sežana 1977-1979/ zapisniki sej skupščin samoupravne interesne skupnosti za ceste
občine Sežana 1979-1989/ zapisniki sej skupščin samoupravne interesne skupnosti za komunalno in cestno dejavnost občine Sežana 1979-1989/ zapisniki sej skupščin 1977-1989/ zapisniki sej izvršnega odbora 1977-1989/ zapisniki sej ostalih odborov 1977-1989/ zapisniki sej zbora
delavcev/ finančni načrti/ zaključni računi 1981-1986/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Samoupravna interesna skupnost za komunalno in cestno dejavnost občine Sežana
Delovna skupnost samoupravnih interesnih skupnosti za komunalno in cestno dejavnost občine
Sežana
Ustanovna skupščina Samoupravne interesne skupnosti za komunalno in cestno dejavnost
občine Sežana je bila 23.5.1977, potem ko so 19.5.1977 organizacije združenega dela in druge
organizacije (50) ter krajevne skupnosti (22) predložile pristopne izjave in podpisale družbeni
dogovor o ustanovitvi.
Delovna skupnost samoupravnih interesnih skupnosti za komunalno in cestno dejavnost občine
Sežana je bila ustanovljena januarja 1978. Opravljala je organizacijska dela pri izvajanju
splošnih nalog skupnosti, pripravljala gradiva za seje organov skupnosti in osnutke splošnih
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aktov, opravljala premoženjskopravna dela, naročala urbanistične in zazidalne načrte, odkupovala zemljišča za potrebe gradnje, oddajala stavbna zemljišča, določala pogoje za oddajo stavbnih zemljišč, sklepala pogodbe in naročala investicijsko-tehnično dokumentacijo za
gradnjo komunalnih objektov in naprav. Z uveljavitvijo ustavnega zakona za izvedbo ustavnih
amandmajev (UL SRS, št. 32/89) je izvršni svet občine Sežana ustanovil Komunalno-stanovanjsko podjetje Sežana p.o. za opravljanje nalog dotedanje skupnosti. (MZ)
SI PAK KP 700
Samoupravna interesna skupnost za ceste občine Sežana
1979-1989; 0,9m/ 8š
spisi 1979-1989/ delovodniki 1979-1989/ ustanovitvena dokumentacija 1979/ statut 1979/
asfaltiranje cest v občini Sežana 1979-1989/ izgradnja podhoda pod Plešivico 1982-1986/
izgradnja ceste Sežana-Vrhovlje/ projekti za izgradnjo cest 1978-1979 in 1980/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Samoupravna interesna skupnost za ceste občine Sežana
Samoupravna interesna skupnost za ceste Sežana je bila ustanovljena 13.11.1979 s samoupravnim sporazumom med delavci TOZD gospodarskih dejavnosti, občani krajevnih skupnosti in
delavci TOZD, ki so opravljale dejavnost v cestnem prometu. Naloge samoupravne interesne
skupnosti za ceste Sežana so bile: upravljanje cest, sprejemanje planov, zagotavljanje materialnih osnov za uresničevanje sprejetih planov, skrb za usklajen razvoj cestnega omrežja na
območju občine in v okviru območne skupnosti, določanje prioritet, sprejemanje investicijskih
programov, finančnih načrtov in zaključnih računov. Delovati je nehala leta 1989 z uveljavitvijo
XIX. amandmaja k ustavi SRS 1974, ki je bil razglašen 27.9.1989, s katerim so nehale veljati
določbe zakona o cestah, ki so določale obveznost ustanovitve samoupravne interesne skupnosti na tem področju. Upravljanje in gospodarjenje s cestami IV. reda je prešlo na občine. (MZ)
SI PAK KP 699
Samoupravna interesna skupnost za komunalno dejavnost občine Sežana
1979-1990; 0,4m/ 4š
spisi 1979-1990/ razni projekti 1982-1989/ projekti in dopisi za izgradnjo telefonskega omrežja
v občini Sežana 1980-1989/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Samoupravna interesna skupnost za komunalno dejavnost občine Sežana
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Samoupravna interesna skupnost za komunalno dejavnost občine Sežana je bila ustanovljena
leta 1979 na podlagi zakona o komunalnih dejavnostih posebnega družbenega pomena z dne
8.10.1975. Skrbela je za organizirano in racionalno gradnjo, uporabo in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav, zagotavljala vzdrževanje, modernizacijo, gradnjo in opremljanje javnih
površin ter zagotavljala potrebna sredstva za te namene. Delovala je do leta 1989. (MZ)
SI PAK PI 532
Delovna skupnost skupnih služb samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti občine Piran
1974-1989; 1m/ 9š
spisi 1974-1989/ samoupravni sporazum o združevanju delavcev delovne skupnosti skupnih
služb samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti 1979/ zapisniki sej raznih odborov 1979-1988/ pravilniki in samoupravni akti 1981-1983/ elaborat o družbeni in ekonomski
upravičenosti ustanovitve delovne organizacije za vzdrževanje, prenovo in nadomeščanje stanovanj
v družbeni lasti 1985/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Delovna skupnost skupnih služb samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnosti občine
Piran 1979-1989
Delovna skupnost skupnih služb samoupravnih interesnih skupnosti gospodarskih dejavnost občine
Piran je delovala od leta 1979 do ukinitve samoupravnih interesnih skupnosti (SIS) leta 1989. Opravljala je organizacijske naloge pri izvajanju splošnih nalog SIS gospodarskih dejavnosti. (MZ)
SI PAK PI 533
Samoupravna komunalna cestna interesna skupnost občine Piran
1978-1989; 0,9m/ 8š
samoupravni sporazum o ustanovitvi 1978/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej predsedstva/
zapisniki sej odborov in komisij 1978-1989/ statuti/ pravilniki/ programi dela/ finančni načrti/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Samoupravna komunalna cestna interesna skupnost občine Piran 1978-1989
Samoupravna komunalna cestna interesna skupnost Piran je bila ustanovljena 10.1.1979. Opravljala je dela in naloge s področja komunalnih in stanovanjskih dejavnosti. Po njeni ukinitvi leta
1989 je za opravljanje teh nalog skupščina občine Piran 14.12.1989 ustanovila komunalno stanovanjsko podjetje Okolje Piran p.o. (MZ)
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SI PAK PI 531
Samoupravna stanovanjska skupnost občine Piran
1979-1989; 2,5m/ 25š
zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej odborov in komisij 1979-1989/ družbeni dogovori/ samoupravni sporazumi/ pravilnik o družbeni pomoči v stanovanjskem gospodarstvu 1979/ poročila
o stanovanjski problematiki 1981-1988/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Samoupravna stanovanjska skupnost občine Piran
Samoupravna stanovanjska skupnost občine Piran je bila ustanovljena leta 1979 na podlagi
ustavnega zakona o izvedbi ustave SRS (UL SRS, št. 6/74). Načrtovala in financirala je izgradnjo in obnovo stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lasti. Odločala je o pogojih in načinu
gospodarjenja s stanovanji, o družbeno-ekonomskih odnosih na področju stanovanjskega gospodarstva ter o združevanju in uporabi sredstev za stanovanjske namene. Ukinjena je bila leta
1989 z uveljavitvijo XIX. amandmaja k ustavi SRS 1974. Njene naloge je prevzela občina
Piran. (MZ)
SI PAK KP 660
Samoupravna stanovanjska skupnost občine Sežana
1974-1989; 0,6m/ 5š
dodelitev solidarnostnih stanovanj 1974-1989/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Samoupravna stanovanjska skupnost občine Sežana
Skupščina občine Sežana je sprejela sklep o ustanovitvi SIS občine Sežana na skupni seji
občinskega zbora in zbora delovnih ljudi dne 14.11.1973 z namenom, da se v občini zagotovita usklajen razvoj in organizacija stanovanjskega gospodarstva kot dejavnosti posebnega
družbenega pomena. Samoupravni sporazum, s katerim se je skupnost konstituirala, je bil podpisan 17.12.1974 (UO, št. 5/75). Njene naloge so bile načrtovanje in financiranje izgradnje in obnove stanovanj in stanovanjskih hiš v družbeni lasti. Odločala je o pogojih in načinu gospodarjenja
s stanovanji, o družbeno-ekonomskih odnosih na področju stanovanjskega gospodarstva ter o
združevanju in uporabi sredstev za stanovanjske namene. Ukinjena je bila leta 1989 z uveljavitvijo XIX. amandmaja k ustavi SRS 1974. Njene naloge je prevzela občina Sežana. (MZ)
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SI PAK KP 362
Stanovanjska skupnost Semedela
1958-1965; 1,1m/ 10š 6k
spisi 1960-1965/ delovodniki 1959-1965/ ustanovna seja 1958/ statut skupnosti 1960/ zapisniki sej izvršnega odbora 1960-1965/ zapisniki sej svetov skupnosti 1960-1965/ zapisniki sej
hišnih svetov 1959-1962/ letna poročila/ samoprispevek za otroški vrtec v Semedeli/ pravila
šiviljskega servisa stanovanjske skupnosti 1960/ evidenca posajenih dreves v Semedeli/ najemne pogodbe za lokale/ evidenca stanovalcev v Semedeli/ zaključni računi hišnih svetov/
odločbe o stanarinah/ točkovanje stanovanj/
pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Stanovanjska skupnost Semedela
SI PAK KP 752
Kmetijska zemljiška skupnost občine Koper
1960-1990; 1,2m/ 11š
matična knjiga/ registri splošnega ljudskega premoženja 1960-1964/ zapisniki sej skupščine/
zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej drugih delovnih teles 1973-1990/ samoupravni akti
1976-1988/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Kmetijska zemljiška skupnost občine Koper
Kmetijska zemljiška skupnost Koper je bila ustanovljena leta 1974 na podlagi zakona o kmetijskih zemljiščih z dne 18.7.1973. Podpisniki družbenega dogovora o ustanovitvi in financiranju skupnosti so bili kmetijsko-zadružni predelovalni kombinat Agraria Koper, Zavod za
pogozdovanje krasa Sežana, Sklad za kmetijstvo občine Koper, Veterinarska postaja Koper,
Obalna konferenca SZDL, Obalna skupnost za varstvo okolja, krajevne skupnosti z območja
občine Koper in Skupščina občine Koper (UO, št. 2/74). Kot samoupravna interesna skupnost
kmetijskih in gozdnogospodarskih organizacij je upravljala sklad kmetijskih zemljišč v občini.
Kmetijska zemljiška skupnost Koper je bila ukinjena leta 1990 na podlagi XIX. amandmaja k
ustavi SRS 1974, razglašenega 27.9.1989. Njene naloge so prešle na občino Koper. (MZ)
SI PAK KP 711
Kmetijska zemljiška skupnost občine Sežana
1974-1990; 2,5m/ 24š
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spisi po delovodniku 1974-1989/ delovodniki 1974-1989/ indeksi 1974-1989/ statut in spremembe statuta 1974-1986/ pravilniki/ zapisniki sej skupščine 1984-1988/ družbeni plan in temelji plana skupnosti 1986-1990/ srednjeročni plan razvoja občine za obdobje 1981-1985/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Kmetijska zemljiška skupnost občine Sežana
Kmetijska zemljiška skupnost Sežana je bila ustanovljena 18. januarja 1974 na podlagi 5. člena
zakona o kmetijskih zemljiščih (UL SRS, št. 26-236/73) z družbenim dogovorom, ki so ga
sklenili Kras Sežana, Zavod za pogozdovanje in melioracijo krasa Sežana, Konjerejski zavod
Lipica, krajevne skupnosti z območja občine Sežana, Skupščina občine Sežana, Sklad za kmetijstvo, Občinska konferenca SZDL Sežana in komisija za varstvo okolja. Naloge skupnosti so
bile: skrb za pravilno rabo kmetijskih zemljišč, sodelovanje pri izdelavi osnutkov občinskih
prostorskih planov, gospodarjenje s skladom kmetijskih zemljišč v občini, sodelovanje pri pripravah in izvedbi arondacij in komasacij ter pri drugih posegih v urejanje in rabo kmetijskih
zemljišč, sodelovanje pri določanju in dodeljevanju skupnih pašnikov. (MZ)
SI PAK KP 688
Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine
Koper
1978-1989; 0,8m/ 8š
samoupravni akti/ samoupravni sporazumi/ družbeni dogovori/ zapisniki sej zbora delavcev/
zapisniki sej delovne skupnost/ zapisniki sej odborov in komisij 1979-1989/ plani/ poročila/
zaključni računi/ referendumi/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Koper
Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Koper je bila ustanovljena leta 1978. Opravljala je skupne organizacijske naloge za samoupravne
interesne skupnosti družbenih dejavnosti. Ukinjena je bila leta 1989. (MZ)
SI PAK PI 524
Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine
Piran
1978-1989; 1,2m/ 11š
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spisi 1979-1989/ samoupravni splošni akti/ zapisniki sej odborov in komisij/ statuta 1982, 1983/
statistična poročila 1979-1989/ ustanovitev družbenih svetov 1980/ plani in poročila samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti/ ocene in problematika delovanja skupnosti
1982-1985/ stabilizacijski program samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti 1983/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Piran
Skupna strokovna služba samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Piran je bila ustanovljena leta 1978. Ustanoviteljice so bile samoupravne interesne skupnosti
družbenih dejavnosti občine Piran, za katere je opravljala skupne organizacijske naloge. Leta
1989 je bila ukinjena. (MZ)
SI PAK KP 661
Delovna skupnost skupnih služb samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine Sežana
1978-1990; 0,6m/ 5š
ustanovitev 1978/ samoupravni sporazum o oblikovanju delovne skupnosti samoupravnih interesnih skupnosti občine Sežana 1978/ spisi po delovodniku 1978-1990/ delovodniki 19781990/ zapisniki sej zbora delavcev 1978-1990/ zapisniki koordinacijskega odbora 1978-1982/
zaključni računi 1978-1989/ finančni načrti 1978-1989/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Delovna skupnost skupnih služb samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine
Sežana
Delovna skupnost skupnih služb samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti občine
Sežana je začela delovati 1.1.1978. Ustanovile so jo interesne skupnosti na področju družbenih
dejavnosti izobraževanja, socialnega skrbstva, socialnega varstva, otroškega varstva, kulture,
telesne kulture in raziskovanja. Delovati je nehala z uveljavitvijo XIX. amandmaja k ustavi SRS
1974, ki je bil razglašen 27.9.1989 in je ukinil samoupravne interesne skupnosti. (MZ)
SI PAK PI 527
Zdravstvena skupnost občine Piran
1982-1989; 0,7m/ 7š
spisi 1982-1989/ samoupravni sporazum o ustanovitvi 1982/ zapisniki sej skupščine 19821989/ zapisniki sej odborov in komisij 1982-1989/ plani in finančni načrti skupnosti/ poročila
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skupnosti/ samoupravni sporazumi/ financiranje programov zdravstvene vzgoje/ program za
organiziranje zdravljenja in zdravstvene nege bolnika na domu 1983/ samoprispevek za gradnjo
bolnišnice 1985/ plan radiografskih akcij na območju občine 1982/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Zdravstvena skupnost občine Piran
Zdravstvena skupnost občine Piran je bila ustanovljena leta 1982 na podlagi zakona o zdravstvenem
zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva (UL SRS, št. 26/70). Skrbela je za zdravstveno varstvo občanov. Delovati je nehala 1.1.1989, ko je bila ustanovljena Republiška uprava za
zdravstveno varstvo. Naloge ukinjene skupnosti je prevzela območna enota. (MZ)
SI PAK KP 692
Obalna skupnost otroškega varstva Koper
1970-1989; 4,2m/ 38š
zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej odborov, komisij in delegacij 1975-1989/ samoupravni akti/
družbeni dogovori in samoupravni sporazumi/ programi razvoja otroškega varstva/ poročila skupnosti/ finančni načrti/ delovni programi/ tečaji za varuhinje in kuharice/ vprašalniki o stanju varstva
otrok 1973/ šolska malica/ otroški dodatek kmečkim otrokom 1974/ denarne pomoči/ oskrbnina/ letovanje otrok/ problematika italijanskih vzgojno-varstvenih organizacij/ vzgojna posvetovalnica Koper/ preventivni zdravstveni pregledi/ novoletne prireditve/ prometna vzgoja v vzgojno-varstvenih
organizacijah/ gradnja otroških igrišč/ nadomestila za čas porodniškega dopusta/ struktura otrok v
vzgojno-varstvenih zavodih 1981, 1983/ štipendije/ zdravstveno stanje otrok v vzgojno-varstvenih
ustanovah 1978-1988/ družbeno varstvo otrok 1988/ gradnja vzgojno-varstvenih ustanov 1979-1987/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obalna skupnost otroškega varstva Koper
Za področje otroškega varstva je od sprejetja zakona o skupnostih otroškega varstva v letu 1967 do
konca leta 1974 zadeve otroškega varstva opravljala temeljna izobraževalna skupnost obalnih občin,
pri kateri je bil ustanovljen poseben sklad, na katerem so se zbirala sredstva za neposredno otroško
varstvo vseh treh obalnih občin. Leta 1974 je zakon o skupnostih socialnega varstva (UL SRS, št.
18/74) uzakonil ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti za otroško varstvo. Na podlagi tega
je bila leta 1975 ustanovljena Obalna skupnost socialnega varstva Koper. Njene naloge so bile organizirano varstvo dojenčkov, predšolskih in šolskih otrok ter zagotavljanje stalnih dopolnilnih denarnih prejemkov družinam delavcev z otroki. Skupnost je bila ukinjena leta 1989 z uveljavitvijo XIX.
amandmaja k ustavi SRS 1974. Njene naloge so prevzele občine Izola, Koper in Piran. (MZ)
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SI PAK PI 528
Občinska skupnost otroškega varstva Piran
1979-1989; 2,4m/ 23š
spisi 1979-1989/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej drugih delovnih teles 1979-1989/ delovni in finančni plani in poročila/ letna poročila o sestavi
organov skupnosti 1979-1989/ letni delovni in finančni plani in poročila izvajalcev vzgoje in izobraževanja/ samoupravni sporazumi in dogovori/ poročila o investicijah v vzgojo in
izobraževanje/ podatki o pripravi otrok na osnovno šolo/ vprašalnik o štipendiranju učencev in
študentov 1979-1989/ organizacijska poročila vzgojno-varstvenih organizacij/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska skupnost otroškega varstva Piran
Občinska skupnost otroškega varstva Piran je bila ustanovljena 16.5.1978 na podlagi zakona
o skupnostih otroškega varstva z dne 25.4.1974. Po njeni ukinitvi leta 1989 je njene naloge
prevzela Občina Piran. (MZ)
SI PAK KP 651
Občinska skupnost otroškega varstva Sežana
1974-1989; 1,1m/ 10š
spisi 1974-1989/ delovodniki 1974-1989/ statut/ poslovnik/ samoupravni sporazumi/ družbeni
dogovori/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej predsedstva/ zapisniki sej odborov in komisij/
zaključni računi/ finančni načrti/ temelji planov/ plani in poročila izvajalcev otroškega varstva/
poslovna in finančna poročila/ analize/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinska skupnost otroškega varstva Sežana
Občinska skupnost otroškega varstva Sežana je bila ustanovljena leta 1974 s samoupravnim
sporazumom na podlagi zakona o družbenem varstvu otrok in skupnostih otroškega varstva (UL
LRS, št. 18/74). Ukinjena je bila leta 1989, ko je njene naloge prevzela Občina Sežana. (MZ)
SI PAK KP 690
Občinska skupnost socialnega skrbstva Koper
1976-1989; 2m/ 19š
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samoupravni akti 1979-1989/ samoupravni sporazumi 1978-1989/ družbeni dogovori/ zapisniki
sej skupščine/ zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej drugih odborov in komisij 1976-1989/
programi dela in finančni načrti/ delovna, finančna, statistična poročila/ družbene denarne pomoči
1978-1989/ financiranje izvajalcev in društev/ subvencioniranje šolske prehrane/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Občinska skupnost socialnega skrbstva Koper
Občinska skupnost socialnega skrbstva Koper je bila ustanovljena na podlagi zakona o socialnem skrbstvu (UL SRS, št. 39/74), ki je uzakonil ustanavljanje skupnosti socialnega skrbstva v
občinah. Njena naloga je bila združevanje sredstev za financiranje denarnih pomoči, ustanavljanje posebnih socialnih zavodov, usmerjanje in pospeševanje študijskega, analitičnega in raziskovalnega dela na področju socialnega skrbstva ter skrb za razvoj preventivne dejavnosti na skrbstvenem področju. Leta 1989 je bila ukinjena, njene naloge pa je prevzela Občina Koper. (MZ)
SI PAK PI 526
Občinska skupnost socialnega skrbstva Piran
1978-1990; 2,3m/ 22š
spisi 1978-1989/ registracija skupnosti 1978/ sklep o ustanovitvi 1978/ programska osnova
za delo v letu 1979/ poslovnik skupnosti 1979/ razni samoupravni sporazumi/ zapisniki sej
skupščine/ zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej drugih delovnih teles/ delovni programi
in poročila/ poročila in programi izvajalcev/ program investicij 1986-1990/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska skupnost socialnega skrbstva Piran
Občinska skupnost socialnega skrbstva Piran je bila ustanovljena 15.5.1978 na podlagi zakona
o socialnem skrbstvu (UL SRS, št. 39/74). Skrbela je za razvoj socialnega skrbstva v občini,
skrbela za ustanavljanje in razvoj socialnih zavodov in za razvoj preventivne dejavnosti na
svojem področju. Delovala je do leta 1989. Po njeni ukinitvi je njene naloge prevzela Občina
Piran. (MZ)
SI PAK KP 657
Občinska skupnost socialnega skrbstva Sežana
1975-1990; 0,8m/ 8š
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spisi 1975-1989/ delovodniki 1975-1989/ statut/ samoupravni sporazum o ustanovitvi skupnosti/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej koordinacijskega odbora/ zapisniki sej izvršnega
odbora/ plani in finančni načrti skupnosti/ poročila skupnosti/ plani in poročila izvajalcev/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinska skupnost socialnega skrbstva Sežana
Sklep o ustanovitvi Občinske skupnosti socialnega skrbstva Sežana in imenovanju iniciativnega odbora za sklenitev samoupravnega sporazuma je sprejel družbeno-politični zbor Skupščine
občine Sežana ne seji dne 30.9.1974. Skupnost je skrbela za razvoj socialnega skrbstva v občini,
za ustanavljanje in razvoj socialnih zavodov ter za razvoj preventivne dejavnosti na področju socialnega skrbstva. Delovala je do leta 1989, ko so njene naloge prešle na Občino Sežana. (MZ)
SI PAK KP 687
Občinska skupnost socialnega varstva Koper
1978-1989; 0,9m/ 8š
zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej drugih odborov in komisij
1978-1989/ samoupravni sporazumi/ družbeni dogovori/ zavodsko varstvo 1979/ načrtovanje
mreže zavodov za usposabljanje invalidnih oseb 1979/ usposabljanje in zaposlovanje invalidov/ družbena kontrola v socialnih zavodih/ delovanje humanitarnih organizacij v občini Koper 1986/ problematika alkoholizma v občini Koper/ delovni in finančni programi/ poročila/
zdravstvena in socialna problematika udeležencev narodnoosvobodilne vojne/ ustanavljanje in
razvoj invalidskih delavnic 1981/ organiziranje centra za socialno delo 1981/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska skupnost socialnega varstva Koper
Skupnost socialnega varstva Koper je bila ustanovljena 10. marca 1978 s samoupravnim sporazumom na podlagi zakona o skupnostih socialnega varstva (UL SRS, št. 39/74). Usklajevala
je politiko in programe socialnega varstva v občini, merila in kriterije za uveljavljanje socialnih dajatev občanom ter pravice do subvencij k cenam socialnih zavodov, vzgojno-varstvenih
zavodov, stanarin in drugih subvencij ter skrbela za izgradnjo socialnih zavodov in invalidskih
delavnic, za razvoj družbeno organiziranih oblik socialnega varstva ipd. Ukinjena je bila leta
1989, njene naloge pa je prevzela Občina Koper. (MZ)
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SI PAK PI 525
Občinska skupnost socialnega varstva Piran
1978-1989; 0,8m/ 8š
spisi 1979-1989/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej drugih
odborov in komisij/ samoupravni sporazumi/ statistične raziskave 1979/ načrti za izboljšanje
socialne varnosti kmečkega prebivalstva v obdobju 1981-1985/ izhodišče za izvajanje socialne politike v letu 1980/ usposabljanje in zaposlovanje invalidov 1982-1983/ gibanje števila
zaposlenih in OD v negospodarstvu 1980-1981/ poročila o uresničevanju socialne politike/
plani/ poročila/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska skupnost socialnega varstva Piran
Skupnost socialnega varstva Piran je bila ustanovljena leta 1978 s samoupravnim sporazumom
na podlagi zakona o skupnostih socialnega varstva (UL SRS, št. 39/74). Usklajevala je politiko
in programe socialnega varstva v občini, merila in kriterije za uveljavljanje socialnih dajatev
občanom ter pravice do subvencij k cenam socialnih zavodov, vzgojno-varstvenih zavodov,
stanarin in drugih subvencij ter skrbela za izgradnjo socialnih zavodov in invalidskih delavnic,
za razvoj družbeno organiziranih oblik socialnega varstva ipd. Ukinjena je bila leta 1989, njene
naloge pa je prevzela Občina Piran. (MZ)
SI PAK KP 653
Občinska skupnost socialnega varstva Sežana
1974-1990; 0,4m/ 4š
spisi 1974-1990/ delovodniki/ samoupravni sporazumi/ statut/ poslovnik/ zapisniki sej skupščine/
zapisniki sej odborov in komisij/ finančni načrti skupnosti/ programi dela skupnosti/ poročila
skupnosti/ finančni načrti in plani dela izvajalcev socialnega varstva/ poročila izvajalcev/ investicije in investicijsko vzdrževanje socialnovarstvenih ustanov/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinska skupnost socialnega varstva Sežana
Občinska skupnost socialnega varstva Sežana je bila v skladu z zakonom o skupnostih socialnega
varstva (UL SRS, št. 39/74) ustanovljena s samoupravnim sporazumom. Ustanovitveno sejo je
imela 26. marca 1975. Usklajevala je politiko in programe socialnega varstva v občini, usklajevala merila in kriterije za uveljavljanje socialnih dajatev občanom ter pravice do subvencij k
cenam socialnih zavodov, vzgojno-varstvenih zavodov, stanarin in drugih subvencij ter skrbela za
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izgradnjo socialnih zavodov in invalidskih delavnic, za razvoj družbeno organiziranih oblik socialnega varstva ipd. Ukinjena je bila leta 1989, njene naloge pa je prevzela Občina Sežana. (MZ)
SI PAK KP 654
Občinska skupnost za zaposlovanje Sežana
1978-1989; 0,5m/ 4š
spisi 1978-1989/ delovodniki 1978-1989/ statuti/ samoupravni sporazumi/ programi in finančni
načrti skupnosti/ programi in finančni načrti izvajalcev/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej
odborov in komisij/
Gradivo je nepopolno, prevladuje za obdobje 1982-1989.
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinska skupnost za zaposlovanje Sežana
Občinska skupnost za zaposlovanje Sežana je bila ustanovljena 28.12.1978 s samoupravnim
sporazumom, ki so ga sklenili delavci v temeljnih organizacijah združenega dela in drugih
samoupravnih organizacijah, občani krajevnih skupnosti in društva, ki so se ukvarjala z usposabljanjem in zaposlovanjem invalidnih oseb. Njene naloge so bile: ugotavljanje virov,
primanjkljajev in presežkov prebivalstva za zaposlitev, preučevanje, spremljanje in ugotavljanje potreb gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti po kadrih, spremljanje in preučevanje
poklicne sestave zaposlenih, predlaganje sprememb nomenklature poklicev, sodelovanje pri
načrtovanju kadrovskih potreb in pri pripravi kadrov za nove proizvodne oziroma delovne
zmogljivosti, opravljanje zadev v zvezi z zaposlovanjem delavcev iz drugih jugoslovanskih
republik, razvijanje in preučevanje metod in pripomočkov za poklicno usmerjanje, opravljanje
nalog posredovanja dela, poklicnega usmerjanja in priprave za zaposlitev, skrb za predhodno in
začasno nastanitev oseb, ki so iskale zaposlitev, izvajanje strokovno-administrativnih opravil
v zvezi s štipendiranjem, opravljanje zadev v zvezi z zagotavljanjem zavarovanja za primer
brezposelnosti, vodenje predpisanih evidenc s področja dela in zaposlovanja. Ukinjena je bila
leta 1989; njene naloge je prevzel Zavod za zaposlovanje. (MZ)
SI PAK KP 486
Obalna izobraževalna skupnost Koper
1967-1990; 11,7m/ 106š
statut 1968/ samoupravni akti/ samoupravni sporazumi/ poslovna poročila in programi dela skupnosti/ izračuni sredstev in pogodbe o financiranju osnovne dejavnosti z vzgojno-izobraževalnimi
zavodi 1968/ predšolsko varstvo/ poučevanje italijanščine na narodnostno mešanem ozemlju/
stanje in problematika šol/ izobraževanje odraslih/ programi izvajalcev/ organizacijska poročila/
štipendije/ investicije v vzgojno-izobraževalne ustanove/ imenovanja ravnateljev/ vzgojna posvetovalnica/ razvojni načrti/ poslovna poročila/ zaključni računi šol in zavodov/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obalna izobraževalna skupnost Koper
V skladu z zakonom o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v
SRS (UL SRS, št. 16/67) je bila 7. junija 1967 ustanovljena Temeljna izobraževalna skupnost
obalnih občin (UO, št. 17/67). Oblikovana je bila kot medobčinska skupnost za občine Koper,
Izola in Piran z nalogo, da posluje kot interesna skupnost občanov, vzgojno-izobraževalnih zavodov in delovnih organizacij, skupaj z družbeno-političnimi skupnostmi skrbi za razvoj vzgoje
in izobraževanja in zanj zagotavlja finančna sredstva. Od aprila 1968 do leta 1974 je opravljala
tudi naloge skupnosti otroškega varstva. Leta 1974 je bila v skladu z zakonom o raziskovalni
dejavnosti in raziskovalnih skupnostih (UL SRS, št. 38/74) reorganizirana v samoupravno interesno skupnost in se je preimenovala v Obalno izobraževalno skupnost Koper. Leta 1989 je
bila ukinjena, ko je bil uveljavljen XIX. amandma k ustavi SRS 1974. Njene naloge so prešle
na občine Koper, Izola in Piran. (MZ)
SI PAK PI 529
Izobraževalna skupnost občine Piran
1978-1989; 3,2m/ 30š
spisi 1978-1989/ zapisniki sej skupščine 1978-1989/ zapisniki sej izvršnega odbora 1978-1989/
zapisniki sej drugih delovnih teles 1978-1989/ samoupravni sporazum o ustanovitvi 1978/
samoupravni akti/ samoupravni sporazumi/ programi dela/ poslovna poročila/ predšolsko varstvo/ poučevanje italijanščine na narodnostno mešanem ozemlju/ stanje in problematika šol/
izobraževanje odraslih/ programi izvajalcev/ organizacijska poročila/ izračuni sredstev in pogodbe o financiranju osnovne dejavnosti z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami/ štipendije/
investicije v vzgojno-izobraževalne ustanove/ razvojni načrti/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Izobraževalna skupnost občine Piran
Izobraževalna skupnost občine Piran je bila ustanovljena leta 1978 s samoupravnim sporazumom na podlagi zakona o izobraževalnih skupnostih in financiranju vzgoje in izobraževanja v
SRS z dne 20.4.1967. Skrbela je za organiziranje in razvoj osnovnega in srednjega šolstva v
občini ter za zagotavljanje sredstev v te namene. Z uveljavitvijo XIX. amandmaja k ustavi SRS
1974 je bila leta 1989 ukinjena, njene naloge pa je prevzela Občina Piran. (MZ)
SI PAK KP 652
Temeljna izobraževalna skupnost občine Sežana
1968-1989; 2,4m/ 23š
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spisi 1968-1989/ delovodniki 1968-1989/ finančni načrti in delovni programi skupnosti/ zaključni
računi skupnosti/ zapisniki sej aktiva ravnateljev osnovnih šol/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej odborov in komisij/ plani in finančni načrti izvajalcev/ poročila izvajalcev/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Temeljna izobraževalna skupnost občine Sežana
Ustanovna skupščina izobraževalne skupnosti Sežana je bila 31. maja 1967. Ustanovljena
je bila za območje občine Sežana na podlagi zakona o izobraževalnih skupnostih in o financiranju vzgoje in izobraževanja v SRS (UL SRS, št. 16/1967). Financiranje izobraževanja v
občini je prevzela s 1. julijem 1967. Skrbela je za razvoj in financiranje osnovnega in srednjega
šolstva v občini. Leta 1974 se je reorganizirala na podlagi zakona o izobraževalnih skupnostih v
samoupravno interesno skupnost. Preimenovala se je v Občinsko raziskovalno skupnost Sežana.
Delovala je do leta 1989, ko je bila ukinjena na podlagi uveljavitve XIX. amandmaja k ustavi
SRS 1974. Njene naloge so prešle na Občino Sežana. (MZ)
SI PAK KP 689
Raziskovalna skupnost občine Koper
1975-1988; 1m/ 9š
spisi 1975-1988/ ustanovitveni akti/ samoupravni sporazumi/ družbeni dogovori/ pravilniki/
zapisniki sej izvršnega odbora 1977-1982/ zapisniki sej predsedstva 1981-1987/ zapisniki sej
odborov in svetov/ srednjeročni in letni programi skupnosti/ poročila o delovanju/ štipendiranje
in raziskovalno delo/ raziskovalni projekti/ raziskovalne naloge/ nagrade in priznanja/ plani
izvajalcev/ poročila izvajalcev/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Raziskovalna skupnost občine Koper
Raziskovalna skupnost občine Koper je bila ustanovljena leta 1975 na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (UL SRS, št. 38/74). Skupnost je oblikovala in uresničevala raziskovalno
politiko in dolgoročne raziskovalne programe skladno s programi družbenega razvoja, dajala
pobude za načrtovanje in usmerjanje družbenega razvoja, oblikovala skupne programe raziskovalnega dela, skrbela za napredek in skladen razvoj raziskovalne dejavnosti, pospeševala
in usmerjala integracijske procese na raziskovalnem področju, pospeševala mednarodno sodelovanje in opravljala druge naloge s področja raziskovalne dejavnosti. Ukinjena je bila leta
1989, njene naloge pa so prešle na Občino Koper. (MZ)
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SI PAK PI 523
Raziskovalna skupnost občine Piran
1979-1988; 0,9m/ 9š
spisi 1979-1988/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej drugih odborov in komisij/ statut/ statistične raziskave/ samoupravni sporazumi/ programi dela/
finančni načrti/ poročila o delu skupnosti in izvajalcev/ sklepi o združitvi v obalno raziskovalno
skupnost 1988/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Raziskovalna skupnost občine Piran
Raziskovalna skupnost občine Piran je bila ustanovljena kot samoupravna interesna skupnost
17.5.1978 na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (UL SRS, št. 38/74). Skrbela je za razvoj
raziskovalne dejavnosti v občini in zagotavljala sredstva za raziskovalne programe in naloge.
Ukinjena je bila leta 1989, njene naloge pa so prešle na Občino Piran. (MZ)
SI PAK KP 659
Raziskovalna skupnost občine Sežana
1975-1990; 0,9m/ 9š
spisi 1975-1989/ delovodniki 1975-1989/ statut/ samoupravni sporazum o ustanovitvi/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej predsedstva/ zapisniki sej odborov in komisij/ razni samoupravni
sporazumi/ družbeni dogovori/ finančni načrti/ programi dela/ poslovna in finančna poročila/
zaključni računi/ raziskovalne naloge/ plani in poročila izvajalcev raziskovalne dejavnosti/
investicijska vlaganja v raziskovalno dejavnost/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Izobraževalna skupnost občine Sežana
Ustanovna skupščina izobraževalne skupnosti Sežana je bila 24.2.1975. Ustanovljena je bila na
podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (UL SRS, št. 38/74). Njene zadolžitve so bile skrb za
razvoj raziskovalne dejavnosti v občini. Ko je bila leta 1989 z uveljavitvijo XIX. amandmaja k
ustavi SRS 1974 ukinjena, je njene naloge prevzela Občina Sežana. (MZ)
SI PAK KP 852
Kulturna skupnost obalnih občin Koper
1970-1990; 1,3m/ 12š
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zapisniki sej skupščin 1971-1987/ zapisniki sej izvršnega odbora 1975-1982/ zapisniki sej
koordinacijskega odbora 1982-1985/ zapisniki sej komisij/ statut skupnosti 1975/ samoupravni sporazumi/ družbeni dogovori/ delovni programi in finančni načrti 1976-1989/ delovna in finančna poročila 1976-1989/ načrt kulturnega razvoja za Obalo v letih 1976-1980/
načrtovanje naložb v kulturi/ odlikovanja, priznanja, nagrade za kulturne dosežke/ anketni listi
o popisu kulturnih domov na Obali 1970/ struktura programa kulturnih dejavnosti v letu 1975/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Kulturna skupnost obalnih občin Koper
Kulturna skupnost obalnih občin Koper je bila ustanovljena na podlagi zakona o kulturnih
skupnostih (UL SRS, št. 38/74), ki je opredelil kulturno dejavnost kot dejavnost posebnega
družbenega pomena in uzakonil obvezno ustanavljanje kulturnih skupnosti kot samoupravnih
interesnih skupnosti. Sprejemala je načrte in programe za razvoj kulturnih dejavnosti v skladu z družbenimi razvojnimi načrti, določala politiko razvoja in pospeševanja kulturnih dejavnosti, določala merila za oblikovanje cen in stroškov, določala gmotne osnove za opravljanje
posameznih oblik kulturne dejavnosti in merila za uporabo kulturnih objektov, dajala pobude, sklepala družbene dogovore in samoupravne sporazume s področja kulturnih dejavnosti,
zagotavljala sredstva za razvoj kulturnih dejavnosti in opravljala druge naloge na področju
kulturnih dejavnosti. Delovala je na medobčinskem nivoju. Leta 1989 je bila ukinjena, ko je bil
uveljavljen XIX. amandma k ustavi SRS 1974. Njene naloge so prešle na občine Koper, Izola
in Piran. (MZ)
SI PAK KP 495
Kulturna skupnost občine Koper
1978-1990; m/ 49š
spisi 1978-1989/ samoupravni sporazumi/ družbeni dogovori/ študije o kulturi/ popisi kulturnih
dejavnosti/ regijski posveti/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej predsedstva/ delovni programi/ finančni načrti/ delovna in finančna poročila/ financiranje izvajalcev kulturne dejavnosti/
investicije v kulturno dejavnost/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Kulturna skupnost občine Koper
Kulturna skupnost občine Koper je bila ustanovljena leta 1971. Na podlagi zakona o kulturnih
skupnostih (UL SRS, št. 38/74) se je reorganizirala v samoupravno interesno skupnost. Vodila,
usmerjala in skrbela je za kulturno dejavnost v občini in zagotavljala sredstva za delovanje
kulturnih ustanov in kulturnih društev. Leta 1989 je bila ukinjena, njene naloge pa so prešle na
Občino Koper. (MZ)
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SI PAK PI 522
Kulturna skupnost občine Piran
1979-1989; 1,6m/ 15š
spisi 1979-1989/ zapisniki sej skupščine 1979-1989/ zapisniki sej izvršnega odbora 1979-1989/
zapisniki sej drugih odborov in komisij 1979-1989/ samoupravni sporazumi/ popis kulturnih
dejavnosti v občini/ programi dela in finančni načrti/ poročila o izvedbi programa skupnosti/ programi dela/ analize/ finančni načrti izvajalcev/ poročila izvajalcev kulturne dejavnosti/
zaključni računi izvajalcev/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Kulturna skupnost občine Piran
Kulturna skupnost občine Piran je bila ustanovljena leta 1975 na podlagi zakona o kulturnih
skupnostih (UL SRS, št. 38/74). Vodila, usmerjala in skrbela je za kulturno dejavnost v občini
in zagotavljala sredstva za te namene. Leta 1989 je bila ukinjena, ko je bil uveljavljen XIX.
amandma k ustavi SRS 1974. Njene naloge so prešle na Občino Piran. (MZ)
SI PAK KP 658
Kulturna skupnost občine Sežana
1971-1989; 1,2m/ 11š
spisi 1971-1989/ delovodniki 1971-1989/ zapisniki sej skupščine/ zapisniki sej predsedstva/
zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej drugih odborov in komisij 1971-1989/ zaključni
računi/ finančni načrti skupnosti/ poročila skupnosti/ delovni programi in finančni načrti izvajalcev/ programska in finančna poročila izvajalcev/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Kulturna skupnost občine Sežana
Kulturna skupnost občine Sežana je bila ustanovljena leta 1971 na podlagi zakona o kulturnih
skupnostih z dne 29.12.1970. V samoupravno interesno skupnost se je reorganizirala leta 1975,
ko je bil sprejet zakon o kulturnih skupnostih (UL SRS, št. 38/74). Vodila in usmerjala je kulturno dejavnost v občini in zagotavljala sredstva za te namene. Leta 1989 je bila ukinjena, ko je bil
uveljavljen XIX. amandma k ustavi SRS 1974. Njene naloge so prešle na Občino Sežana. (MZ)
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SI PAK PI 427
Obalna telesnokulturna skupnost Piran
1974-1978; 0,2m/ 2š
finančni načrti 1974-1978/ zaključni računi 1974-1978/ investicije in investicijsko vzdrževanje
izvajalcev telesnokulturne dejavnosti v občini 1976-1978/ likvidacija skupnosti 1978/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Obalna telesnokulturna skupnost Piran
Obalna telesnokulturna skupnost Piran je bila ustanovljena leta 1974 na podlagi zakona z dne
31.5.1973 (UL SRS, št. 20/73). Skrbela je za uveljavljanje in razvoj telesnokulturne dejavnosti
v občinah Izola, Koper in Piran in jo usklajevala s splošnimi družbenimi potrebami. Po njeni
ukinitvi leta 1978 so njene naloge prevzele telesnokulturne skupnosti občin Piran (glej fond
SI PAK PI 530), Koper (glej fond SI PAK KP 691) in Izola. (MZ)
SI PAK KP 691
Telesnokulturna skupnost občine Koper
1977-1989; 1,6m/ 15š
zapisniki sej skupščine 1977-1989/ zapisniki sej odborov in komisij 1977-1989/ statuti in drugi
samoupravni akti/ samoupravni sporazumi/ družbeni dogovori/ programi dela in finančni načrti
skupnosti/ poročila skupnosti/ zapisniki regijskih posvetov telesnokulturnih skupnosti/ plani
dela in finančni načrti izvajalcev/ poročila izvajalcev/ financiranje telesne kulture v občini/
zaključni računi/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Telesnokulturna skupnost občine Koper
Telesnokulturna skupnost občine Koper je bila ustanovljena kot samoupravna interesna skupnost
na podlagi zakon z dne 31.5.1973 (UL SRS, št. 20/73). Njena naloga je bila skrb za uveljavljanje in razvoj telesnokulturne dejavnosti v občini. Delovala je do leta 1989, ko je bil uveljavljen
XIX. amandma k ustavi SRS 1974. Njene naloge so prešle na Občino Koper. (MZ)
SI PAK PI 530
Telesnokulturna skupnost občine Piran
1979-1989; 1,3m/ 13š
199

spisi 1979-1989/ zapisniki sej skupščine 1979-1989/ zapisniki sej odborov in komisij 19791989/ samoupravni sporazumi/ zapisniki sej izvajalcev športne dejavnosti v občini/ plani in
poročila skupnosti/ plani in poročila izvajalcev/ investicije v telesnokulturno dejavnost/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Telesnokulturna skupnost občine Piran
Telesnokulturna skupnost občine Piran je bila ustanovljena 15.9.1978 na podlagi zakona z dne
31.5.1973. Skrbela je za uveljavljanje in razvoj telesnokulturne dejavnosti v občini Piran. Delovala je do leta 1989. Po njeni ukinitvi je skrb za telesnokulturno dejavnost v občini prevzela
Občina Piran. (MZ)
SI PAK KP 655
Telesnokulturna skupnost občine Sežana
1979-1989; 1,4m/ 13š
statut/ poslovnik/ samoupravni sporazumi/ zapisniki sej skupščine 1979-1989/ zapisniki sej
predsedstva 1979-1989/ zapisniki sej odborov in komisij 1979-1989/ zaključni računi/ finančni
in delovni programi skupnosti/ poročila skupnosti/ plani in poročila izvajalcev/ investicije v
telesnokulturno dejavnost/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Telesnokulturna skupnost občine Sežana
Telesnokulturna skupnost Sežana je bila ustanovljena 30.12.1974 s samoupravnim sporazumom na podlagi zakona o telesnokulturnih skupnostih (UL SRS, št. 20/73). Uveljavljala in
razvijala je telesnokulturno dejavnost v občini. Delovala je do leta 1989, nakar je njene naloge
prevzela Občina Sežana. (MZ)
5.2.8

Krajevni in matični uradi

Matični uradi so bili ustanovljeni na podlagi odloka o vzpostavitvi matičnih uradov (UL
PPNOO, št. 3-19/45) z dne 5. decembra 1945. Poverjeništva PNOO je z odlokom ugotovilo,
da so bivše upravne občine nehale delovati in da so v zvezi s tem nehali obstajati tudi občinski
matični uradi. Poverjeništvo PNOO je po sporazumu z VUJA odločilo, da se vsi posli, ki so
jih opravljali občinski matični uradi pri bivših upravnih občinah, prenesejo v pristojnost novih
okrajnih matičnih uradov.
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SI PAK KP 615
Krajevni urad Divača
1950-1964; 0,6m/ 6š
spisi 1950-1964/ delovodniki 1950-1964/ indeks 1952-1954/ volilni imeniki/ indeks volilnih
imenikov/ stalni volilni imenik/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Krajevni urad Divača
SI PAK KP 614
Krajevni urad Materija
1960-1970; 1,1m/ 10š
spisi 1960-1970/ delovodniki 1963-1969/ zaupni spisi 1963-1968/ zaupni delovodnik 19631968/ zapisniki poravnalnih svetov 1965-1969/ okrožnice/ volilni imeniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni urad Materija
SI PAK KP 611
Krajevni urad Podgorje
1950-1964; 0,4m/ 4š
spisi 1950-1956 in 1958/ delovodniki 1950-1956 in 1958/ statistična poročila 1950-1956 in 1959/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni urad Podgorje
SI PAK KP 772
Krajevni urad Senožeče
1950-1970; 0,8m/ 8š
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spisi 1950-1970/ delovodniki 1950-1970/ indeksi 1950-1970/ volilni imenik 1953/ hišna numeracija 1952/ evidenca invalidov bivše italijanske vojske 1952/ stanovanjske odločbe 1960/
zapisniki sej poravnalnega sveta 1960-1969/ okrožnice/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Krajevni urad Senožeče
SI PAK KP 606
Krajevni urad Šmarje
1924-1980; 6,7m/ 56š
spisi 1949-1965/ delovodniki 1949-1980/ rojstna matična knjiga 1924-1943/ rojstna matična
knjiga župnij Krkavče in Koštabona 1942-1946/ register rojstev za občini Pomjan in Šmarje
(nepopolno) 1924-1938/ poročna knjiga za župnije Krkavče, Pomjan, Šmarje, Koštabona 19241947/ poročni listi 1925-1947/ register porok in oklicev za občino Pomjan 1924-1926/ register porok za občino Šmarje 1928, 1930-1934, 1937-1938/ mrliška knjiga za župnije Pomjan,
Krkavče, Koštabona, Šmarje 1924-1945/ zapisniki sej matičarjev 1950/ prijave in odjave iz
registra stalnega prebivalstva 1962-1970/ statistična poročila anagrafa 1947-1960/ priselitve,
odselitve 1950-1955/ seznami izdanih listin/ seznami pridelovalcev vina, evidenca vina 19531955/ statistična poročila kmetijstva, zaposlenih, gradbeništva 1951-1955/ kontrolnik kreditov
1952/ evidenca republiškega državljanstva po kraju bivališča 1965-1969/ volilni imenik 1952/
ljudsko štetje 1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni urad Šmarje
SI PAK KP 556
Krajevni urad Štanjel
1948-1970; 2m/ 18š
spisi 1951-1970/ delovodniki 1948-1970/ razne pogodbe in zapisniki 1949-1951/ gospodarski
listi 1950-1951/ seznam zgradb splošnega ljudskega premoženja 1954/ evidenca in popis vina
1954-1955/ matične zadeve/ seznam potrdil o volilni pravici 1958/ kartoteka začasno nezaposlenih 1960/ volilni imeniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Krajevni urad Štanjel
SI PAK KP 613
Krajevni urad Vremski Britof
1948-1970; 0,9m/ 9š
spisi 1952-1969/ knjiga porok 1948-1950/ knjiga umrlih 1948-1950/ zapisniki pregledov
matičnega okoliša 1950-1964/ zapisniki sej poravnalnega sveta 1960-1970/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevni urad Vremski Britof
SI PAK KP 623
Matični urad Hrpelje - Kozina
1923-1964; 3,3m/ 20š, 43k
izpiski iz rojstnih, poročnih in mrliških matičnih knjig za občino Hrpelje-Kozina 1924-1938/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Matični urad Hrpelje - Kozina
SI PAK KP 732
Matični urad Marezige
1924-1959; 2,5m/ 12š, 46k
oklici porok 1924-1919/ poročni listi in oklici porok 1930-1934, 1937-1938/ obnovljena rojstna matična knjiga (RMK) župnij Truške in Marezige 1900-1923/ RMK 1942-1954/ mrliška
matična knjiga (MMK) 1943-1959/ poročna matična knjiga (PMK) 1924-1931, 1933-1942,
1943-1945/ knjiga oklicev (Registro delle pubblicazioni di matrimonio) 1924-1926, 19281932, 1937, 1929-1941, 1943/ delovodnik matičnega urada Marezige 1949-1951/ povojni volilni imenik/ register priselitev in izselitev 1937-1938/ RMK Truške 1942-1945, 1947-1952/
MMK Truške 1924-1945/ MMK Boršt 1946-1952/ Krajevni urad Marezige - imenik stalnega
prebivalstva/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
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Ustvarjalci:
Matični urad Marezige
SI PAK KP 709
Matični urad Planina
1920-1964; 0,3m/ 3š, 2k
matični kartoni A-Ž za Laze, Jakovico, Planino, Kačjo vas, Grčarevec in Liplje 1942-1945/
prijave in odjave začasnega bivanja/ knjiga prijav tujcev 1946-1952/ volilni imeniki za Planino,
Grčavec, Laze, Jakovico, Liplje, 1920-1940/ seznami gospodinjstev 1964/ prijave rojstev in
smrti 1946-1950/ volilni imeniki 1945-1953/ družinski kartoni 1946-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Matični urad Planina
SI PAK KP 610
Matični urad Sežana
1957-1959; 0,5 m/ 5š
spisi 1957-1959/ spisovne evidence 1957-1959/ delovodnik matičnih zadev 1957/ potrdila o
stalnem bivanju 1957/ potrdila o samskem stanu 1957/ potrdila o državljanstvu 1957/ potrdila
o volilni pravici 1957/ volilni imeniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Matični urad Sežana
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6

PRAVOSODJE

6.1

Beneška republika do leta 1797

6.1.1

Fevdalna jurisdikcija

SI PAK KP 82
Fevdalna jurisdikcija Momjan / Giurisdizione del castello di Momiano
1689-1691; 0,2m/ 1š 1k
knjiga spisov 1689-1691/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Fevdalna jurisdikcija Momjan / Giurisdizione del castello di Momiano
6.1.2

Notarji

SI PAK KP 85
Notarji iz Buj, Izole, Kopra, Milj in Pirana
1599-1850; 15,1m/ 138š 23k
cenitve/ depozit/ indeksi/ inventarji/ pogodbe (kupoprodajne pogodbe, zamenjave, prodaje, cenitve, kolonat, zadolžnice)/ pooblastila (prokure, skrbništva)/ pravdni spisi (pravdne zadeve,
sodni spisi, premoženjski spisi, civilne pravde, sprave, pritožbeni spisi)/ oporoke/ zakonske
pogodbe (dote)/ zakupi/ zapuščinski spisi (dediščine, zapuščine, zapuščinske sprave)/
Notarji:
Agostino Venier, Piran 1658-1679/ Alessandro del Senno, Piran 1791-1828/ Alexander Ulcigradus, sin Joannisa, Izola 1613-1650/ Alvise Contesini, sin pok. Gio. Antonia starejšega, Izola
1628-1705/ Ambrosio de Belli, Koper 1737-1738/ Andrea Costanzo, Izola 1765-1793/ Andreas
Cherubinus, sin D. Angelija 1686/ Antonio Colombani, Piran 1681-1734/ Antonio Palmaro de
Bianchi, Piran 1723-1734/ Antonio Trauner, Milje 1785-1816/ Appollonio Appollonio, Piran
1623-1639/ Bernardino de Castro, sin Vincenza, Piran 1740-1757/ Bortolo de Rin, Koper 17941807/ Cesaris de Signoris de Castro, Izola 1558-1578/ Colomban Colombani, Piran 1599-1666/
Cristoforo Venier, Piran 1801/ Domenico Costanzo, Izola 1786-1809/ Elio Cristoforo Barbo,
Koper 1796-1817/ Francesco Antonio de Vallon, Milje 1809-1821/ Francesco de Lise, Izola
1695-1710/ Giorgio Petronio, sin pok. Domenica, Piran 1756-1797/ Giorgio (tudi Zorzi) Venier, Piran 1782-1792/ Giorgio Venier, sin pok. Giorgia, Piran 1800-1834/ Giovanni Battista
Bianchi, Piran 1743-1799/ Giovanni Contesini, sin Gio. Francesca, Izola 1653-1692/ Giovanni
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Manzini, Koper 1792-1806/ Giovanni Maria Gravise Gravisi, sin pok. Gravisija, Koper 18041814/ Girolamo Lanzi, Piran 1755-1781/ Girolamo Lanzi, sin pok. Marcella, Piran 1680-1708/
Giuseppe Lugnani, Koper 1775-1817/ Giuseppe Moratti, sin pok. Giovannija, Izola 1816/ Giu����
seppe������������
Seccadanari, Milje 1809-1821/ Lorenzo Bragadin, sin pok. Andrea, Koper 1808-1812/
Lorenzo Colombani, Piran 1775-1812/ Mauro Manzioli, Izola 1719-1756/ Nicolò Petronio, sin
pok. Diamantina, Piran 1687-1716/ Pietro Furegon, sin pok. Bernarda, Piran 1700-1712/ Pietro
Tartini, Piran 1737-1776/ Sebastian Barbo, Buje 1792-1793/ Simonis Testa, Piran 1694-1699/
Pripomočki za uporabo:
Darovec, D. (1996): Inventar notarskih spisov v Pokrajinskem arhivu Koper (1558-1850),
Koper, PAK.
Literatura:
Darovec, D. (1994): Notarjeva javna vera: notarji in vicedomini v Kopru, Izoli in Piranu v
obdobju Beneške republike, Knjižnica Annales, Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko.

6.1.3

Zemljiška knjiga

SI PAK KP 83
Zemljiška knjiga za sodni okraj Koper / Notifiche Capodistria
1745-1884; 21m/ 93š 162k
zemljiške knjige 1745-1806, 1813-1884/ spisi 1813-1854/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Zemljiška knjiga za sodni okraj Koper / Notifiche Capodistria
Okrajna sodnija Koper / Bezirksgericht Capodistria / Giudizio distrettuale di Capodistria
Stara zemljiška knjiga za Koper (v it. notifiche) izvira iz beneškega obdobja. Ohranjene so knjige od leta 1745 do leta 1884, razen za francosko obdobje od leta 1806 do leta 1813, ko so vodili
hipoteke. Leta 1826 so na podlagi dekreta z dne 28.1.1826 št. 12654 predali zemljiške knjige
in zaprte oporoke Okrajnemu sodišču v Kopru, ker je bil dotedanji zemljiški urad (Ufficio delle
notifiche) združen s sodiščem. Kameralno-predsedstveni dekret iz leta 1840 je urejal poslovanje
z notifikami v Primorju v istrskih okrajih Koper, Piran, Buje, Motovun, Poreč, Rovinj, Pulj, Vodnjan, Labin, Buzet, Cres, Krk in Lošinj ter v goriškem okraju Tržič. Z zakonom za istrsko
mejno grofijo z dne 11.3.1875 je bilo določeno, da pripravijo nove zemljiške knjige, ne glede na
to, ali imajo zemljiške knjige, notifike ali nimajo ničesar. Iz popisa so bile izvzete nepremičnine,
ki so bile v javni lasti, in tiste, ki so bile vpisane v železniški ali rudarski knjigi. (DKU)
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6.2

Habsburška monarhija na območju bivše beneške Istre od leta 1797 do leta 1805

6.2.1

Sodišča

SI PAK KP 71
Cesarsko-kraljevsko prizivno sodišče za Istro v Kopru / Cesareo regio tribunale di appello
dell’Istria in Capo d’Istria
1799-1804; 1m/ 4š 1k
pravde 1799, 1800, 1802-1804/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Literatura:
Krnel-Umek, D. (2001): Uporaba arhivskega gradiva na primeru sodnih fondov, v: Arhivi in
uporabniki: Arhivi in zgodovinopisje. 20. zborovanje ADS. Ptuj, str. 97-109.
Ustvarjalci:
Cesarsko-kraljevsko prizivno sodišče za Istro v Kopru / Cesareo regio tribunale d’appello
dell’Istria in Capo d’Istria
Cesarsko-kraljevsko začasno drugostopenjsko sodišče v Kopru / Cesareo regio tribunale provvisorio di seconda istanza di Capodistria
Avstrijska oblast je postavila v Kopru leta 1797 najprej Cesarsko-kraljevsko začasno drugostopenjsko sodišče (Ces. reg. tribunale provvisorio di seconda istanza di Capo d’Istria, pisali so
tudi Capodistria), ki so ga imenovali tudi Cesarsko-kraljevsko začasno prizivno sodišče (Ces.
reg. tribunale provvisio di appello). Kazensko sodišče za bivšo beneško Istro so leta 1800 prenesli v Poreč (Ces. reg. giudizio criminale di Parenzo), kjer je bilo do leta 1804. Od leta 1800
do leta 1806 je bilo prizivno sodišče za Istro v Kopru kot višje kazensko sodišče (Ces. reg.
tribunale di appello dell’Istria in Capo d’Istria come Tribunale superiore criminale). V Kopru
je od leta 1802 do leta 1804 delovala komisija za preiskavo kriminalnega pobega Feliceja Benussija iz Rovinja. (DKU)
SI PAK KP 719
Cesarsko-kraljevsko civilno sodišče prve stopnje v Kopru / Cesareo regio tribunale civile
di prima istanza in Capo d’Istria
1799-1805; 0,3m/ 3š
poravnave 1799-1805/ pravde 1800-1801, 1804/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
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Ustvarjalci:
Cesarsko-kraljevsko civilno sodišče prve stopnje v Kopru / Cesareo regio tribunale civile di
prima istanza in Capo d’Istria
Avstrijsko-beneška Istra je bila po avstrijski zasedbi leta 1797 razdeljena na sedem departmajev: Koper - glavno mesto, Piran, Buzet, Poreč, Rovinj, Labin s Plominom in Pulj, kjer so bili
tudi sedeži prvostopenjskih sodišč. Prvostopenjsko civilno sodišče v Kopru je bilo sestavljeno
iz treh članov - predsednika in dveh prisednikov. Sodilo je v vseh zadevah nad denarno vsoto
120 beneških lir. Pritožba je bila možna na prizivno sodišče. Delovalo je do leta 1806. (DKU)
SI PAK PI 801
Cesarsko-kraljevsko civilno sodišče prve stopnje v Piranu / Cesareo regio tribunale civile
di prima istanza in Pirano
1797-1805; 1,4m/ 14š
civilne in kazenske zadeve 1797-1805/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Cesarsko-kraljevsko civilno sodišče prve stopnje v Piranu / Cesareo regio tribunale di prima
istanza in Pirano
V Piranu je bilo od leta 1797 do leta 1805 prvostopenjsko civilno sodišče. Sestavljeno je bilo iz
treh članov - predsednika in dveh prisednikov. Sodilo je v vseh zadevah nad denarno vsoto 120
beneških lir. Pritožba je bila možna na prizivno sodišče. (DKU)

6.3

Italijansko kraljestvo od leta 1805 do leta 1809 / Ilirske province od leta 1809
do leta 1813

6.3.1

Sodišča

SI PAK KP 717
Sodni dvor za civilne in kazenske zadeve Koper / Corte di giustizia civile e criminale
Capo d’Istria
1808-1808; 0,1m/ 1š
sodni spis 1808/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
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Ustvarjalci:
Sodni dvor za civilne in kazenske zadeve v Kopru / Corte di giustizia civile e criminale
Capo d’Istria
Sodstvo na ozemlju nekdanje Beneške republike v okviru Napoleonovega Italijanskega kraljestva sta urejala dekret z dne 6. maja 1806 (Decreto relativo alla giurisdizione e competenza dei Tribunali negli Stati Veneti) in organizacijski pravilnik z dne 13.6.1806. Sodni
dvor za civilne in kazenske zadeve je bil določen z dekretom dne 17.6.1806 (Decreto riguardante l’organizzazione delle Corti e dei Tribunali e Giudicature di pace). Z dekretom z
dne 19.6.1807, po katerem so bila določena območja sodišč, je koprsko civilno in kazensko
sodišče dobilo pristojnost za departma Istra. (Decreto che stabilisce i circondari giurisdizionali delle Corti di giustizia e dei Tribunali di prima istanza). V prizivnih zadevah je
spadalo pod prizivno sodišče v Benetkah (Nomina delle Corti di giustizia civile e criminale
sottoposte alla Corte d’appello di Venezia 28.8.1807). Posamezni spisi in kopije spisov so v
družinskem fondu Baseggio, ker je bil Nicolò Baseggio z dekretom dne 18.5.1807 imenovan
za predsednika sodišča (Nomina dei Presidi dei procuratori Reali, e loro sostituiti presso le
Corti di giustizia civile e criminale), Basilio Baseggio pa dne 28.8.1807 (Nomina delle Corti
di giustizia civile e criminale sottoposte alla Corte d’appello di Venezia). (D KU)
SI PAK KP 716
Urad za hranjenje hipotek Koper / Ufficio di conservazione delle ipoteche Capo d’Istria
1809-1811; 0,6 m/ 6š
hipoteke po kantonih 1809: Koper, Piran, Buzet, Poreč, Rovinj, Vodnjan, Labin/ takse 1809/
hipoteke 1810-1811/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Urad za hranjenje hipotek Koper / Ufficio di conservazione delle ipoteche Capo d’Istria
Ustanovitve uradov za hranjenje hipotek - privilegijev in zadolžnic za nepremičnine so bile predvidene v krajih, kjer je bil sedež prvostopenjskega civilnega sodišča (Decreto per l’istituzione
dell’Ufficio delle Ipoteche portato da Codice Napoleone, 29.3.1806). Delovanje uradov je bilo
predpisano v pravilniku za urade za hranjenje hipotek (Regolamento per gli uffici di Conservazione delle Ipoteche). V Istri sta bila predvidena dva urada: v Kopru in Rovinju, vendar do
njune ustanovitve ni prišlo, ker je bilo določeno, da bo Urad za hipoteke združen z Vpisnim
uradom za uradne spise in pogodbe, ki bo pri sedežu departmaja, to je v Kopru (Decreto che regola la residenza, i circondari giudiziari degli uffici delle ipoteche, ed il quantitativo della causazione che dovra prestarsi dai rispettivi conservatori, 16.10.1807). V uradu so uvedli knjigo
prevzemov v varstvo, knjigo prepisov in knjigo vpisov. V času, ko so uvedli hipoteke, v Kopru
niso vodili notifik. V začetku leta 1812 je bil v Trstu ustanovljen Urad za hranjenje hipotek za
provinco Istro. (DKU)
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SI PAK KP 718
Mirovni sodnik Koper / Giudice di pace Capo d’Istria
1809-1909; 0,1m/ 1š
zaslišanja 1809/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Mirovni sodnik Koper / Giudice di pace Capo d’Istria
Mirovni sodnik v Kopru je bil imenovan z dekretom dne 9.12.1806 (Nomina dei giudici di pace
e suplementi nei dipartimenti ex veneti). Z dekretom in tabelo z dne 26.6.1807 so bili določeni
območje urada mirovnega sodnika, število prebivalstva in razred, v katerega je spadal mirovni
sodnik (Decreto che fissa il numero, la residenza, il circondario giurisdizionale, e la classe dei
Giudici di pace nei dipartimenti Veneti). Koper je bil sedež urada mirovnega sodnika I. razreda
za občine koprskega kantona. (DKU)
SI PAK KP 81
Mirovni sodnik Piran / Giudice di pace Pirano
1807-1812; 0,2m/ 2š
zaslišanja 1807, 1809, 1812/ pravde 1808/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Mirovni sodnik Piran / Giudice di pace Pirano
V Piranu je bil sedež urada mirovnega sodnika III. razreda za občine piranskega kantona. (DKU)

6.4

Habsburška monarhija od leta 1813 do leta 1918

6.4.1

Sodišča

SI PAK KP 75
Okrajno sodišče Ilirska Bistrica / Bezirksgericht Illyrisch Feistritz
1842-1923; 83m/ 727š 254k
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od 1842 do 1850: spisi 1842-1850/ od 1850 do 1854: pravdne zadeve C 1851-1854/ zapuščine D
1850, 1854/ od 1854 do 1897: pravdne zadeve III (C) 1854-1897/ zapuščinske, skrbstvene in varstvene zadeve IV (D) 1854-1897/ mešane zadeve VII (G) 1871-1896/ od 1898 do 1922: predsedstveni spisi 1898-1922/ civilne zadeve C, Cm, Cb, M, Hc, E, A, U V, L, P, G, Nc 1898-1922/ kazenske
zadeve Z, U, Hs, Ns 1898-1922/ zemljiškoknjižne zadeve: knjige in spisi 1851-1923, operat naprave zemljiške knjige 1876-1888/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Literatura:
Krnel-Umek, D. (2000): Standardi za popisovanje arhivskega gradiva na primeru urejanja sodnih
fondov, Posvetovanje Sodobni arhivi 2000, Radenci 11.4.-14.4.2000, Sodobni arhivi 2000, št. 22,
str. 26-41.
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče Ilirska Bistrica / Bezirksgericht Illyrisch Feistritz
Okraja in okrajni gosposki Prem in Jablanica so leta 1814 spadali pod postojnski oddelek sodišča
(prvotno so pisali sodnija). Pod Prem sta spadali glavni občini Podgrad in Prem, pod Jablanico pa
Trnovo in Lipa. Sedež okrajnega komisariata in s tem tudi sodišča so 1.11.1840 prestavili iz Prema
v Bistrico. Ime Ilirska Bistrica je poznejše in se uveljavi najkasneje leta 1910.
Okrajno sodišče Bistrica s sedežem v Bistrici je bilo ustanovljeno leta 1849. Spadalo je pod deželno
sodišče v Ljubljani. V Postojni je bil sedež Okrajnega zbornega kazenskega sodišča (Bezirks-Collegialstrafgericht) za Bistrico.
Po upravno-politični in sodni ureditvi Kranjske leta 1854 je bilo določeno, da spada bistriški okraj
v ljubljanski sodni okoliš prve stopnje ljubljanskega deželnega sodišča. Kot preiskovalno sodišče
za kazenske zadeve (»hudodelstva in pregreške«) je bilo postavljeno postojnsko okrajno gospostvo
za postojnski, bistriški, loški, planinski in senožeški okraj. Pod bistriško sodišče so spadale leta
1854 občine: »Velika in Mala Bukovica, Dodropolje, Ternova, Bistrica, Knežak, Harije, Jablanica,
Janeževo Brdo, Jasen, Koritnica, Koseze, Kilovče, Merečje, Parje, Postenje, Prem, Roteževo Brdo,
Zagorje, Zarečica, Zarečje, Šembije, Gorenji in Dolenji Semen, Smerje, Terpčane, Tominje, Topolc, Čelje, Verbovo, Beč (terg)«. Pod okrajno sodišče Ilirska Bistrica so spadale leta 1910 občine:
»Čelje, Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Kilovče, Knežak, Prem, Ratečevo Brdo, Smerje,
Trnovo in Zagorje«. (DKU)
SI PAK KP 76
Okrajno sodišče Komen / Bezirksgericht Comen
1898-1922; 1m/ 9š 35k
zemljiškoknjižne zadeve 1898-1922/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
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Ustvarjalci:
Okrajno sodišče Komen / Bezirksgericht Comen
Okrajno sodišče Komen je začelo delovati po politični in sodni organizaciji leta 1854. Spadalo je pod goriško kresijsko sodišče in tržaško deželno sodišče. V njegovo območje so spadale
občine »Avber, Brestovica, Berje, Komen, Štanjel, Gabrovica, Gorjanska, Kopriva, Mavkinja,
Nabrežina, Sv. Polaj, Pliskovica, Selo, Skerbina, Stijak, Tomnica, Velikidol, Vojšica«. Leta 1910
so pod Okrajno sodišče Komen spadale občine »Berje, Brestovica, Gabrovica, Gorjansko, Kobjeglava, Komen, Mavhinje, Nabrežina, Pliskovica, Sela, Slivno, Šempolaj, Škrbina, Štanjel, Temnica, Veliki Dol in Vojščica«. (DKU)
SI PAK KP 77
Okrajno sodišče Koper / Bezirksgericht Capodistria / Giudizio distrettuale di Capodistria
1814-1966; 316m/ 2330š 664k
od 1814 do 1850: pravde I 1814-1850/ izvršbe II 1840-1850/ oporoke in zapuščine IV 1814-1850/
od 1850 do 1854: predsedstveni spisi A, B 1850-1854/ pravdne zadeve C 1850-1854/ zapuščine D
1850-1854, zemljiškoknjižne zadeve 1850-1854/ od 1854 do 1897: predsedstveni spisi I, II 18681897/ pravdne zadeve III 1854-1897/ zapuščinske, skrbstvene in varstvene zadeve IV 1854-1897/
zemljiškoknjižne zadeve VI F 1855-1895/ mešane zadeve VII G 1868-1897/ od 1898 do 1922:
civilne zadeve C, Cm, Cb, M, K, Hc, E, A, U V, L, P, Nc 1898-1922/ kazenske zadeve Z, U, Hs,
Ns 1898-1922/ oporoke 1814-1922/ operat naprave zemljiške knjige 1877-1884/ zemljiška knjiga
1873-1966/ registri 1890-1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis, prevzemni računalniški popis
Literatura:
Krnel-Umek, D. (1998): Arhivsko gradivo Okrajnega sodišča Koper od 1814 do 1922 v okviru
upravno-politične in sodne ureditve Primorja, XX. Posvetovanje Sodobni arhivi ’98, Radenci 22.4.24.4.1998, Sodobni arhivi, str. 59-77.
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče Koper / Bezirksgericht Capodistria / Giudizio distrettuale di Capodistria
Avstrijske oblasti so leta 1813 po odpravi Ilirskih provinc ponovno prevzele primorsko območje.
Leta 1814 so uvedle novo politično in sodno ureditev ilirskega gubernija ter avstrijski zakon za
civilno in kazensko sodstvo. Istega leta so ustanovile pokrajino Avstrijsko primorje (Küstenland,
Litorale).
Istrsko okrožje je bilo razdeljeno na okraje, v katerih so imeli okrajni uradi dvojno funkcijo: okrajnega komisariata (Bezirkskommissariat) in okrajnega sodišča (Bezirksgericht). Okrajni komisariat
Koper je imel leta 1814 glavni občini Koper in Milje s podobčinami. V severni Istri so bile ustanovljene delegirane ali okrajne gosposke oziroma okraji in začasna okrajna sodišča v Robidi, Kopru, Piranu. Začasna sodišča so ukinili 1.7.1816, ko so fevdalne jurisdikcije prešle pod okrajne komisariate
oziroma so morale same imenovati enake uradnike. Od 1823 do 1848 je delovalo prvostopenjsko
sodišče v Kopru. Po upravni ureditvi leta 1849 je imel Koper sodna okraja Koper in Piran.
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Po politično-upravni in sodni ureditvi občin in katastrskih občin leta 1854 je spadal Koper pod istrsko pokneženo grofijo v Avstrijskem primorju. Okrajno sodišče v Kopru pa je
spadalo pod rovinjsko kresijsko sodišče in tržaško deželno sodišče. V njegovo območje so
spadale občine »Sv. Anton, Boljunc, Boršt, Koper, Karkovce, Čubed, Kristolje, Černikal,
Dolina, Gročana, Šmarje, Mile, Marezeg, Osp, Okisla s sedežem v Klanicu, Pomijan, Plavja, Podpečjo, Rizmanje, Čerušje, Pasja vas«. Leta 1910 so spadale pod koprsko okrajno
sodišče občine »Dekani, Koper, Dolina, Marezige, Mile, Očisla-Klanec in Pomjan«.
Zadeve na sodiščih so urejali po oddelkih oziroma po kategorijah:
Obdobje od leta 1814 do leta 1850:
I
pravde
II
izvršbe
IV zapuščine
Obdobje od leta 1850 do leta 1854:
»A - zakoni in normalije (postavne reči in uravnala ali pravila)
B - službene zadeve (službene reči)
C - pravdne zadeve (pravdne reči)
D - zapuščine (zapuščinske reči)
E - skrbstvene zadeve (varstva in skrbstva)
F - zemljiškoknjižne zadeve (reči gruntnih bukev)
G - kazenske zadeve
H - razne nesporne zadeve (različne reči zunaj pravde)«
Obdobje od leta 1855 do leta 1897:
»I (A)
zakoni in uredbe (postavne reči in ukazi)
II (B) službene zadeve (službene reči)
III (C) pravdne zadeve (pravde)
IV (D) zapuščinske, varstvene in skrbstvene zadeve (razprave zapuščin, varstvene in
			
skrbstvene zadeve)
V (E)
stečajne zadeve (konkursni spisi)
VI (F) zemljiškoknjižne zadeve (reči, ki se tičejo gruntnih bukev in deželnih knjig)
VII (G) mešane zadeve (raznoverstne reči)«
Obdobje od leta 1898 do let 1918/1922:
1. civilne zadeve
»C za navadne državljanske (civilne) pravde brez malotnih stvari
Cm za mandatne tožbe in pravde
Cb za malotne stvari
M za opominjalne stvari
K za odpovedi zaupnih in najemnih pogodb in za predloge, da je predati in prevzeti zakupne
		
in najemne reči
Hc za stvari pravne pomoči v civilnopravnih stvareh
E za izvršilne stvari
V za začasne odredbe
A za zapuščinske obravnave
L za dejanja pod skrbnika in podaljšbe očetovske oblasti
P za varstva in skrbstva (sirotinska knjiga)
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Najstarejša piranska notarska knjiga 1281-1287/89 (SI PAK PI 9, Notarske knjige, a.e. 1,str. 43 verso).

214

Cenitev premoženja iz Boršta iz leta 1800 (SI PAK KP 74, t.e. 15, a.e. 53).
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G za poveritve
Nc za vse državljanske pravne stvari, ne odkazane drugemu vpisniku (splošni, zbirni vpisnik)«
2. kazenske zadeve
»Z za naznanilo hudodelstev in pregreškov, vstrezajoč vpisniku po obrazcu št. III, pisanemu
		 dosedaj po & 56. izvršitvenega predpisa h kazenskemu pravdnemu redu
U za prestopke, vstrezajoč vpisniku po obrazcu IV, pisanemu dosedaj do & 57. izvršitvenega
		 predpisa h kazenskemu pravdnemu redu
Hs za stvari pravne pomoči v kazenskopravnih stvareh
Ns za vsa opravila kazenskega postopanja, ne odkazana drugemu vpisniku« (DKU)
SI PAK PI 363
Okrajno sodišče Piran / Bezirksgericht Pirano / Giudizio distrettuale di Pirano
1814-1918; 100m/ 766f 191k
od 1814 do 1854: pravdne zadeve C 1814-1854/ zapuščine IV 1816-1854/ od 1855 do 1897:
zakoni in uredbe I (A) 1861-1868/ službene zadeve II (B) 1860-1887/ pravdne zadeve III (C)/
1855-1897/ zapuščinske, skrbstvene in varstvene zadeve IV (D) 1855-1871/ stečajne zadeve
V (E) 1864/ zemljiškoknjižne zadeve VI (F) 1884-1897/ od 1898 do 1918: predsedstveni spisi 1876-1918/ civilne zadeve C, Cb, M, K, E, A, L, P, Nc 1898-1918/ oporoke 1898-1918,
železnica Izola-Piran 1900/ kazenske zadeve Z, U 1898-1918/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče Piran / Bezirksgericht Pirano / Giudizio distrettuale di Pirano
Okrajno sodišče v Piranu je bilo ustanovljeno leta 1814 po avstrijski zakonodaji. Od leta 1823
do leta 1848 je bilo prvostopenjsko. Po upravni ureditvi leta 1849 je Piran spadal v sodni okraj
Koper, leta 1854 pa je piransko okrajno sodišče spadalo pod rovinjsko kresijsko sodišče in
tržaško deželno sodišče. V njegovo območje so spadale občine »Piran, Kostel, Dvor, Izola,
Sv. Peter«. Pod Piran je spadala tudi Savudrija. Leta 1910 sta spadali pod piransko sodišče
občini Izola in Piran. (DKU)
SI PAK KP 78
Okrajno sodišče Podgrad / Bezirksgericht Castelnuovo
1767-1923; 75m/ 624š 185k
od 1814 do 1850: pravde I 1840-1849/ izvršbe II 1840-1850/ zapuščine IV 1767-1839/ od 1850
do 1854: pravdne zadeve C 1851-1854/ zapuščine D 1850-1854/ od 1855 do 1897: pravdne
zadeve III (C) 1855-1897, zapuščinske, skrbstvene in varstvene zadeve IV (D) 1855-1897/
stečajne zadeve V (E) 1869-1885/ mešane zadeve VII (G) 1860-1897/ od 1898 do 1918-1922:
civilne zadeve C, Cb, M, Hc, E, V, A, U V, L, P, G, Nc 1898-1919/ kazenske zadeve Z, U, Hs,
Ns 1898-1919 zemljiškoknjižne zadeve: 1850-1923, operat naprave zemljiške knjige 18761880, zemljiška knjiga 1875-1923/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče Podgrad / Bezirksgericht Castelnuovo
Politični okraj Novigrad (kasneje Podgrad) s sedežem v Lipi je bil ustanovljen leta 1814. Sedež
okraja in okrajne gosposke je bil pred tem na Premu. Pod Prem sta spadali glavni občini Novigrad in Prem. Od postojnskega okrožja, ki je spadalo pod Kranjsko, so občini Novigrad in Lipa
do leta 1822 priključili reškemu okrožju, po upravni razdelitvi leta 1825 pa istrskemu. Sedež
okrajnega komisariata Novigrad v Lipi so v dokumentih navajali do leta 1832. Ime Podgrad so
namesto Novigrada uporabljali že leta 1869.
Okrajno sodišče prvega razreda je imelo leta 1849 sedež v Novigradu. Sedež Okrajno-zbornega
kazenskega sodišča za Novigrad in Volosko je bil v Voloskem. Okrajno sodišče Novigrad je
spadalo v sodni okoliš deželnega sodišča v Trstu.
Leta 1854 je bil podgrajski okraj v pazinski kresiji in podrejen tržaškemu deželnemu sodišču.
Upravno je sodil v istrsko okrožje. Okrajni urad kot sodišče Novigrad (Bezirksamt als Gericht
in Castelnuovo, Pretura quale Giudizio in Castelnuovo) so sestavljale občine »Novigrad, Materia in Jelšane«, leta 1910 pa »Podgrad, Materija in Jelšane«. Leta 1868 je Podgrad spadal v
politični okraj Volosko. Okrajno sodišče je delovalo v Podgradu do italijanske zasedbe, potem
ko je bilo leta 1923 po novi sodni ureditvi priključeno sodišču v Ilirski Bistrici. (DKU)
SI PAK KP 79
Okrajno sodišče Postojna / Bezirksgericht Adelsberg
1830-1926; 30m/ 238š 39k
od 1834 do 1850: zapuščine IV 1834-1840/ od 1850 do 1854: zapuščine D 1851-1852/ od
1855 do 1897: zakoni in uredbe I (A) 1892-1893/ službene zadeve II (B) 1880-1895/ pravdne
zadeve III (C) spisi 1880-1895/ zapuščinske, skrbstvene in varstvene zadeve IV (D) 1855-1897/
stečajne zadeve V (E) 1893-1894/ zemljiškoknjižne zadeve VI (F) 1875-1886/ mešane zadeve
VII (G) 1894/ od 1898 do 1922: civilne zadeve C, Cb, M, K, E, A, L, G, Nc 1898-1919/ kazenske zadeve Z, U, Hs, Ns 1898-1919/ oporoke 1830-1926/ operat naprave zemljiške knjige
1875-1886/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče Postojna / Bezirksgericht Adelsberg
Postojnsko okrožje je leta 1814 spadalo pod Kranjsko. Obsegalo je okraje in okrajne gosposke
(Bezirk und Bezirksobrigkeit): Bistra, Idrija, Lož, Planina, Snežnik, Postojna, Senožeče, Strmec
pri Robidi (St. Servulo zu Fünfenberg), Prem in Jablanica. Z ustanovitvijo pokrajine Avstrijsko
primorje leta 1814 so bile štiri občine iz postojnskega okrožja dodeljene Avstrijskemu primorju.
Občini Dolina in Materija sta prešli v tržaško okrožje, Novigrad in Lipa pa v reško.
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Zemljiška knjiga iz leta 1745 za sodni okraj Koper (SI PAK KP 83, t.e. 1, a.e. 2).
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Katastrska mapa k.o. Kazlje iz leta 1927 (SI PAK KP 80.2, t.e. 4, a.e. 5).

Po upravno-politični in sodni ureditvi Kranjske leta 1854 je bilo določeno, da je postojnski
okraj v ljubljanskem sodnem okolišu prve stopnje ljubljanskega deželnega sodišča. Postojnsko
okrajno gospostvo je bilo postavljeno kot preiskovalno sodišče za kazenske zadeve (»hudodelstva in pregreške«) za postojnski, bistriški, loški, planinski in senožeški okraj. V postojnski
okraj so spadale občine »Postojna (terg), Stara vas, Stara Sušica, Ternje, Hraše, Kal, Košana,
Matenja Vas, Nadanje Selo, Narin, Orehek, Ostrožno berdo, Palčje, Petelinje, Rakitnik, Radohova Vas, Zagon, Zalog, Selce, Slavina, Suhorje in Volče«. Okrajno sodišče v Postojni je obsegalo leta 1910 občine »Bukovje, Košana, Postojna, Slavina, Šmihel in Šent Peter«. (DKU)
SI PAK KP 74
Okrajno sodišče Robida / K. K. delegierte Bezirksgericht der Herrschaft San Serff /
S. Servollo zu Fünfenberg / Im. Reg. Giudizio distrettuale di S. Servolo di Fünfenberg
1767-1877; 16m/ 113š 51f
Sodni urad Strmec in Krajevno sodišče tržaške škofije v Robidi: notarske zadeve 1788-1809/
pravde in poravnave 1787-1811/ zapuščine, oporoke in inventarji 1784-1814/ Krajevno sodišče
Kastelec 1803-1811/ Delegirano okrajno sodišče gospostva Strmec v Robidi: splošne zadeve 1815-1830/ pravde 1815-1831/ zapuščine 1814-1832/ Gospodarski urad: poravnave 18141832/ zemljiškoknjižne zadeve: Gospostvo Strmec v Robidi 1814-1949/ Tržaška škofija 17921850/ Kastelec 1804-1870/ Sv. Ciprijan 1815-1877/ Frankovec 1815-1870/ Durante Giugliani
1832-1857/ Santonini - Bonomo 1815-1855/ Vito Bonomo 1818-1870/ Gospostvo Planina v
Prebeneku 1816-1872/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Literatura:
Krnel-Umek, D. (2006): Okrajno sodišče Robida od leta 1814 do leta 1832: slovenska imena
institucij v Istri, Arhivi, letn. 29, št. 1, str. 123-128.
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče Robida / K.K. delegierte Bezirksgericht der Herrschaft S. Servollo zu Fünfenberg / Im. Reg. Giudizio distrettuale S. Servolo di Fünfenberg
Z ustanovitvijo pokrajine Avstrijsko primorje leta 1814 sta občini Dolina in Materija iz Kranjske
prešli pod okrajno sodišče Robida in pod tržaško okrožje. Robida - delegirano okrajno sodišče
gospostva Strmec, ki je imelo sedež v gradu Robida pri vasi Zabrežec, je delovalo od leta 1814
do leta 1832. Ime Socerb za Srmec je poznejše. Okrajna gosposka grofa Rajmunda Montecuccolija v Robidi je bila ukinjena leta 1832. Koprskemu okraju so priključili občino Dolina,
podgrajskemu pa občino Materija. (DKU)
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SI PAK KP 80
Okrajno sodišče Sežana / Bezirksgericht Sessana
1872-1930; 1,8m/ 5š 8k 71m
civilne zadeve A, Nc 1911-1926/ kazenske zadeve Z, U 1883-1923/ katastrski načrti 1872-1930/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis, prevzemni računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče Sežana / Bezirksgericht Sessana
Okrajna gosposka Završnik je po upravni razdelitvi leta 1814 spadala pod novoustanovljeni tržaški
gubernij in istrsko okrožje do leta 1825, ko je zopet prešlo v goriško okrožje. Za graščino v Podgradu
pri Vremah so navajali tudi imeni Vrčnek in Švarcenek, nem. Schwarzenegg.
Deželnoknežji okrajni komisariat v Sežani je bil ustanovljen z dekretom dne 20. avgusta 1824. Po
upravni ureditvi leta 1849 je imela Sežana sodna okraja Sežano in Devin. V Sežani je bil sedež okrajnega sodišča prvega razreda, ki je bilo leta 1849 tudi sedež Okrajnega kolegijsko-zbornega sodišča
za okraja Sežano in Devin. Okrajno sodišče v Sežani je spadalo pod deželno sodišče v Trstu.
Okrajno sodišče v Sežani je spadalo leta 1854 pod goriško kresijsko sodišče in tržaško deželno
sodišče. V sodni okoliš so spadale občine »Dutovle, Nakla, Rodik, Sežana, Škopa, Zgonik, Tomaj«.
Občino Devin so priključili okraju Tržič (Monfalcone). Sežansko okrajno sodišče je leta 1910 zajemalo občine »Avber, Dutovlje, Kopriva, Lokev, Naklo, Povir, Rodik, Sežana, Skopo, Štjak, Štorje,
Tomaj, Veliki Repen, Zgonik«.
Po zakonu o reambulaciji zemljiškega katastra so v Avstriji leta 1869 odredili novo izmero zemljišč.
Katastrske mape so postale del zemljiške knjige po letu 1871, ko je bil sprejet zakon o zemljiški
knjigi. (DKU)

6.4.2

Notarji

SI PAK KP 761
Notar Albert Ritter von Hoffern-Saalfeld Planina / K.K. Notar Albert Ritter von HoffernSaalfeld zu Planina in Krain
1860-1876; 1m/ 10š
notarski spisi 1860-1876/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Dernovšek. J. (1994): Zgodovina notariata na Slovenskem, Pravnik 49/ 1994 št. 10-12,
str. 493-494.
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Ustvarjalci:
Notar Albert Ritter von Hoffern-Saalfeld Planina / K.K. Notar Albert Ritter von Hoffern-Saalfeld zu Planina in Krain
Delovanje notarjev je urejal notarski red, ki je bil sprejet leta 1850. Z novim notarskim redom
leta 1855 so razširili njihovo delovanje. Podrobneje pa je pristojnosti notarjev in njihovo delovanje urejal notarski red iz leta 1871. Notarje je imenovala država, ki jih je pooblastila, da za
stranke sestavljajo notarske (»beležniške«) listine. (DKU)
SI PAK KP 762
Notar Albert Ritter von Hoffern-Saalfeld Postojna/ K.K. Notar Albert Ritter von HoffernSaalfeld zu Adelsberg in Krain
1857-1868; 0,2m/ 2š
notarski spisi 1857-1860/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Notar Albert Johan Ritter von Hoffern-Saalfeld Postojna / K.K. Notar Albert Johan Ritter von
Hoffern-Saalfeld zu Adelsberg in Krain
SI PAK KP 841
Notar Johann Bučar Postojna / K.K. Notar Dor. Johann Bučar in Adelsberg in Krain
1861-1868; 0,1m/ 1š 1k
notarski spisi 1861-1868/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Notar Johann Bučar Postojna / K.K. Notar Dor. Johann Bučar in Adelsberg in Krain
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6.5

Kraljevina Italija od leta 1918 do leta 1943

6.5.1

Sodišča

6.5.1.1 Okrožno sodišče
SI PAK KP 72
Okrožno sodišče Koper / Tribunale civile e penale di Capodistria
1923-1945; 85m/ 50š 470f 102k
civilne zadeve 1923-1945/ stečaji 1929-1939/ razdelitve 1926-1939/ kazenske zadeve 1923-1945/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Okrožno sodišče Koper / Tribunale civile e penale di Capodistria
Nova organizacija italijanskih sodišč, ki je vključevala tudi zasedeno slovensko ozemlje (Nuove provincie), je stopila v veljavo dne 1.7.1923 in je začela delovati s 1.l0.1923 (Regio decreto
24 marzo 1923, n. 602, contenente norme processuali per l’attuazione della nuova circoscrizione giudiziaria del Regno. Bollettino ufficiale del ministro della giustizia e degli affari di culto,
Roma 1923).
Pod okrožno sodišče v Kopru so spadala sodišča (preture) Buje, Ilirska Bistrica, Koper, Motovun, Piran in Volosko-Opatija (Regio decreto 24 marzo 1923, n. 601, riguardante la circo������
scrizione��������������������������������������������������������������������������������������������
giudiziaria del Regno. Bollettino ufficiale del ministro della giustizia e degli affari di
culto, Roma 1923). Okrajno sodišče Podgrad so ukinili in sodni okraj združili z bistriškim.
Okrožno sodišče v Kopru (Tribunale civile e penale di Capodistria) je spadalo pod prizivno
sodišče v Trstu (Corte di appello di Trieste).
Leta 1928 so sodišči Ilirska Bistrica in Volosko-Opatija priključili reškemu okrožnemu sodišču
(Tribunale di Fiume) in odseku tržaškega prizivnega sodišča na Reki (Sezione di Corte di
appello di Fiume, Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziaridi di Fiume ed il personale giudiziario delle provincie annesse.
Bollettino ufficiale del ministro della giustizia e degli affari di culto, Roma 1928).
Koprskemu okrožnemu sodišču so priključili Buzet, ki je do tedaj spadal pod puljsko okrožno
sodišče (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 2760, che istituisce il personale degli ufficiali
giudiziari nei distretti della Corte d’appello di Trieste e delle Sezioni di Corte d’appello di
Trento e di Fiume. Bollettino ufficiale del ministro della giustizia e degli affari di culto, Roma
1928).
Za zasedeno ozemlje so s kraljevim dekretom določili italijanska imena občin in krajev. (Regio
decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di
altre localita’ dei territori annessi. Bollettino ufficiale del ministro della giustizia e degli affari
di culto, Roma 1923). V drugem členu je bilo določeno, da morajo državne oblasti pri znakih
in žigih, v uradnem ustnem in pisnem poslovanju uporabljati državni jezik, kar je pomenilo
italijanskega, in krajevna imena, ki so bila navedena v prilogi. S tem aktom so bila slovenska
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krajevna imena poitalijančena. V nekaterih primerih so ostala tudi slovenska imena, vendar je
bilo v tretjem členu določeno, da so navedena lahko samo v oklepaju in ne smejo biti napisana
vidneje kot italijanska.
Sodišče v Bujah (Pretura di Buie) je zajemalo občine Brtonigla, Buje, Grožnjan, Novigrad
in Umag, sodišče v Motovunu (Pretura di Montona) občine Motovun, Oprtalj, Višnjan in
Vižinada, sodišče v Buzetu (Pretura di Pinguente) občine Buzet, Slun (pozneje Lanišće) in Roč,
sodišče v Voloskem-Opatiji (Pretura di Volosca Abbazia) občine Brseč Lovran, Mošćenice,
Veprinac, Volosko-Opatija, po spremembah upravne ureditve pa občine Klana, Lovran, Matulji in Mošćenice.
V Istri so občine spremenili najprej leta 1922 (Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 22), ko so iz
davčnih občin in naselij sestavili nove občine. Buzet so sestavljale Črnica, Movraž, Račice, Rakitovec, Salež, Sočerga, Sovinjak, Vrh in Podkuk (Vsi Sveti); Slum s sedežem v Klenovšćaku,
pozneje v Lanišću, so sestavljali Brgudac, Dane in Lanišće; Roču so priključili Hum.
Brseč so združili z Martino (Regio decreto 19 gennaio 1922, n. 22) in priključili občini
Mošćenice (Regio decreto 28 marzo 1929, n. 614). Lovran so sestavili iz delov občin Oprič,
Sv. Frančišk in Tuliševica; Sv. Rok-Liganj iz preostalih delov občin Oprič, Sv. Frančišk in
Tuliševica; Mošćenice iz krajev Draga, Kalac in Kraj. Od občine Matulji so odcepili kraje Klana, Lisac in Škalnica in ustanovili novo občino Klana (Regio decreto-legge 11 settembre 1925,
n. 1715). Občini Volosko-Opatija so priključili občino Veprinac in del občine Matulji (Regio
decreto 13 novembre 1931, n. 1470), ki je pred tem spadala pod sodišče Ilirska Bistrica. Matulji
je bila nova občina, ki je nastala iz dela kastavske občine. (DKU)

6.5.1.2

Okrajna sodišča

SI PAK KP 724
Sodišče Ilirska Bistrica / Pretura di Villa del Nevoso
1919-1945; 63m/ 61š 332f 50k
predsedstvene zadeve 1923-1929/ civilne zadeve C 1923-1929, 1930-1943, civilne odločbe
1923-1940/ izvršilne zadeve E 1923-1940/ zapuščinske zadeve A 1923-1929/ skrbništvo in
očetovstvo L 1921-1927/ varstvo in skrbstvo P 1925-1928/ oporoke 1925/ delovni spori 19311942/ stečaji 1930-1940/ preiskave 1923-1945/ obravnave 1929-1944/ kazenske zadeve 19231945/ kazenske odločbe 1922-1943/ prizivi 1927-1939/ zemljiškoknjižne zadeve 1919-1943/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Sodišče Ilirska Bistrica / Pretura di Villa del Nevoso
Sodišče je zajemalo prejšnji okrajni sodišči v Ilirski Bistrici in Podgradu z občinami Čelje,
Ilirska Bistrica, Jablanica, Janeževo Brdo, Jelšane, Kilovče, Knežak, Materija, Matulje, Podgrad, Prem, Ratečevo Brdo, Smrje, Trnovo in Zagorje (Reggio decreto 24 marzo 1923, n.
601). Po spremembah upravne ureditve je zajemalo občine Ilirska Bistrica, Jablanica, Knežak,
Prem, Materija, Podgrad in del občine Jelšane. Občine Čelje, Janeževo Brdo, Kilovče, Prem,
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Ratečevo Brdo in Smrje so združili v občino Prem (Regio decreto 16 ottobre 1924, n. 1797).
Občini Knežak in Zagorje so združili v občino Knežak (Regio decreto 8 settembre 1927, n.
1794). Občini Jablanica so priključili Podgraje in Zabiče-Stari Grad iz občine Jelšane (Regio
decreto 22 settembre 1927, n. 1895). Ilirsko Bistrico in Trnovo so združili v občino Ilirska Bistrica (Villa del Nevoso, Regio decreto 11 novembre 1927, n. 2140). Občino Matulje so izločili
iz sodnega okraja Ilirska Bistrica in priključili občini Volosko-Opatija (Regio decreto 13 novembre 1931, n. 1470).
Sodišče v Ilirski Bistrici je spadalo pod Okrožno sodišče v Kopru in Prizivno sodišče v Trstu do
leta 1928, po tem letu pa pod okrožno sodišče na Reki (Tribunale di Fiume) in Odsek tržaškega
prizivnega sodišča na Reki (Sezione di Corte di appello di Fiume, Regio decreto 6 dicembre
1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume. Bollettino ufficiale del ministro della giustizia e degli affari di culto, Roma 1928). (DKU)
SI PAK KP 721
Sodišče Komen / Pretura di Comeno
1924-1930; 0,1m/ 1š 3k
zemljiškoknjižne zadeve 1924-1930/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Sodišče Komen / Pretura di Comeno
Sodišče je zajemalo občine Brje, Brestovica, Gabrovica, Gorjansko, Kobjeglava, Komen, Pliskovica, Sela, Škrbina, Štanjel, Temnica, Veliki Dol in Vojščica (Reggio decreto 24 marzo 1923,
n. 601), po spremembah upravne ureditve leta 1928 pa občine Komen, Štanjel in Temnica.
Občino Komen so združili z občinami Brje, Gabrovica, Gorjansko, Pliskovica, Škrbina in Veliki Dol (Regio decreto 5 luglio 1928, n. 1796). Štanjel so združili s Kobjeglavo in Gabrijem
(Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 219). Temnico so združili z občino Vojščica (Regio decreto
28 giugno 1928, n. 1683). Občini Brestovica in Sela so združili z občino Opatje selo (Regio
decreto 5 luglio 1928, n. 1797), ki je spadala pod sodišče Gorica.
Občine Mavhinje, Nabrežina, Slivno in Šempolaj, ki so bile do leta 1923 pod okrajnim sodiščem
Komen, so združili v občino Devin-Nabrežina s sedežem v Nabrežini (Regio decreto 27 luglio
1928, n. 1940). Spadala je pod sodišče Tržič (Pretura di Monfalcone).
Sodišče v Komnu je spadalo pod Okrožno sodišče v Gorici (Tribunale di Gorizia) in Prizivno
sodišče v Trstu. (DKU)
SI PAK KP 723
Sodišče Koper / Pretura di Capodistria
1923-1945; 60m/ 149š 339f 142k
civilne zadeve 1923-1945/ civilne odločbe 1929-1943/ izvršilne zadeve E 1923-1938/
zapuščine A 1923-1943/ varstvo in skrbstvo P 1923-1929/ oporoke 1924-1929/ nesreče pri delu
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1937-1939/ preiskave 1932/ kazenske zadeve 1923-1943/ kazenske odločbe 1928-1945/ kazni
1939-1942/ zemljiškoknjižne zadeve 1923-1944/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Sodišče Koper / Pretura di Capodistria
Sodišče je zajemalo občine Dekani, Koper, Marezige, Pomjan in Hrpelje-Kozina, po spremembah upravne ureditve pa občine Dekani, Koper, Marezige, Šmarje in Hrpelje-Kozina.
Občini Dolina in Milje, ki sta bili pred tem pod Okrožnim sodiščem Koper, sta spadali pod
Okrožno sodišče Trst. Sodišče v Kopru je spadalo pod Okrožno sodišče v Kopru in Prizivno
sodišče v Trstu. (DKU)
SI PAK PI 802
Sodišče Piran / Pretura di Pirano
1919-1945; 50m/ 390f 97k
civilne pravde 1919-1929/ civilne odločbe 1929-1940/ zadeve malih vrednosti Cb 1919-1925/
opomini M 1919-1929, zapuščine A 1922-1945/ varstvo in skrbstvo P 1923-1927/ razne pravdne zadeve Nc 1919-1929/ oporoke 1919-1945/ kazenske zadeve Z 1919-1921, 1923-1945/
kazenske odločbe 1923-1939/ prestopki U 1919-1922/ zemljiškoknjižne zadeve 1919-1941/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Sodišče Piran / Pretura di Pirano
Sodišče je zajemalo občini Piran in Izola (Reggio decreto 24 marzo 1923, n. 601). Sodišče v
Piranu je spadalo pod Okrožno sodišče v Kopru in Prizivno sodišče v Trstu. (DKU)
SI PAK KP 725
Sodišče Postojna / Pretura di Postumia
1919-1945; 12m/ 55š 59f 23k
civilne zadeve 1919-1945/ civilne odločbe 1929-1937/ izvršilne zadeve E 1922-1928/ varstvo
in skrbstvo P 1922-1929/ skrbništvo in očetovstvo L 1925-1926/ oporoke 1921-1933/ delovni
spori 1933-1941/ preiskave 1928-1931, 1940-1944/ kazenske obravnave 1922-1944/ kazenske
odločbe 1924-1939/ zemljiškoknjižne zadeve 1932-1944/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
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Ustvarjalci:
Sodišče Postojna / Pretura di Postumia
Sodišče je zajemalo občine Bukovje, Kača vas, Košana, Postojna, Slavina, Šmihel in Št. Peter
na Krasu (Regio decreto 24 marzo 1923, n. 601), po spremembah upravne ureditve pa občine
Bukovje, Košana, Postojna, Slavina, Šmihel in Št. Peter na Krasu. Občina Kača vas je nastala po združitvi krajev iz prejšnje občine Črni Vrh v okraju Idrija (Regio decreto 31 dicembre
1921, n. 20). Leta 1925 so Kačo vas priključili občini Postojna (Regio decreto 7 agosto 1925,
n. 1504). Postojno so preimenovali iz Postumia v Postumia Grotte (Regio decreto 27 dicembre
1934, n. 2296), Kačo vas pa iz Caccia v Villa Caccia (Regio decreto 19 settembre 1935, n.
1780). Sodišče v Postojni je spadalo pod Okrožno sodišče v Trstu (Tribunale di Trieste) in Prizivno sodišče v Trstu ). (DKU)
SI PAK KP 720
Sodišče Sežana / Pretura di Sesana
1919-1945; 8m/ 23š 20k
predsedstvene zadeve 1923-1929/ civilne zadeve C 1923-1929, 1930-1943/ civilne odločbe
1923-1940/ izvršilne zadeve E 1923-1940/ zapuščinske zadeve A 1923-1929/ skrbništvo in
očetovstvo L 1921-1927/ varstvo in skrbstvo P 1925-1928/ oporoke 1925/ delovni spori 19311942/ stečaji 1930-1940/ preiskave 1923-1945, obravnave 1929-1944, kazenske zadeve 19231945, kazenske odločbe 1922-1943, prizivi 1927-1939/ zemljiškoknjižne zadeve 1919-1943/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Sodišče Sežana / Pretura di Sesana
Sodišče je zajemalo občine Avber, Dutovlje, Kopriva, Lokev, Naklo, Povir, Rodik, Sežana,
Skopo, Štjak, Štorje, Tomaj, Veliki Repen in Zgonik (Reggio decreto 24 marzo 1923, n. 601),
po spremembah upravne ureditve v letih 1926 in 1927 pa občine Divača-Škocjan, Dutovlje,
Lokev, Sežana, Štjak, Tomaj, Veliki Repen in Zgonik. Občina Divača-Škocjan je nastala tako,
da so sedež iz Nakla prenesli v Divačo (Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1456) in pri tem Naklo
združili z občino Rodik (Regio decreto 18 novembre 1926, n. 2140), Dutovlje z občinama
Kopriva in Skopo (Regio decreto 7 luglio 1927, n. 1296), Avber s Tomajem (Regio decreto
8 settembre 1927, n. 1795), Povir in Štorje pa s Sežano (Regio decreto 8 maggio 1927, n.
770). Veliki Repen (Rupingrande) so preimenovali v Repentabor (Monrupino, Regio decreto
7 aprile 1932, n. 438).
Sodišče v Sežani je spadalo pod Okrožno sodišče v Trstu in Prizivno sodišče v Trstu. (DKU)
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6.5.2

Tožilstvo

SI PAK KP 73
Državno tožilstvo Koper / Procura di Stato di Capodistria
1926-1943, 8m/ 42f 12k
izvršilne zadeve 1926-1943/ nesreče pri delu 1940/ pomorske nesreče 1929/ prošnje za pomilostitev 1934-1936, 1942/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Državno tožilstvo Koper / Procura di Stato di Capodistria
Državna tožilstva (Procure di Stato) na zasedenem ozemlju so leta 1922 preimenovali v kraljeva tožilstva - Procure del Re (Regio decreto 14 maggio 1922, n. 692). Nova organizacija italijanskih sodišč in tožilstev, ki je že vključevala tudi zasedeno ozemlje, je stopila v veljavo 1. julija
1923 (Regio decreto 24 marzo 1923, n. 602). Po tem zakonu so delovali uradi tožilstev pri sodiščih.
V Kopru je bilo Kraljevo tožilstvo pri Okrožnem sodišču (Procura del Re presso il Tribunale civile
e penale di Capodistria). Urad je vodil kraljevi tožilec (Procuratore del Re). (DKU)

6.5.3

Notarji

SI PAK KP 842
Notar Giacomo Biscontini Koper / Giacomo Biscontini Notaio in Capodistria
1919-1933; 1,5m/ 15š
notarski spisi 1919-1933/ zapuščine 1923-1927/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Notar Giacomo Biscontini Koper / Giacomo Biscontini Notaio in Capodistria
Notariat (Notariato) se je vezal na novo organizacijo italijanskih sodišč leta 1923 (Norme sulla circoscrizione notarile in relazione alla riforma della circoscrizione giudiziaria del Regno,
Regio decreto 2 dicembre 1923, n. 2594). Za zasedeno ozemlje je notariat urejal kraljevi odlok
iz leta 1929 (Attuazione, nei territori annessi al Regno, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, Regio decreto 6 maggio 1929, n.
972). Po njem je bilo koprsko notarsko okrožje združeno s tržaškim. (DKU)
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SI PAK KP 838
Notar Nicolò Scampicchio Koper / Nicolò Scampicchio Notaio in Capodistria
1927-1945; 4m/ 7š 34k
vpisniki in imeniki 1927-1945/ notarski spisi 1927-1945/ oporoke 1928-1945/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Notar Nicolò Scampicchio Koper/ Nicolò Scampicchio Notaio in Capodistria
SI PAK KP 839
Notar Edoardo Galli Piran / Edoardo Galli Notaio in Pirano
1930-1950; 0,3m/ 3š 7k
notarski spisi 1946-1950/ oporoke 1930-1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis, prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Notar Edoardo Galli Piran / Edoardo Galli Notaio in Pirano
SI PAK KP 736
Notar Vittorio Miglioretti Postojna/ Vittorio Miglioretti Regio Notaio Postumia
1920-1947; 4m/ 15š, 22k
vpisniki 1929-1941/ pogodbe 1923-1944/ oporoke 1927-1947 / notarski spisi 1920-1947
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Notar Vittorio Miglioretti Postojna/ Vittorio Miglioretti Regio Notaio Postumia
SI PAK KP 840
Notar Vladimir Senciari Buzet / Vladimir Senciari Notaio in Pinguente
1926-1943; 0,4m/ 4š
zapuščinske zadeve 1926-1943/ oporoke 1929-1943/
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Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Notar Vladimir Senciari Buzet / Vladimir Senciari Notaio in Pinguente
6.6

Svobodno tržaško ozemlje od leta 1947 do leta 1954

6.6.1

Sodišča

6.6.1.1

Višje in okrožna sodišča

SI PAK KP 577
Višje ljudsko sodišče za Istrsko okrožje Koper / Tribunale popolare superiore per il circondario dell’Istria Capodistria
1947-1954; 0,9m/ 9š 5k
sodna uprava Su 1947-1954/ zaupne in strogo zaupne zadeve sodne uprave Su Pov 1950-1954/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Literatura:
Krnel-Umek, D. (2003): Okrajna sodišča na južnem Primorskem od leta 1945 do 1977, Sodobni
arhivi 2003 (CD-ROM), Maribor, str. 140-149.
Ustvarjalci:
Višje ljudsko sodišče za Istrsko okrožje Koper / Tribunale popolare superiore per il circondario
dell’Istria Capodistria / Viši narodni sud za Istarsko okružje Kopar
Sodstvo na Primorskem je bilo urejeno z odlokom o začasni ureditvi narodnih sodišč in o
narodnih sodnikih 3. septembra 1944 (Uradni list SNOS, št. 4/1944, ponatis). Sodstvo v Jugoslaviji je urejal od 29. avgusta 1945 zvezni zakon o ureditvi narodnih sodišč (Uradni list DFJ,
št. 67/1945, ponatis, posebna priloga Uradni list SNOS, št. 37/1945). V Sloveniji je bilo sodno
poslovanje urejeno z Uredbo o prevzemu sodnega poslovanja v Sloveniji dne 14. septembra 1945
(Uradni list SNOS, št. 35/1945).
Po pariški mirovni pogodbi leta 1947 je bilo ustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje (STO). Cona B,
ki je zajemala ozemlje severozahodne Istre do reke Mirne, je bila pod Vojaško upravo Jugoslovanske armade (VUJA). Skupščina Istrskega okrožnega ljudskega odbora (IOLO) je izdala dne 3. avgusta 1947 Odlok o ureditvi ljudskih sodišč Istrskega okrožja (Uradni list IOLO, št. 1/1947). Sodišča
so bila ustanovljena na podlagi odloka Poverjeništva Pokrajinskega narodnoosvobodilnega odbora
(PPNOO) za Slovensko Primorje in Oblastnega ljudskega odbora za Istro dne 20. februarja 1947 in
po odobritvi VUJA. Začetek delovanja sodišč je odredil sodni oddelek IOLO.
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Višje ljudsko sodišče v Kopru je bilo ustanovljeno leta 1947 po odloku o ureditvi ljudskih sodišč
Istrskega okrožja (Uradni list IOLO, št. 1/1947). Delovalo je na območju celotnega Istrskega
okrožja, to je okrajev Buje, Koper in Piran. Sprememba je bila uvedena leta 1949 (Odredba št.
5. Odlok o spremembi odloka o ureditvi ljudskih sodišč, Uradni list VUJA jugoslovanske cone
STO in IOLO, št. 1/1949). Višje ljudsko sodišče je delovalo do leta 1954 za isto območje kot
Okrožno ljudsko sodišče, to je za območje okrajev Koper in Buje, tudi po spremembi odloka
leta 1952 (Odredba št. 20… druga sprememba in dopolnitev odloka o ureditvi ljudskih sodišč,
Uradni list VUJLA jugoslovanske cone STO, št. 5/1952). (DKU)
SI PAK KP 86
Okrožno ljudsko sodišče Koper / Tribunale popolare circondariale di Capodistria
1945-1954; 8m/ 65š 52k
zadeve sodne uprave: sodna uprava Su 1947-1954/ zaupne zadeve sodne uprave Su Pov 19521954/ kazenske zadeve: Ko 1946-1953/ K 1953-1954/ pritožbe Kpo 1948-1950/ Kž 1953-1954/
pomilostitve Kp 1947-1948, 1950-1954/ razne kazenske zadeve Kro 1947-1954/ civilne zadeve: civilne pravde To 1946-1947/ G 1947, 1954/ Go 1947-1954/ Gp 1947-1953/ pritožbe Gž
1947, 1954/ razne civilne zadeve R 1947-1954/ trgovinski in zadružni register Zt 1951-1952/
register Soc 1945-1950/ register Cons III 1946-1954/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Oddelek okrožnega narodnega sodišča v Kopru
Okrožno ljudsko sodišče v Kopru / Tribunale popolare circondariale di Capodistria
Oddelek okrožnega narodnega sodišča v Kopru, ki je deloval v sestavi Okrožnega narodnega
sodišča v Postojni, je ustanovilo PPNOO za Slovensko Primorje leta 1946 (Odlok o ustanovitvi oddelka okrožnega narodnega sodišča v Kopru, Uradni list PNOO, št. 18/1946). Okrožno
ljudsko sodišče v Kopru je bilo ustanovljeno leta 1947 po odloku o ureditvi ljudskih sodišč
Istrskega okrožja. Delovalo je na območju celotnega Istrskega okrožja, to je okrajev Buje, Koper in Piran. Okrožno ljudsko sodišče je po spremembi odloka leta 1952 poslovalo za območje
okrajev Koper in Buje (Odredba št. 20… druga sprememba in dopolnitev odloka o ureditvi
ljudskih sodišč, Uradni list VUJLA, št. 5/1952). Leta 1954 je bilo Okrožno sodišče v Kopru odpravljeno, ker je bilo vse poslovanje preneseno na Okrožno sodišče v Gorici (Odlok o odpravi
Okrožnega sodišča v Kopru in o določitvi krajevnega območja Okrožnega sodišča v Gorici in
okrajnih sodišč v Kopru in Piranu, Uradni list LRS, št. 43/1954). Okrajni sodišči v Kopru in v
Piranu sta spadali pod Okrožno sodišče v Gorici. (DKU)
SI PAK KP 94
Okrožna javna arbitraža Koper / Arbitrato pubblico circondariale Capodistria
1950-1954; 1,1m/ 10š 1k
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predsedstvene zadeve Preds 1950-1952/ sporne zadeve S 1951-1954/ izvršilne zadeve, izvršbe
J 1953-1954/ razno R 1950-1953/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrožna javna arbitraža Koper / Arbitrato pubblico circondariale Capodistria
Javne arbitraže za Istrsko okrožje so bile ustanovljene 16. januarja 1950. Okrožna javna
arbitraža je bila pri izvršnem odboru IOLO, okrajne javne arbitraže pa pri okrajnih ljudskih
odborih (Odlok o javni arbitraži, Uradni list VUJA in IOLO, št. 1/1950). Leta 1952 je bila uvedena sprememba odloka o sestavi okrožne javne arbitraže in okrajnih javnih arbitraž Koper in
Buje (Odredba št. 22… sprememba in dopolnitev odloka o javni arbitraži, Uradni list VUJLA,
št. 5/1952).
Višja javna arbitraža je bila ustanovljena leta 1954 za okraja Koper in Buje (Odredba št. 2,
Uradni list VUJLA št. 1/1954), ko je bila ukinjena Okrožna javna arbitraža in sta bili pri okrajnih ljudskih odborih Buje in Koper ustanovljeni okrajni javni arbitraži (Odredba št. 38, Uradni
list VUJLA št. 3/1954). (DKU)

6.6.1.2

Okrajna sodišča

SI PAK KP 435
Okrajno ljudsko sodišče Koper / Giudizio popolare distrettuale di Capodistria
1945-1954; 8m/ 23š 52f 66k
zadeve sodne uprave: sodna uprava Su 1945-1954/ zaupne in strogo zaupne zadeve sodne uprave
Su/ Pov 1953-1954/ kazenske zadeve: Kj 1945/ Ks 1945-1947/ K 1948-1954/ Ks 1945-1947/ K
1947-1954/ pomilostitvene zadeve Kp 1953-1954/ razne kazenske zadeve Kr 1948-1954/ civilne zadeve: civilne pravde Pj 1945/ T 1946-1947/ G 1948-1954/ izvršilne zadeve I 1945-1954/
Por 1945-194/ zapuščinske zadeve Z 1945-1947/ O 1948-1954/ sprejem v zavode za duševne
bolezni Pc/ 1945, razglasitve za mrtve Spj 1945-1947/ R 1948-1950/ Ok 1952-1953/ R 19541956/ IR 1957-1962/ na sodišču sestavljene listine Sp 1946-1952/ R 1953-1954/ pravna pomoč
Pom 1945-1954/ začasna uprava imetja odsotnih oseb Zp 1946-1947/ R 1948-1949/ oporoke L
1945-1951/ zaplembe Zp 1946-1947/ razne civilne zadeve R 1946-1954/ razne civilne zadeve,
pogrešani Sp 1947/ overitve Ov 1946-1954/ socialno zavarovanje So 1947-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrajno narodno sodišče v Kopru
Okrajno ljudsko sodišče v Kopru / Giudizio popolare distrettuale di Capodistria
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Okrajno narodno sodišče v Kopru je začelo delovati po 1. maju 1945. Po odloku o ureditvi
ljudskih sodišč Istrskega okrožja so bila leta 1947 ustanovljena okrajna ljudska sodišča v Bujah, Kopru in Piranu (Uradni list IOLO, št. 1/1947). V 10. členu je bilo določeno, da »Okrajno
ljudsko sodišče v Bujah posluje v svojem dosedanjem sodnem območju, okrajni ljudski sodišči
v Piranu in Kopru poslujeta v istih sodnih področjih, v katerih sta poslovali pred ukinitvijo
samostojnega okrajnega sodišča v Piranu, vendar le severno od reke Dragonje«. V spremembi
odloka 7. decembra 1947 je bilo na koncu dodano »izvzemši ozemlja krajevnega odbora Hrvoji, ki zopet preide v področje Okrajnega ljudskega sodišča v Kopru« (Odlok o raztegnitvi
veljavnosti pravnih predpisov, veljajočih na področju OLO v Kopru, na področje okrajnega
LO v Bujah, Uradni list IOLO, št. 2/1947). Pravni predpisi, ki so veljali za območje okrajnega
ljudskega odbora Koper, so bili leta 1947 v veljavi tudi na območju okrajnega ljudskega odbora
Buje. Oba odloka je potrdila VUJA jugoslovanske cone STO 16. avgusta 1948 (Ukaz št. 8 o potrditvi odlokov Istrskega okrožnega ljudskega odbora, Uradni list VUJA in IOLO, št. 4-5/1948).
Koprsko ljudsko sodišče je delovalo do leta 1954.
Kategorije dokumentarnega gradiva so bile določene v Navodilu glede sodnih vpisnikov Ministrstva za pravosodje Narodne vlade Slovenije štev. 379/45-4 dne 15. 9. 1945 in v Tezah za
temeljne določbe o sodnem poslovanju dne 2.5.1947. (DKU)
SI PAK PI 803
Okrajno ljudsko sodišče Piran / Giudizio popolare distrettuale di Pirano
1945-1954; 12m/ 77f 44k
zadeve sodne uprave: sodna uprava Su 1948-1954/ zaupne zadeve sodne uprave Su zaup 19531954/ kazenske zadeve: Ks 1946-1947/ K 1946-1954/ razne kazenske zadeve Kr 1950-1952/
civilne zadeve: civilne pravde T 1947-1948/ G 1948-1954/ izvršilne zadeve I 1948-1954/ pravna pomoč Pom 1950-1954/ zapuščine Z 1947/ zapuščinske zadeve O 1948-1954/ oporoke L
1947-1957/ razne civilne zadeve R 1948-1954/ zemljiškoknjižne zadeve: spisi Zk 1947-1954/
predlogi za zemljiškoknjižne vpise Dn 1947-1956/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Okrajno narodno sodišče v Piranu
Okrajno ljudsko sodišče v Piranu / Giudizio popolare distrettuale di Pirano
Okrajno narodno sodišče v Piranu je začelo delovati po 1. maju 1945. Okrajno ljudsko sodišče
v Piranu je bilo ustanovljeno leta 1947 in je delovalo do leta 1954. (DKU)
6.6.2

Okrajni sodnik za prekrške

SI PAK KP 489
Okrajni sodnik za prekrške Koper
1946-1965; 3m/ 2š 18k
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zadeve o prekrških 1946-1965/ zadeve senata za prekrške 1950-1964/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni sodnik za prekrške Koper
Delovanje sodnikov za prekrške je urejal Temeljni zakon o prekrških leta 1947 (Uradni list
FLRJ, št. 107/1947), po katerem so upravni kazenski postopek na prvi stopnji vodili izvršilni
odbori okrajnih ljudskih odborov. Na istrskem območju je njihovo delovanje urejal odlok iz leta
1948 (Odlok o prekrških, Uradni list VUJA in IOLO, št. 3/1948). Upravni kazenski postopek na
drugi stopnji je vodil višji oblastni organ. Če je o prekršku na prvi stopnji odločil izvršilni odbor
okrajnega ljudskega odbora, je na drugi stopnji odločil izvršilni odbor IOLO. Če je o prekrških
na prvi stopnji odločil poverjenik, član izvršilnega ljudskega odbora ali odsek za notranje zadeve, je na drugi stopnji odločil izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora. S spremembo odloka
so določili, da na drugi stopnji odloča senat za prekrške pri poverjeništvu za notranje zadeve
IOLO, če je odločbo izdal sodnik za prekrške oziroma okrajni sodnik za prekrške ali če je
odločbo izdala komisija za prekrške krajevnega ali mestnega ljudskega odbora (Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o prekrških, Uradni list VUJA in IOLO, št. 14/1951).
Z novelo Temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ, št. 49/1958) so okrajni sodniki za prekrške odločali na drugi stopnji v senatih do leta 1965 (novela Temeljnega zakona o
prekrških, Uradni list SFRJ, št. 13/1965, 26/1965, 57/1965) oziroma 1966 (Zakon o organih
za kaznovanje prekrškov, Uradni list SRS, št. 13/1966), ko je odločanje na drugi stopnji prevzel republiški senat za prekrške. Poslovanje je urejal poslovnik za upravni kazenski postopek
(Uradni list FLRJ, št. 46/1959). (DKU)
6.6.3

Tožilstva

6.6.3.1

Višje in okrožno tožilstvo

SI PAK KP 91
Višje javno tožilstvo za Istrsko okrožje Koper / Pubblica accusa superiore per il circondariale dell’Istria Capodistria
1947-1950; 0,1m/ 1š 1k
splošni nadzor ON 1947/ splošni nadzor razno R 1948/ poizvedbe in preiskave I 1947-1948/
zaščita zakonitosti Zz 1947-1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Višje javno tožilstvo za Istrsko okrožje Koper / Pubblica accusa superiore per il circondariale
dell’Istria Capodistria
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Višje javno tožilstvo za Istrsko okrožje s sedežem v Kopru je bilo ustanovljeno s spremembo
odloka dne 7. decembra 1947 (Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in
pristojnosti javnega tožilstva za Istrsko okrožje z dne 3. avgusta 1947, Uradni list VUJA in
IOLO, št. 1/1948). Višji javni tožilec je imenoval okrožnega in okrajne javne tožilce »proti naknadni potrditvi skupščine Istrskega okrožnega ljudskega odbora«. Odlok je potrdila VUJA 16.
avgusta 1948 (Ukaz št. 8 o potrditvi odlokov Istrskega okrožnega ljudskega odbora, Uradni list
VUJA in IOLO, št. 4-5/1948), Uradni list IOLO, št. 14/1951). Višje javno tožilstvo je delovalo
za območje okrajev Koper in Buje do leta 1954 tudi po spremembi odloka leta 1952 (Odredba
št. 21… četrta sprememba in dopolnitev odloka o ustanovitvi in pristojnosti javnega tožilstva.
Uradni list VUJLA, 5/1952). (DKU)
SI PAK KP 89
Javno tožilstvo za Istrsko okrožje Koper / Pubblica accusa circondariale Capodistria
1947-1955; 4m/ 32š 25k
administracija A 1951-1952, 1954/ zaupne zadeve Pov 1948-1951/ splošni nadzor On 19471954/ razno R 1947-1952/ civilne zadeve G 1951-1954/ razne civilne zadeve Gr 1950-1955/
varnostne zadeve B 1951-1954/ varnostne zadeve razno Br 1951-1953/ poizvedbe in preiskave
I 1947-1954/ Op 1950-1952/ razno Ir 1947-1954/ evidenca udeležb na sodišču E 1947-1948/
kazenske zadeve Ks 1946-1947/ kazenske zadeve Kn 1947-1950/ kazenske zadeve K 19501955/ gospodarski prestopki Kts 1954-1955/ pritožbe Ktr 1954-1955/ razno Kr 1947-1955/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Javno tožilstvo za Istrsko okrožje Koper / Pubblica accusa circondariale Capodistria
Javno tožilstvo za Istrsko okrožje s sedežem v Kopru je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi in pristojnosti Javnega tožilstva za Istrsko okrožje 3. avgusta 1947 (Uradni list IOLO,
št. 1/1947). Delovalo je do leta 1954. Okrožni javni tožilec je imenoval okrajne javne tožilce, s
tem da ga naknadno potrdi skupščina Istrskega okrožja. (DKU)
6.6.3.2

Okrajna tožilstva

SI PAK KP 790
Javni tožilec pri Ljudskem sodišču za sojenje fašističnih zločinov Koper/ Pubblico accusatore presso il Tribunale del popolo per il giudizio dei crimini fascisti Capodistria
1945-1947; 1,1m/ 11š 8k
prijave 1945/ preiskave Cf 1945-1946/ kazenske zadeve FZ 1945-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
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Ustvarjalci:
Javni tožilec pri Ljudskem sodišču za sojenje fašističnih zločinov Koper / Pubblico accusatore
presso il Tribunale del popolo per il giudizio dei crimini fascisti Capodistria /
Javno tožilstvo okraja Koper - oddelek za fašistične zločine / Pubblica Accusa del distretto di
Capodistria - sezione penale per i crimini fascisti
Ljudsko sodišče za sojenje fašističnih zločinov (Tribunale del popolo per il giudizio dei crimini
fascisti Capodistria) je bilo ustanovljeno 2. avgusta 1945 za območje okraja Koper. Ustanovila
ga je skupščina koprskega okraja (Odlok o ustanovitvi ljudskega sodišča za sojenje fašističnih
zločinov, Uradni list IOLO, št. 1/1947). Delovanje sodišča in tožilca je bilo predpisano v pravilniku (Pravilnik o poslovanju ljudskega sodišča za sojenje fašističnih zločinov, Uradni list
IOLO, št. 1/1947). Sodišče so ukinili 5. februarja 1946. Arhiv je prevzelo okrožno sodišče v
Postojni (Uredba o ukinitvi ljudskega sodišča za sojenje fašističnih zločinov v Kopru, Uradni
list PPNOO, 10/1946). Sodniki so prešli v sestav odseka za sodstvo pri PPNOO.
Pri ljudskem sodišču za sojenje fašističnih zločinov Koper je od 2. avgusta 1945 do ukinitve
5. februarja 1946 deloval javni tožilec pri ljudskem sodišču za sojenje fašističnih zločinov. Po
tem datumu je delovalo javno tožilstvo okraja Koper - oddelek za fašistične zločine v okviru
Javnega tožilstva pri PPNOO.
Leta 1945 je bila ustanovljena Komisija za ugotovitev zločinov okupatorjev in njihovih
pomagačev za Slovenijo. Za Koper in Piran sta bili ustanovljeni dve komisiji: Komisija za ugotovitev vojnih zločinov za Slovensko Primorje, Podružnica komisije za Slovensko primorje Tržaško okrožje - Okraj Koper oziroma Okraj Piran. Pri narodnoosvobodilnih odborih so bili
referenti za ugotavljanje zločinov. (DKU)
SI PAK KP 90
Javno tožilstvo okraja Koper / Pubblica accusa del distretto di Capodistria
1945-1955; 6m/ 49š 40k
administracija A 1951, 1954-1955/ zaupne zadeve Pov 1949-1951, 1953-1955/ splošni nadzor
On 1948-1954/ razno R 1947-1949, 1954/ civilne zadeve G 1951, 1954/ razno Gr 1950 -1953/
poizvedbe in preiskave I 1946-1953/ razno Ir 1951-1953/ evidenca udeležb na sodišču E 19481950/ kazenske zadeve Ks 1945-1946/ Kn 1946-1951/ K 1950-1953/ gospodarski prestopki Kts
1954/ pritožbe Ktr 1954/ razno Kr 1947, 1951-1954/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Javno tožilstvo okraja Koper / Pubblica accusa del distretto di Capodistria
Javno tožilstvo okraja Koper je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi in pristojnosti Javnega tožilstva za Istrsko okrožje 3. avgusta 1947 (Uradni list IOLO, št. 1/1947). Delovalo je do
leta 1954. Okrajne javne tožilce je imenoval okrožni javni tožilec, s tem da ga naknadno potrdi
skupščina Istrskega okrožja. (DKU)
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6.7

Jugoslavija - Slovenija od leta 1945 do leta 1990

6.7.1

Sodišča

6.7.1.1

Okrožna sodišča

SI PAK KP 779
Okrožno sodišče Koper
1956-1978; 73m/ 721š 70k
zadeve sodne uprave: sodna uprava Su 1956-1978/ zaupne zadeve sodne uprave Su Pov 1956-1978/
kazenske zadeve: poizvedbe in preiskave Kio 1956-1967/ Ki 1968-1978/ razne zadeve v pripravljalnem postopku Kri 1956-1967/ kazenske zadeve K 1956-1978/ kazenske zadeve mladoletnikov
Km 1960-1978/ pomilostitvene zadeve Kp 1956-1978, kazenske zadeve izvenobravnavnega senata Kv 1956-1978/ kazenske zadeve na 2. stopnji Kž 1956-1978, kazenske zadeve mladoletnikov na
2. stopnji Kžm 1956-1978, razne kazenske zadeve Kr 1956-1978/ civilne zadeve: pravdne zadeve
G 1956-1958/ pravdne zadeve na 2. stopnji Gž 1956-1958/ pravdne zadeve P 1959-1978/ plačilni
nalogi Pl 1959-1978/ razne civilnopravne zadeve R 1956-1978/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Kopru je bilo ustanovljeno leta 1955 (Odlok o ustanovitvi, odpravi in o določitvi
sedeža nekaterih okrožnih in okrajnih sodišč ter o krajevnem območju okrožnih in okrajnih sodišč
v Ljudski republiki Sloveniji, Uradni list LRS, št. 49/1955), delovati pa je začelo 1.11.1956 (Odredba o pričetku poslovanja okrožnega sodišča v Kopru in o prenosu opravil na Okrožno sodišče v
Kopru, Uradni list LRS, št. 38/1956). Območje okrožnega sodišča je leta 1956 zajemalo območja
okrajnih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani (Odlok o novi določitvi krajevnih
območij okrajnih in okrožnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji, Uradni list LRS, št. 17/1959).
Leta 1962 je bilo ponovno določeno območje Okrožnega sodišča v Kopru (Odlok o novi
določitvi krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji, Uradni
list LRS, št. 9/1962). Zajemalo je okrajna sodišča Ilirska Bistrica, Koper, Piran, Postojna in
Sežana. Po zakonu o sodiščih splošne pristojnosti je bilo Okrožno sodišče v Kopru pristojno za
območja občinskih sodišč v Ilirski Bistrici, Kopru, Piranu, Postojni in Sežani (Uradni list SRS,
št. 20/1965).
Dokumentarno gradivo sodišč od leta 1954 do leta 1959 je bilo določeno v Priročniku za
poslovanje s spisi, vpisniki in pomožnimi knjigami rednih sodišč (Uradni list, Ljubljana 1955),
od leta 1960 do leta pa v Pravilniku o notranjem poslovanju okrajnih, okrožnih in okrožnih
gospodarskih sodišč (Uradni list LRS, št. 42/1959 in št. 1/1960). (DKU)
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SI PAK KP 88
Okrožno sodišče Postojna
1945-1954; 8m/ 64š 46k
civilne zadeve: trgovinski in zadružni vpisniki, imeniki in spisi Zt 1945-1954/ razno Ztr 19481954, zadružni register 1945-1950/ trgovski register: Gorica 1951-1954, Postojna-Koper
1946-1947/ register prodajaln: Gorica 1952-1954, Koper 1953, Postojna 1952-1953, Sežana
1952-1954, Tolmin 1952-1954/ register obrtnih delavnic: Gorica 1952-1954/ register državnih
gospodarskih podjetij: Gorica 1946-1954, Idrija 1947-1954, Koper 1950-1957, Postojna 19461954, Sežana 1947-1954, Tolmin 1947-1954/ kazenske zadeve: Ko 1946-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrožno narodno sodišče v Postojni
Okrožno sodišče v Gorici
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Okrožno narodno sodišče za Slovensko Primorje in Trst je delovalo v Trstu do 12.7.1945. Iz
Trsta je bilo 3.9.1945 preneseno v Postojno. Večji del Primorske je bil osvobojen leta 1945,
v sestav republike Slovenije in Jugoslavije pa je prišel s pariško mirovno pogodbo (mirovna
pogodba z Italijo je bila podpisana v Parizu 10.2.1947, Uradni list FLRJ št. 74/1947). Okrožno
narodno sodišče v Postojni se je leta 1947 preimenovalo v Okrožno sodišče v Gorici, a je še
naprej poslovalo v Postojni (Uredba o organizaciji pravosodja na ozemlju, priključenem Federativni ljudski republiki Jugoslaviji po mirovni pogodbi, kolikor pripade to ozemlje Ljudski
republiki Sloveniji, Uradni list LRS, št. 46/1947). Delovalo je za območje okrajnih sodišč v
Gorici, Idriji, Ilirski Bistrici, Postojni, Sežani in Tolminu.
Leta 1948 so spadala pod Okrožno sodišče v Postojni okrajna sodišča v Gorici, Idriji, Ilirski
Bistrici, Postojni, Sežani in Tolminu (Uredba o številu okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski
republiki Sloveniji in njihovi krajevni pristojnosti, Uradni list LRS št, 14/1948).
Leta 1951 je bilo določeno, da območje Okrožnega sodišča v Gorici zajema okrajna sodišča v
Gorici, Idriji, Ilirski Bistrici, Postojni, Sežani in Tolminu (Uredba o spremembi uredbe o številu
okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji in njihovi krajevni pristojnosti, Uradni
list LRS, št. 51/1951). Gradivo Okrožnega narodnega sodišča v Postojni je prevzelo Okrožno
sodišče v Novi Gorici, vendar sta del gradiva po letu 1945 prevzela Inštitut za zgodovino delavskega gibanja in CK ZKS v Ljubljani.
Pokrajinske registre gospodarskih podjetij je leta 1946 vodil oddelek za finance PPNOO. Z
uredbo o ustanavljanju podjetij in obratov leta 1953 so register gospodarskih organizacij vodila
okrožna sodišča (Uradni list FLRJ, št. 51/1953). Z zakonom o gospodarskih sodiščih leta 1954
pa so bili registri z okrožnih sodišč preneseni na okrožna gospodarska sodišča. (DKU)
SI PAK KP 93
Okrajna državna arbitraža Postojna
1948-1954; 1,8m/ 16š 16k
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predsedstvene zadeve Preds 1948-1951/ zaupne zadeve Pov 1948-1950/ sporne zadeve S 19481949/ izvršilne zadeve, izvršbe I 1949-1954/ razno R 1948-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis, arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajna državna arbitraža Postojna
Okrajno državno razsodišče pri okrajnem ljudskem odboru v Postojni je bilo ustanovljeno
30.12.1947 (Uredba o ustanovitvi in območju mestnih in okrajnih državnih razsodišč, Uradni
list LRS, št. 1/1948) in je bilo s popravkom dne 22.1.1948 preimenovano v Okrajno državno
arbitražo v Postojni (Uradni list LRS, št. 4/1948). Ustanovljeno je bilo za okraje Gorica, Idrija,
Ilirska Bistrica, Postojna, Rakek, Sežana in Tolmin. Po spremembi istega leta Rakek ni več
spadal v to področje (Uredba o spremembi uredbe o ustanovitvi in območju mestnih in okrajnih
državnih razsodišč, Uradni list LRS, št. 35/1948). Arbitraža je začela delovati 1.5.1948.
Oblastna državna arbitraža za goriško oblast je bila ustanovljena 20.5.1949 z začasnim sedežem
v Postojni. Delovala je za okraje: Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Postojna, Sežana in Tolmin.
Sedež Oblastne državne arbitraže za goriško oblast so preselili v Gorico verjetno februarja
1950. V Okrožno državno arbitražo Gorica so jo preimenovali leta 1953. Z zakonom o gospodarskih sodiščih so okrožne (okrajne) državne arbitraže postale gospodarska sodišča. Okrožno
gospodarsko sodišče v Novi Gorici je bilo ukinjeno 4.11.1954, ko je za to območje začelo delovati Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru. (DKU)
SI PAK KP 95
Okrožno gospodarsko sodišče Koper
1954-1978; 58m/ 455š 151k
sodna uprava Su 1954-1978/ zaupne in strogo zaupne zadeve sodne uprave Su Pov 1955-1978/
gospodarski prestopki Pk 1954-1978/ preiskava pred uvedbo postopka Pkr 1965-1978, pravdne zadeve P 1959-1978/ plačilni nalogi Pl 1959-1978/ sporne zadeve S 1954-1958, Sp 19541958/ izvršilne zadeve I 1953-1978/ overitve Ov 1974-1978/ registrske zadeve Srg 1974-1975/
registrske zadeve gospodarskih organizacij Fi 1954-1973/ registrske zadeve negospodarskih
organizacij Us 1966-1973/ razne zadeve R 1948-1978/ stečajne zadeve St 1967-1977/ likvidacije L 1954-1978/ register gospodarskih organizacij Koper Rg I b 1954-1974/ register gospodarskih organizacij Postojna Rg II b 1954-1974/ register gospodarskih organizacij Sežana Rg
III b 1954-1974/ register zavodov Rgz 1965-1974/ register zadrug Zadr I b 1954-1976/ registrirano pri OLO Koper/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru
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Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru je bilo ustanovljeno leta 1954 (Odlok o ustanovitvi
Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru in o določitvi njegovega krajevnega območja, Uradni list LRS, št. 43/1954). Delovalo je za območje okrajev Gorica, Koper, Postojna, Sežana in
Tolmin. S tem sta nehali delovati Okrožno gospodarsko sodišče v Novi Gorici, ki je bilo ukinjeno 4.11.1954, in Okrajna javna arbitraža v Kopru.
Okrožno gospodarsko sodišče je delovalo leta 1955 za območje okrajev Gorica in Koper (Odlok o določitvi krajevnega območja okrožnih gospodarskih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji,
Uradni list LRS, št. 49/1955). Po zakonu o gospodarskih sodiščih v SR Sloveniji leta 1965 je
Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru zajemalo občine Ajdovščina, Idrija, Ilirska Bistrica,
Izola, Koper, Nova Gorica, Piran, Postojna, Sežana in Tolmin (Zakon o gospodarskih sodiščih
v SR Sloveniji, Uradni list SRS, št. 2/1965).
Pokrajinske registre gospodarskih podjetij je vodil leta 1946 oddelek za finance PPNOO (Uredba o registraciji pokrajinskih gospodarskih podjetij, Uradni list PPNOO, št. 21/1946). Z uredbo
o ustanavljanju podjetij in obratov leta 1953 so register gospodarskih organizacij vodila okrožna
sodišča (Uradni list FLRJ, št. 51/1953). Z zakonom o gospodarskih sodiščih leta 1954 pa so
bili registri z okrožnih sodišč preneseni na okrožna gospodarska sodišča (Uradni list FLRJ, št.
31/1954). Registri okrožnih sodišč v Kopru, Postojni in Gorici so bili preneseni na Okrožno
gospodarsko sodišče v Kopru. Z ustanovitvijo temeljnih sodišč leta 1977 so bila gospodarska
sodišča ukinjena, sodni register pa so vodile enote temeljnih sodišč. (DKU)

6.7.1.2

Okrajna in občinska sodišča

SI PAK KP 804
Okrajno sodišče Ilirska Bistrica
1971-1978; 0,1m/ 3k
kazenske zadeve: poizvedbe in preiskave Ki 1971-1978/ kazenske zadeve mladoletnikov Km
1975-1978/ razne kazenske zadeve Kr 1971-1978/
Opomba: drugo arhivsko gradivo še ni prevzeto.
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Občinsko sodišče v Ilirski Bistrici
Okrajno narodno sodišče v Ilirski Bistrici je delovalo od leta 1944 do leta 1947. Leta 1947
je delovalo kot Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici za področje prejšnjega okrajnega narodnega
sodišča. Območje delovanja Okrajnega sodišča v Ilirski Bistrici je leta 1948 in leta 1959 zajemalo okraj Ilirska Bistrica. Leta 1962 je območje ostalo enako - delovalo je za občino Ilirska
Bistrica. Leta 1965 je bilo ustanovljeno Občinsko sodišče v Ilirski Bistrici za občino Ilirska
Bistrica, ki je delovalo do leta 1978. (DKU)
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SI PAK KP 780
Okrajno sodišče Koper
1955-1978; 104m/ 1007š 88k
zadeve sodne uprave: sodna uprava Su 1955-1978/ zaupne in strogo zaupne zadeve sodne uprave Su Pov 1955-1978/ kazenske zadeve: poizvedbe in preiskave Kis 1955-1959/ Ki 1960-1978/
Ks 1955-1959/ K 1960-1978/ kazenske zadeve mladoletnikov Km 1955-1978/ Ksm 19601971, pomilostitvene zadeve Kp 1962-1978/ razne kazenske zadeve Kr 1948-1954, 1955-1978/
zadeve kazenskega izvenobravnavnega senata Kv 1971-1975/ izvrševanje prostostnih kazni
IPK 1968-1978/ civilne zadeve: civilne pravde G 1955-1958/ pravdne zadeve P 1959-1978/
plačilni nalogi Pl 1959-1978/ izvršilne zadeve I 1955-1978/ zapuščinske zadeve O 1955-1978/
na sodišču sestavljene listine R 1955-1956, IR 1957-1959, Ri 1960-1978/ pravna pomoč Pom
1955-1978/ razne civilne zadeve R 1955-1956, I R 1957-1963, Rnp 1964-1968, R 1969-1978,
II R 1957-1964, Rp 1965-1968/ overitve Ov 1968-1978/ overitve za mednarodne listine Ov-i
1955-1978/ overitve za mednarodne listine Ov-H 1967-1978/ protestni register 1956-1977/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče v Kopru
Občinsko sodišče v Kopru
Koprski okraj je prešel v sestavo Republike Slovenije v okviru Jugoslavije s Spomenico leta
1954 (Memorandum o soglasju med vladami Italije, Združenega kraljestva, Združenih držav
Amerike in Jugoslavije o Svobodnem ozemlju Trsta skupaj s Specialnim statutom, podpisan v
Londonu 5.10.1954, Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe št. 6/1954). Zakon o veljavi ustave, zakonov in drugih zveznih pravnih predpisov na ozemlju, na katero se je z mednarodnim
sporazumom dne 25.10.1954 razširila civilna uprava FLR Jugoslavije, je prenesel izvrševanje
pravic in dolžnosti na republiške oblasti, tudi na sodne (Uradni list FLRJ, št. 45/1954). S tem je
razširil predpise Ljudske republike Slovenije na koprsko območje (Zakon o razširitvi veljavnosti
ustave, zakonov in drugih predpisov Ljudske republike Slovenije na koprsko območje, Uradni
list LRS, št. 43/1954). Leta 1954 je območje Okrajnega sodišča Koper zajemalo območje okraja Koper, razen krajev, ki so spadali pod okrajno sodišče Piran (Odlok o odpravi okrožnega
sodišča v Kopru in o določitvi krajevnega območja okrožnega sodišča v Gorici in okrajnih
sodišč v Kopru in Piranu, Uradni list LRS, št. 43/1954).
Leta 1959 je krajevno območje za Okrajno sodišče v Kopru zajemalo občino Koper (Odlok
o novi določitvi krajevnih območij okrajnih in okrožnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji,
Uradni list LRS, št. 17/1959), leta 1962 je krajevno območje ostalo isto (Odlok o novi določitvi
krajevnih območij okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji, Uradni list LRS,
št. 9/1962). Občinsko sodišče v Kopru je bilo leta 1965 ustanovljeno za občino Koper in je
delovalo do leta 1978. (DKU)
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SI PAK PI 787
Okrajno sodišče Piran
1955-1987; 120m/ 900š 171f 171k
zadeve sodne uprave: sodna uprava Su 1955-1958, 1960-1978/ zaupne zadeve sodne uprave
Su zaup 1955-1978/ kazenske zadeve: poizvedbe in preiskave Ki 1960-1978/ kazenske zadeve
Ks 1955-1959/ K 1955-1980/ kazenske zadeve mladoletnikov Km 1963-1978/ pomilostitvene
zadeve Kp 1955-1956, 1966-1978/ razne kazenske zadeve Kr 1955, 1961-1978/ IPK 19681978/ civilne zadeve: pravdne zadeve G 1955-1958/ P 1959-1978/ plačilni nalogi Pl 19591978/ izvršilne zadeve I 1955-1979/ zapuščinske zadeve O 1955-1978/ razne civilnopravne
zadeve R 1955-1987/ na sodišču sestavljene listine Ri 1962-1978/ overitve Ov I 1961-1978/
Ov II 1959-1978/ protestni register 1956-1972/ zemljiška knjiga: zemljiškoknjižni predlogi Dn
1955-1976/ razni zemljiškoknjižni spisi Rz 1959-1982/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni računalniški popis
Ustvarjalci:
Okrajno sodišče v Piranu
Občinsko sodišče v Piranu
Okrajno sodišče v Piranu je leta 1954 zajemalo mestni občini Izola in Piran, občini Portorož
in Sečovlje ter naselji Nova vas in Padna iz občine Šmarje. V letih 1959 in 1962 je njegovo
območje zajemalo občino Piran. Leta 1965 je bilo ustanovljeno Občinsko sodišče v Piranu za
občino Piran in je delovalo do leta 1978. (DKU)
SI PAK KP 603
Okrajno sodišče Postojna
1945-1978; 18m/ 168š 78k
zadeve sodne uprave: sodna uprava Su 1947-1949/ kazenske zadeve: poizvedbe in preiskave
Kis 1954, Ki 1974-1978/ kazenske zadeve Kj 1945-1946, Ks 1946-1947, K 1947-1950, 1952,
1954/ kazenske zadeve mladoletnikov Km 1970-1978/ pritožbe Kp 1948-1954/ razne kazenske
zadeve Kr 1951-1954, 1975-1978/ Z 1946-1947/ zapuščinske zadeve O 1948-1954/ sprejem v
zavode za duševne bolezni Pc 1946-1947/ varstvene in skrbstvene zadeve Vs 1946-1947/ razne
civilne zadeve - pogrešani Spj 1945-1946, Sp 1946-1954/ oporoke L 1946-1957 civilne zadeve:
civilne pravde Pj 1945, To 1946-1947, G 1947-1954/ izvršilne zadeve I 1945-1954/ 1964-1969/
pravna pomoč Pp 1945-1946, Pom 1947, 1949-1950/ zapuščine / zaplembe Zp 1946-1947/
razne civilne zadeve R 1948, rubeži 1947-1952/ zemljiška knjiga: zemljiškoknjižni spisi Rz
1951-1963, predlogi za zemljiškoknjižne vpise - Dn 1945-1970/
Opomba: arhivsko gradivo od leta 1955 do leta 1978 ni še v celoti prevzeto.
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
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Ustvarjalci:
Okrajno narodno sodišče v Postojni
Okrajno sodišče v Postojni
Občinsko sodišče v Postojni
Okrajno narodno sodišče v Postojni je delovalo od leta 1945 do leta 1947, ko so okrajna narodna sodišča preimenovali v okrajna sodišča. Po tej uredbi je Okrajno sodišče v Postojni delovalo za področje prejšnjega Okrajnega narodnega sodišča v Postojni. Njegovo območje delovanja je bilo določeno leta 1948 in je zajemalo okraj Postojna (Uredba o številu okrožnih in
okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji in njihovi krajevni pristojnosti, Uradni list LRS,
št. 14/1948). Območja okrajnih sodišč so bila dopolnjena leta 1951 za okraje, ki so bili določeni
po zakonu o upravni razdelitvi. Število in obseg okrajnih sodišč je ostal enak kot prej (Uredba o
spremembi uredbe o številu okrožnih in okrajnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji in njihovi
krajevni pristojnosti, Uradni list LRS, št. 51/1951).
Območje okrajnega sodišča v Postojni je leta 1959 zajemalo občino Postojna in je leta 1962
ostalo enako. Leta 1965 je bilo ustanovljeno Občinsko sodišče v Postojni za občino Postojna in
je delovalo do leta 1978. (DKU)
SI PAK KP 800
Okrajno sodišče Sežana
1968-1978; 0,1m/ 3k
kazenske zadeve: poizvedbe in preiskave Ki 1973-1978/ kazenske zadeve mladoletnikov
Km 1974-1978/ razne kazenske zadeve Kr 1974-1978/
Opomba: drugo arhivsko gradivo še ni prevzeto.
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Občinsko sodišče v Sežani
Okraj Sežana v Tržaškem okrožju je po razdelitvi Julijske krajine leta 1945 spadal pod zasedbeno cono A. Del Primorske je prišel v sestav Slovenije in Jugoslavije s pariško mirovno pogodbo
leta 1947. Uredba o tem, kdaj začnejo teči in kdaj se iztečejo roki, določeni v predpisih LRS za
ozemlje, priključeno po mirovni pogodbi z Italijo, kolikor je pripadlo Ljudski republiki Sloveniji (Uradni list LRS št. 48/1947), je določila 16.9.1947.
Okrajno narodno sodišče v Sežani je delovalo od leta 1944 do leta 1947. Po letu 1947 je Okrajno
sodišče v Sežani delovalo za področje prejšnjega Okrajnega narodnega sodišča v HrpeljahKozini in za druge kraje sežanskega okraja, ki so bili priključeni FLRJ po mirovni pogodbi z
Italijo. Območje delovanja Okrajnega sodišča v Sežani je leta 1948 zajemalo okraj Sežana in
leta 1959 občini Hrpelje in Sežana; leta 1962 je območje ostalo enako. Leta 1965 je bilo ustanovljeno Občinsko sodišče v Sežani za občino Sežana in je delovalo do leta 1978. (DKU)
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6.7.2

Občinski sodniki za prekrške

SI PAK KP 483
Občinski sodnik za prekrške Izola / Giudice comunale per le trasgressioni Isola
1962-1994; 6,6m/ 54š 22k
splošne zadeve: Sp vpisniki 1982-1994, spisi 1982-1994/ druge splošne zadeve D delovodniki
1982-1994, spisi 1982-1990, statistična poročila 1982-1994/ pravna pomoč S vpisniki 19821994/ zadeve o prekrških na prvi stopnji: vpisniki, imeniki 1962-1968, P vpisniki 1982-1990,
kartotečno kazalo 1982-1990, spisi 1982-1994/ odvzeti predmeti SOP vpisnik 1982-1991/
izvrševanje kazni zapora IK vpisnik 1982-1991, spisi 1982-1994/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni računalniški popis
Ustvarjalci:
Občinski sodnik za prekrške Izola / Giudice comunale per le trasgressioni Isola
Institut občinskega sodnika za prekrške Izola je ustanovila Skupščina občine Izola leta 1981 z
odlokom o ustanovitvi organa za postopek o prekrških v občini Izola (Uradne objave, Primorske novice, 31.3.1981, št. 11). Deloval je do konca leta 1994 (Zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev, Uradni
list RS, št. 82/1994). (DKU)
SI PAK KP 70
Občinski sodnik za prekrške Koper / Giudice comunale per le trasgressioni Capodistria
1955-1994; 10m/ 17š
zadeve o prekrških na prvi stopnji: vpisniki 1957-1992, spisi 1955-1961, 1963-1994/ izvrševanje
kazni zapora IK vpisniki 1970-1980/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Občinski sodnik za prekrške Koper / Giudice comunale per le trasgressioni Capodistria
Delovanje sodnikov za prekrške je urejal Temeljni zakon o prekrških iz leta 1947 (Uradni list
FLRJ, št. 107/1947). Upravni kazenski postopek na prvi stopnji so vodili izvršilni odbori okrajnih ljudskih odborov. Z novelo Temeljnega zakona o prekrških (Uradni list FLRJ št. 49/1958)
so sodnika za prekrške preimenovali v občinskega sodnika za prekrške. Po republiškem zakonu
o prekrških iz leta 1973 (Uradni list SRS št. 7/1973 in št. 25/1983) so postopke o prekrških
na prvi stopnji vodili občinski sodniki za prekrške. Delovali so do konca leta 1994 (Zakon o
začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih
pravobranilcev, Uradni list RS, št. 82/1994).
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Sodnik za prekrške s sedežem v Kopru je vodil postopek o prekrških na prvi stopnji za občino
Izola od leta 1968 do leta 1979 (Odlok o pooblastitvi organa za kaznovanje prekrškov občine
Koper za vodenje postopka o prekrških na prvi stopnji, Uradne objave, Primorske novice,
10.2.1968, št. 1; Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o pooblastitvi organa za kaznovanje
prekrškov občine Koper za vodenje postopka o prekrških na prvi stopnji, Uradne objave, Primorske novice, 13.7.1979, št. 19).
Poslovanje sodnika za prekrške so urejali Poslovnik za upravni kazenski postopek (Uradni list
FLRJ, št. 46/1959), Poslovnik za postopek o prekrških (Uradni list SRS, št. 1/1972), Pravilnik o
notranjem poslovanju organov za kaznovanje prekrškov (Uradni list SRS, št. 14/1974) in Pravilnik
o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških (Uradni list SRS, št. 18/1986). (DKU)
SI PAK KP 738
Občinski sodnik za prekrške Piran / Giudice comunale per le trasgressioni Pirano
1955-1994; 14m/ 131š 63k
splošne zadeve: Sp-S, S vpisniki 1958-1994, spisi Sp 1971-1994/ druge splošne zadeve D delovodniki 1979-1992, statistična poročila 1956-1994, zaključni računi 1966-1992/ zadeve o prekrških
na prvi stopnji: UKO vpisniki 1955-1966, spisi 1965-1966, UK vpisniki 1967-1972, kartotečno
kazalo 1967-1990, spisi 1965-1976, P vpisniki 1973-1990, kartoteka 1974-1990, spisi 1976-1994,
P Izola vpisniki 1979-1981, spisi 1980-1981/ izvrševanje kazni zapora IK vpisniki 1969-1990,
spisi 1989-1994/ imenik obtožencev 1965-1978/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Občinski sodnik za prekrške Piran / Giudice comunale per le trasgressioni Pirano
Institut skupnega sodnika za prekrške občin Piran in Izola je bil ustanovljen s sklepom skupščine
občine Izola št. 021-6/79 dne 21. junija 1979 in je deloval kot skupni organ do ustanovitve instituta samostojnega sodnika za prekrške občine Izola leta 1981 (Odlok o ustanovitvi organa za postopek o prekrških v občini Izola; Uradne objave, Primorske novice, 31.3.1981, št. 11). (DKU)
SI PAK KP 490
Občinski sodnik za prekrške Postojna
1952-1994; 11m/ 47š 66k
splošne zadeve: S delovodniki 1963-1992, Sp vpisniki 1972-1991, spisi 1981-1994/ zadeve o
prekrških na prvi stopnji: vpisniki 1954-1955, UKO vpisniki, imeniki 1956-1968, P vpisniki 19681990, kartoteka 1969-1990, spisi 1989-1994/ zadeve o prekrških na drugi stopnji vpisniki 19521954/ izvrševanje kazni zapora IK: vpisniki 1977/ odvzeti predmeti SOP vpisniki 1972-1978/
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Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Občinski sodnik za prekrške Postojna
SI PAK KP 488
Občinski sodnik za prekrške Sežana
1952-1955; 0,2m/ 4k
zadeve o prekrških na prvi stopnji: vpisniki 1952-1955/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Občinski sodnik za prekrške Sežana

6.7.3

Tožilstva

6.7.3.1

Okrožno tožilstvo

SI PAK KP 788
Okrožno javno tožilstvo Koper
1954-1978; 25m/ 230š 105k
administracija A 1955-1978/ zaupne zadeve Pov 1956-1965, 1968-1978/ zaupne zadeve Pov
statistika 1966-1978/ razno R 1956-1958, 1960/ civilne zadeve Gt 1961-1978/ civilne zadeve
razno Gr 1950-1955/ upravne zadeve Ut 1956-1978/ gospodarske zadeve Pt 1965-1977/ preiskave Kti 1956-1965/ kazenske obtožnice Kto 1956-1964, ovadbe po neznanih storilcih Ktn
1960, 1968-1978/ ovadbe po znanih storilcih Kt, Ikt 1965-1978/ ovadbe mladoletnikov Ktm
1961-1978/ gospodarski prestopki Kts 1956-1964/ gospodarski prestopki Kts II 1956-1964/
varstvo zakonitosti Ktpz 1961-1967/ kazenske zadeve, pritožbe Ktr 1954-1978/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni računalniški popis, arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrožno javno tožilstvo v Kopru
Okrožno javno tožilstvo v Kopru je bilo ustanovljeno na podlagi zveznega Zakona o javnem
tožilstvu leta 1954 (Uradni list FLRJ, št. 51/ 1954). Po odloku o območjih okrožnih in okrajnih
javnih tožilstev (Uradni list FLRJ, št. 29/1956) je Okrožno javno tožilstvo v Kopru zajemalo
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Okrožno sodišče v Kopru, Okrajno javno tožilstvo v Kopru za območji Okrajnih sodišč v Kopru
in Piranu, Okrajno javno tožilstvo v Postojni za območji Okrajnih sodišč v Postojni in Ilirski
Bistrici, Okrajno javno tožilstvo v Sežani za območje Okrajnega sodišča v Sežani.
Okrožni javni tožilec v Kopru je bil pristojen za zadeve Okrajnega javnega tožilca v Kopru
(Odločba o določitvi okrožnih javnih tožilcev, ki opravljajo zadeve iz pristojnosti okrajnih javnih
tožilcev za območje okrajnih javnih tožilstev, ki jih določa odlok o določitvi območij okrožnih
in okrajnih javnih tožilstev, Uradni list FLRJ, št. 29/1956). Okrožno javno tožilstvo v Kopru je
začelo delovati 1.11.1956 (Odločba o začetku dela Okrožnega javnega tožilstva v Kopru, Uradni
list FLRJ, št. 4/1957). Tega dne je nehalo delovati Okrajno javno tožilstvo v Kopru.
Z odločbo o območjih okrožnih in okrajnih javnih tožilstev (Uradni list FLRJ, št. 2/1959) je
Okrožno javno tožilstvo v Kopru zajemalo območje Okrožnega sodišča v Kopru, Okrajno javno tožilstvo v Kopru območji Okrajnih sodišč v Kopru in Piranu, Okrajno javno tožilstvo v
Sežani pa območja okrajnih sodišč v Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici.
Z Zakonom o javnem tožilstvu (Uradni list SFRJ, št. 7/1965) so leta 1965 ustanovili Okrožno
javno tožilstvo za območje okrožnega sodišča. Občinska javna tožilstva so ustanovili za območja
občinskih sodišč. Taka organizacija je ostala do leta 1978. (DKU)

6.7.3.2

Okrajna in občinska tožilstva

SI PAK KP 789
Okrajno javno tožilstvo Koper
1955-1978; 10m/ 88š 48k
administracija A 1956, 1968-1978/ zaupne zadeve Pov 1955, 1966-1978/ zaupne zadeve Pov
statistika 1965-1978/ splošni nadzor On 1955/ razno R 1956/ civilne zadeve Gt 1968-1978/
civilne zadeve razno Gr 1955/ upravne zadeve Ut 1967-1978/ ovadbe po neznanih storilcih Ktn
1968-1978/ ovadbe po znanih storilcih Kt 1965-1978/ ovadbe mladoletnikov Ktm 1968-1978/
gospodarski prestopki Kts 1954-1956/ kazenske zadeve, pritožbe Ktr 1955-1957, 1966-1978/
kazenske zadeve, pritožbe Ktr II 1954-1960, 1968-1978/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni računalniški popis, arhivski popis
Ustvarjalci:
Javno tožilstvo za okraj Koper
Okrajno javno tožilstvo v Kopru
Občinsko javno tožilstvo v Kopru / Pubblica accusa comunale di Capodistria
Okrajno javno tožilstvo v Kopru je bilo ustanovljeno na podlagi zveznega Zakona o javnem
tožilstvu (Uradni list FLRJ, št. 51/ 1954) in Odloka o območjih okrožnih in okrajnih javnih
tožilstev (Uradni list FLRJ, št. 29/1956) za območje okrajnih sodišč v Kopru in Piranu. Okrožni
javni tožilec v Kopru je bil pristojen za zadeve Okrajnega javnega tožilca v Kopru z odločbo o
določitvi okrožnih javnih tožilcev, ki opravljajo zadeve iz pristojnosti okrajnih javnih tožilcev
za območje okrajnih javnih tožilstev, ki jih določa odlok o določitvi območij okrožnih in okrajnih javnih tožilstev (Uradni list FLRJ, št. 29/1956).
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Okrajno javno tožilstvo v Kopru je nehalo delovati 1.11.1956, ko je začelo delovati Okrožno
javno tožilstvo v Kopru (Odločba o začetku dela Okrožnega javnega tožilstva v Kopru, Uradni list FLRJ, št. 4/1957). Z odločbo o območjih okrožnih in okrajnih javnih tožilstev (Uradni
list FLRJ, št. 2/1959) je Okrajno javno tožilstvo v Kopru leta 1959 zajemalo območji okrajnih
sodišč v Kopru in Piranu.
Občinsko javno tožilstvo v Kopru so ustanovili leta 1965 za območje občinskega sodišča v
Kopru. Taka organizacija je ostala do leta 1978. (DKU)
SI PAK KP 805
Okrajno javno tožilstvo Sežana
1949-1949; 0,1m/ 1š
preiskave - I 1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Javno tožilstvo za okraj Sežana
Okrajno javno tožilstvo v Sežani
Institut javnega tožilca za območje Slovenskega primorja je bil ustanovljen leta 1944 z odlokom
PNOO. Po osvoboditvi je do 9. 6. 1945 imel sedež v Trstu. Okraj Sežana je po razdelitvi Julijske
krajine leta 1945 spadal v Tržaško okrožje v zasedbeni coni A Julijske krajine.
V Jugoslaviji je delovanje javnega tožilca urejal odlok o ustanovitvi in pristojnosti javnega
tožilca DFJ (Uradni list DFJ, št. 4/1945), nato pa zakon o javnem tožilstvu (Uradni list FLRJ,
št. 60/1946). Okrajno javno tožilstvo v Sežani je delovalo za območje Okrajnega sodišča v Sežani.
Z Odločbo o območjih okrožnih in okrajnih javnih tožilstev (Uradni list FLRJ, št. 2/1959) pa je
dobilo pristojnost za območja okrajnih sodišč v Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. (DKU)

6.7.4

Pravobranilstva

6.7.4.1

Javno pravobranilstvo

SI PAK KP 548
Javno pravobranilstvo Koper / Avvocatura di stato di Capodistria
1954-1993; 39,5m/ 377š 28k
upravno-organizacijske zadeve JP 1957-1993/ zaupne zadeve Pov 1954-1989/ pravdne zadeve P 1957-1996/ razlastitveni postopki E 1957-1960/ odškodnine O 1986-1993/ nepravdne
zadeve N 1959-1965, 1986-1997/ pravna mnenja M, M1 1957-1996/ izvršilne zadeve I 19611997/ ugotavljanje splošnega interesa R 1957, 1959, 1972-1994/ upravne zadeve U 1957-1971/
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denacionalizacija DZ 1992-1996/ pogodbe VP 1971-1973/ preventiva PR 1965-1976/ adhezijsko postopanje A 1966-1969/ zadeve, ki ne spadajo v druge vpisnike RV 1971/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Javno pravobranilstvo Koper / Avvocatura di stato di Capodistria
Javno pravobranilstvo je bilo ustanovljeno leta 1952 (Zakon o javnem pravobranilstvu, Uradni
list FLRJ, št. 24/1952). Okrajnega javnega pravobranilca je imenoval okrajni ljudski odbor v
sporazumu z republiškim finančnim ministrom. Po zakonu leta 1955 (Zakon o javnem pravobranilstvu, Uradni list FLRJ, št. 51/1955) je okrajnega javnega pravobranilca imenoval okrajni
ljudski odbor na skupni seji obeh zborov. Po zakonu leta 1965 (Temeljni zakon o javnem pravobranilstvu, Uradni list SFRJ, št. 15/1965) so delovala okrajna javna pravobranilstva in občinska
javna pravobranilstva.
Po zakonu leta 1976 (Zakon o javnem pravobranilstvu, Uradni list SRS, št. 19/1976) je bil
javni pravobranilec samostojen organ družbeno-politične skupnosti. Imenovala ga je skupščina
družbeno-politične skupnosti na predlog izvršnega sveta po predhodnem koordinacijskem
postopku, ki ga je opravila SZDL. V Kopru je imelo sedež Javno pravobranilstvo / Avvocatura
di stato, Koper - Capodistria.
Po zakonu leta 1997 (Zakon o državnem pravobranilstvu, Uradni list RS, št. 20/1997) je bilo
državno pravobranilstvo samostojen državni organ. Državno pravobranilstvo v Kopru je zastopalo »državo, njene organe in upravne organizacije v sestavi« pred okrajnimi sodišči v Kopru,
Ilirski Bistrici, Piranu, Postojni in Sežani, Okrožnim sodiščem v Kopru, Višjim sodiščem v
Kopru in Vrhovnim sodiščem v Ljubljani, »kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja
sodnega okrožja Koper«. Njegov uradni naziv je bil Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, Oddelek v Kopru. (DKU)
6.7.4.2 Družbeno pravobranilstvo
SI PAK KP 552
Družbeni pravobranilec Koper / Avvocato sociale Capodistria
1976-2005; 10m/ 97š 7k
interne zadeve 1976-1994/ zadeve VZ, ki so nastajale neposredno pri opravljanju osnovne
funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja 1976-2005/ zadeve SV, ki so imele bistveni pomen za izvajanje funkcij družbenega pravobranilca samoupravljanja 1977-2005/ zapisniki
sej delovne skupnosti 1976-1994/ računovodska dokumentacija 1976-1994/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Koper
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Družbeni pravobranilec Republike Slovenije - namestnik v Kopru / Avvocato sociale della Repubblica di Slovenia Capodistria
Družbeno pravobranilstvo samoupravljanja je bilo ustanovljeno leta 1975 (Zakon o družbenem
pravobranilcu samoupravljanja, Uradni list SRS, št. 21/1975). Pravobranilca je imenovala ena
ali več občinskih skupščin. V Kopru je deloval za občine Koper, Izola, Piran in Sežana.
Družbeno pravobranilstvo Republike Slovenije kot samostojni državni organ je bilo ustanovljeno leta 1994 oziroma 1995 (Zakon o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije, Uradni
list RS, št. 71/1994 in št. 69/1995). Opravljal je funkcijo na celotnem območju države in je
imel svoje namestnike. V Kopru je imel sedež namestnik družbenega pravobranilca Republike
Slovenije in je bil pristojen za občine (14): Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Izola, Kanal, Kobarid, Mestna občina Koper, Miren-Kostanjevica, Mestna občina Nova Gorica, Piran,
Tolmin in Vipava (Začasno obvezno navodilo Družbenega pravobranilca RS, 27.1.995). Delovati je nehal 15.8.2005 (Zakon o prenehanju veljavnosti Zakona o družbenem pravobranilcu
Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 53/2005). (DKU)
SI PAK KP 278
Družbeni pravobranilec Postojna
1976-2005; 7,5m/ 70š 13k
splošne zadeve 1976-2005/ zadeve VZ, ki so nastajale neposredno pri opravljanju osnovne funkcije družbenega pravobranilca samoupravljanja 1986-2004/ zadeve R, ki so imele bistveni pomen za izvajanje funkcij družbenega pravobranilca samoupravljanja 1987-2004/ računovodska
dokumentacija 1976-1994/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Postojna
Družbeni pravobranilec Republike Slovenije - namestnik v Postojni
Družbeni pravobranilec samoupravljanja v Postojni je deloval za občine Postojna, Ilirska Bistrica in Cerknica.
Namestnik družbenega pravobranilca Republike Slovenije v Postojni je bil po letu 1995 pristojen za občine (5): Postojna, Ilirska Bistrica, Sežana, Cerknica in Vrhnika (Začasno obvezno
navodilo Družbenega pravobranilca RS, 27.1.1995). Delovati je nehalo 15.8.2005. (DKU)
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6.8

Slovenija od leta 1991

6.8.1

Sodniki za prekrške

SI PAK KP 785
Sodnik za prekrške Koper / Giudice per le trasgressioni Capodistria
1995-1998; 1,9m/ 19š
zadeve o prekrških na prvi stopnji P 1995-1998/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Sodnik za prekrške Koper / Giudice per le trasgressioni Capodistria
Sodniki za prekrške so kot samostojni državni organi začeli delovati leta 1995 (Zakon o začasni
ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev, Uradni list RS, št. 82/1994). Po Zakonu o prekrških je bilo njihovo delo dne 1.1.2005
preneseno na okrajna sodišča (Zakon o prekrških, Uradni list RS, št. 7/2003). Arhive sodnikov
za prekrške so prevzela okrajna sodišča po 220. členu zakona. (DKU)
SI PAK KP 786
Sodnik za prekrške Piran / Giudice per le trasgressioni Pirano
1995-1997; 1,1m/ 11š 1k
splošne zadeve Sp-S 1995-1997/ statistična poročila 1995-1996/ zadeve o prekrških na prvi
stopnji P 1995-1996/ izvrševanje kazni zapora IK 1995-1996/
Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Sodnik za prekrške Piran / Giudice per le trasgressioni Pirano
SI PAK KP 798
Sodnik za prekrške Postojna
1995-1995; 0,2m/ 2š
zadeve o prekrških na I. stopnji P 1995/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski računalniški popis
Ustvarjalci:
Sodnik za prekrške Postojna
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7

GOSPODARSTVO

7.1

Gospodarske zbornice

SI PAK KP 178
Gospodarska zbornica okraja Koper
1946-1969; 25,1m/ 228š 57k
Trgovinska in gostinska zbornica za okraj Koper: dopisi 1953-1955/ statut, pravilniki, poslovniki 1953-1955/ iniciativni odbor za ustanovitev zbornice 1953/ zapisnik ustanovne skupščine
1953/ zapisniki nadzornega odbora, upravnega odbora in drugih odborov, občnega zbora 19531955/ poročila 1953-1955/ investicijski plani gostinskih obratov v okraju Koper 1953/ organizacija trgovinske mreže in notranje trgovine 1953-1954/ statistični podatki gospodarskih panog
1945-1954/ poročilo likvidacijske komisije 1956/
Trgovinska zbornica: dopisi 1955-1962/ organizacijska shema, organi zbornice, struktura organov zbornice 1959-1960/ statut, pravilniki, poslovniki 1956-1960/ seznam članov 1959-1962/
zapisniki sej nadzornega odbora, upravnega odbora, predsedstva, občnega zbora, odbora za organizacijo tržišča, raznih sekcij 1955-1962/ izvoz in uvoz v okraju Koper 1960-1962/ izvoz po
tržaškem regionalnem sporazumu 1957-1959/ poročila/ analize/ pregledi finančnega poslovanja zbornice 1956-1960/
Gostinska zbornica za okraj Koper: dopisi 1955-1962/ zapisnik ustanovnega občnega zbora
1956/ statut, pravilniki 1958-1961/ zapisniki občnih zborov, upravnega odbora, nadzornega
odbora in drugih odborov 1956-1962/ poročila upravnega odbora in predsednika 1957-1961/
investicije v gostinstvu 1955/ desetletni plan razvoja turizma in gostinstva za okraj Koper 1955/
seznami članov/ statistični podatki/
Trgovinska in gostinska zbornica za okraj Sežana: odločba o ustanovitvi, statut, poslovnik
1954/ dopisi 1952-1953/ zapisniki, sklepi in poročila rednih letnih občnih zborov 1954-1956/
zapisniki sej upravnega in nadzornega odbora 1955-1956/ register trgovskih potnikov 1954/
pravila, zapisniki in poročila Združenja gostinskih podjetij za okraj Sežana 1952/ seznami gostinskih obratov in gostinskega osebja 1951/ stanje trgovinske mreže v okraju Sežana 1955/
plani/ poročila/
Trgovinska zbornica za okraj Postojna: pravilniki, statut, poslovnik 1952-1955/ seznam članov
1955/ zapisniki sej skupščine in raznih odborov 1952-1956/ odločbe in sklepi statusnih sprememb posameznih podjetij, obratov in enot 1953-1955/ dopisi 1953-1955/
Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Koper: ustanovni občni zbor 1960/ statut, pravilniki
1960-1961/ dopisi 1961-1962/ delovodniki in indeksi 1961-1962/ zapisniki sej upravnega odbora, občnega zbora in odborov posameznih dejavnosti 1961-1962/ akcijski programi 19601965/ gozdna proizvodnja 1960-1961/ finančno poslovanje članic 1961/ plani/ poročila/ analize/ zapisniki sej likvidacijske komisije raznih likvidiranih zadrug 1955-1963/
Obrtna zbornica za okraj Koper: ustanovitev 1954/ statut, pravilniki 1954-1958/ zapisniki sej
upravnega odbora, izvršnega odbora, rednega občnega zbora, pododborov 1954-1960/ plan razvoja obrtništva 1953-1955/ izobraževanje 1958-1960/ poročila/ statistični podatki/ investicije
v obrt/ seznam obrtnih gospodarskih organizacij in obratov (državnih, zasebnih in zadružnih)
1954-1965/ seznam vajencev 1963-1965/
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Obrtno-komunalna zbornica za okraj Koper: statut, poslovnik, pravilniki 1961-1962/ dopisi
1961-1962/ zapisniki sej upravnega odbora in sveta za komunalno dejavnost 1959-1962/ podatki o dejavnosti komunalnih organizacij 1961/ anketa o vzdrževanju cest 1962/ seznam obrtnih
gospodarskih organizacij 1961/ poročila/ tabelarni pregledi obrtnih in komunalnih podjetij v
občinah 1960-1961/
Okrajna obrtna zbornica Sežana: ustanovna skupščina 1950/ dopisi 1949-1956/ delovodnik
1953-1954/ statut 1950/ zapisniki delovnih teles zbornice 1950-1954/ problematika obrtništva
v občinah Sežana, Divača in Hrpelje-Kozina 1950-1955/ popis obrtnikov brez obrtnega dovoljenja 1950/ seznam obrtnikov po sektorjih in občinah 1945-1949, 1953, 1954/ popis strojev in
naprav 1947/ kartoteka obrtnikov/ statistična poročila 1950-1955/
Gospodarska zbornica okraja Koper: dopisi 1962-1965/ zapisniki delovnih teles zbornice
1962-1965/ analitični kazalci iz polletnih obračunov 1962/ informacije o industrijski proizvodnji, izvozu in turizmu/ analiza in problematika gospodarskih podjetij/ indeksi industrijske
proizvodnje/ razvoj oljarske industrije v Kopru 1963/ industrijska cona Koper (ustanovitev in
organizacija) 1963-1964/ investicijska vlaganja/ analize poslovanja gozdarskih poslovnih enot/
problematika vrtnarske proizvodnje, živinorejske proizvodnje, gradbeništva, prometa, trgovine
in gostinstva, turizma, obrti in komunale/ poročila o proizvodnji po posameznih panogah/ plani
proizvodnje po posameznih panogah/ zapisniki sveta za kmetijsko in živilsko industrijo 1964/
analize zaključnih računov gospodarskih organizacij/ zapisniki, poročila in analize sveta za
organizacijo in napredek trgovine 1963-1964/ analitični podatki poslovanja podjetij/ odločbe
gospodarskih organizacij o ustanovitvi in spremembah dejavnosti/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Gospodarska zbornica okraja Koper
SI PAK KP 391
Gospodarska zbornica SRS, Strokovni odbor za obrt, gostinstvo in turizem Postojna
1966-1977; 0,8m/ 8š
dopisi 1966-1977/ delovodniki 1967-1977/ zapisniki sej 1966-1977/ odločbe o ustanovitvi in
prenehanju obrti (zasebno gostinstvo) 1967-1978/
Gradivo Gospodarske zbornice Slovenije (1961-1985) hrani Arhiv Republike Slovenije (ARS),
fond AS 1165 (glej Vodnik po fondih in zbirkah ARS, Ljubljana, 1999, knjiga II, str. 261-263).
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Gospodarska zbornica SRS, Strokovni odbor za obrt, gostinstvo in turizem Postojna
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7.2

Agrarno gospodarstvo

SI PAK KP 197
Gozdno gospodarstvo Postojna
1945-1962; 6,3m/ 57š 37k
dopisi 1954-1960/ delovodniki 1957-1960/ pravilniki/ zapisniki upravnega odbora 1957-1958/
zapisniki sestankov kolegija 1957-1961/ zapisniki delavskega sveta (DS) 1955-1962/ zapisniki sestankov upraviteljev 1958-1961/ zapisniki sindikalne podružnice/ pogodbe 1957-1959/
odločbe 1959-1960/ tožbe/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Gozdno gospodarstvo Postojna
Gozdno gospodarstvo Rakek
Gozdno gospodarstvo Sv. Lucija ob Soči
Z odločbo vlade LRS o novi ureditvi gozdnih gospodarstev republiškega pomena (UL LRS
št.7-49/48) so bila 7. februarja 1948 na Primorskem ustanovljena gozdna gospodarstva: Gozdno gospodarstvo Postojna za območje gozdnih uprav Postojna in Ilirska Bistrica, Gozdno gospodarstvo Rakek za območje gozdnih uprav Snežnik, Cerknica, Ravnik, Gozdno gospodarstvo Tolmin za območje gozdnih uprav Črniče, Tolmin, Idrija, Panovec. Podjetja so bila pod
upravnim in operativnim vodstvom Glavne direkcije republiških gozdnih gospodarstev LRS.
Predmet poslovanja ustanovljenih gozdnih gospodarstev je bilo gojenje in izkoriščanje gozdov
in gozdnih zemljišč ter predelovanje in prodaja izdelkov lastne lesne industrije. V upravljanje
so prevzela gozdove in druga zemljišča, lesnoindustrijske obrate z zgradbami, napravami in
inventarjem, ki so bili splošno ljudsko premoženje republiškega pomena. Po predpisih zakona
o agrarni reformi in kolonizaciji v LRS (UL LRS št. 10 - 61/48) so postali z agrarno reformo
razlaščeni gozdovi splošno ljudsko premoženje skladno s 4. členom Zakona o ravnanju z zaplenjenimi in razlaščenimi gozdnimi posestvi (UL LRS št. 23 - 138/48) in predpisi Splošnega
zakona o ravnanju z razlaščenimi gozdnimi posestvi (UL LRS št. 61 - 230/46) so se morali ti
gozdovi pripojiti Gozdnim gospodarstvom.
Gozdno gospodarstvo Rakek se je 1. februarja 1949 z odločbo vlade LRS pripojilo k Gozdnemu
gospodarstvu Postojna (UL LRS št.4-16/49).
Z odločbo vlade LRS o ponovni ureditvi gozdnih gospodarstev republiškega pomena (UL LRS
št.1-2/50) so podjetja prešla pod operativno upravno vodstvo Ministrstva za gozdarstvo LRS.
Gozdno gospodarstvo Postojna je delovalo na območju gozdarskih uprav Bukovje, Cerknica,
Ilirska Bistrica, Knežak, Planina, Snežnik, Št. Peter (Pivka). Za območje gozdnih uprav Idrija,
Tolmin in Trnovo je bilo pristojno Gozdno gospodarstvo Sv. Lucija ob Soči.
Vladna odločba o novi ureditvi gozdnih gospodarstev v republiški gospodarski upravi (UL LRS
št.5-16/52) je 4. februarja 1952 spojila Gozdno gospodarstvo Sv. Lucija ob Soči z Gozdnim
gospodarstvom Postojna. Firma novega podjetja je bila Gozdno gospodarstvo Postojna, ki je
obsegalo Kraško, Postojnsko in Tolminsko gozdnogospodarsko območje z gozdnimi upravami Bovec, Bukovje, Cerknica, Idrija, Ilirska Bistrica, Javornik, Mašun, Planina pri Rakeku,
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Predmeja, Ravnik, Snežnik in Trnovo. Predmet poslovanja gozdnih gospodarstev po tej uredbi
je bil pogozdovanje, gojitev, varstvo, urejanje ter izkoriščanje gozdov v lastni režiji in prodajanje stoječega lesa na panju ter prodajanje postranskih gozdnih proizvodov. (MZ)
SI PAK KP 223
Istrski kmetijski konzorcij - Izpostava Koper / Consorzio Agrario della Provincia dell’Istria Filiale di Capodistria
1935-1945; 0,4m/ 1f 17k
dopisi 1938-1945/ registri 1936-1938/ razno 1935-1945/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Istrski kmetijski konzorcij - Izpostava Koper / Consorzio Agrario della Provincia dell’Istria Filiale di Capodistria
SI PAK KP 218
Istrski kmetijski konzorcij - Izpostava Izola / Consorzio Agrario Provinciale dell’Istria Filiale d’Isola d’Istria
1938-1942; 0,4m/ 1š 2k
blagajniški dnevnik 1938, 1940/ seznami obdelovalcev, potrdila o plačilu, fakture, seznam
naročnikov časopisa Istria agricola/ potrdila o prepisu/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Istrski kmetijski konzorcij - Izpostava Izola / Consorzio Agrario Provinciale dell’Istria - Filiale
d’Isola d’Istria
SI PAK KP 713
Kmetijska delovna zadruga Orlek
1945-1952; 0,1m/ 1š
seznam, volitve zadružnikov in obračun 1951/ pravila kmetijske obdelovalne zadruge Draga v
Orleku/ pravilnik za zavarovanje posestva/ zapisnik o pridelavi mleka in jajc 1945/ gospodarski
načrt/ gospodarski plan za 1951/ hlevska knjiga/ zapisnik o zemljišču, priključenem zadrugi/
pogodbe 1950-1951/ seznam interesentov za zemljo 1945/ seznam delovnih dni 1952/ dnevnik
dela/
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Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Kmetijska delovna zadruga Orlek
SI PAK KP 602
Kmetijska zadruga Agraria Koper s predhodniki
1909-1977; 67m/ 670š
zapisniki/ poročila/ registracije, statuti, pravilniki/ zaključni računi, plani in investicije/ strokovna dokumentacija o razvoju kmetijstva/ matične knjige zaposlenih/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popisi, delovodniki
Ustvarjalci:
Kmetijska zadruga (KZ) Agraria Koper
KZ Pobegi - Čežarji
KZ Marezige
KZ Bertoki
KZ Dekani
KZ Sv. Anton
KZ Lucija
KZ Nova vas
Kmetijski kombinat Koper
Kmetijska posestva
Kmetijski zavod Koper
Kmetijska šola Škocjan
Podjetje Vinakoper
Na občnem zboru zadružnikov je bila 30.12.1947 ustanovljena Kmetijska nabavno-prodajna
zadruga Koper (NAPROZA), ki je bila po pripojitvah okoliških zadrug leta 1956 preimenovana
v Kmetijsko zadrugo Koper in okolica, po koncu združevanja kmetijskih organizacij leta 1967
pa se je preimenovala v Agrario Koper, kmetijsko-predelovalni zadružni kombinat.
Skupina pravnih oseb, ki so soustvarjale gradivo Agrarie, je delovala v obdobju 1945-1972,
večina med njimi pa je v tem obdobju tudi nehala delovati. Glede na obdobje delovanja jih
lahko razdelimo v naslednje skupine:
a) 1945-1947: od prvih načrtnih združevanj v okviru Okrajne gospodarske zadruge do razmaha obdelovalnih in nabavno-prodajnih zadrug
b) 1947-1952: do krize obdelovalnih zadrug, njihovega sistematičnega ukinjanja in ustanavljanja kmetijskih posestev
c) 1952-1962: do dokončnega propada državnih posestev s kulminacijo razvoja klasičnega
zadružništva
d) 1962-1967: obdobje združevanja kmetijskih zadrug in ustanovitve Kmetijsko-predelovalnega zadružnega kombinata Agraria Koper
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e) 1967-1972: do uvedbe temeljnih organizacij združenega dela (TOZD)
f) 1972-1980: obdobje formalnega samoupravljanja in velikopoteznega združevanja v sestavljene organizacije združenega dela (SOZD)
Glede na poslovne in lastniško-organizacijske značilnosti pa jih lahko razdelimo v skupine:
»navadne« zadruge (NAPROZE, kmetijske zadruge), obdelovalne zadruge, kmetijska posestva
oz. kombinate in v predelovalna in trgovska podjetja. (VD)
SI PAK KP 590
Kmetijska zadruga Postojna
1947-1961; 0,1m/ 1š
zaključni račun 1955/ revizijsko poročilo 1955/ zapisnik ustanovnega zbora 4.5.1947/ odločbe,
poročila, sklepi 1957-1961/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Kmetijska zadruga Postojna
Kmetijska NAPROZA Postojna je bila ustanovljena na ustanovnem občnem zboru zadružnikov
4.5.1947. Ustanovitev KZ Postojna je bila posledica decentralizacije okrajne nabavno-prodajne
zadruge (izredni občni zbor okrajne NAPROZE 4.4.1947). NAPROZA Postojna je pokrivala
ozemlje mestne ljudske občine (MLO) Postojna, krajevnega ljudskega odbora (KLO) Prestranek, KLO Studeno in KLO Bukovje. Vstopni zadružni delež je znašal 500 lir, vsak zadružnik pa
je jamčil še s petkratnim vstopnim deležem. Z združitvijo kmetijskih zadrug Postojna, Prestranek, Planina in Hruševje je 1.4.1961 nastala nova KZ Postojna. Registrirana je bila za kmetijsko
proizvodnjo - lastno in v kooperaciji z individualnimi kmetijskimi proizvajalci. (VD)
SI PAK KP 683
Kobilarna Lipica
1738-2000; 3,3m/ 27š 26k
diapozitivi rejniških knjig/ matični listi plemenskih kobil in žrebcev/ matični listi drugih
lipicancev/ popisni listi žrebet/ rodovniške pole/ potrdila o poreklu konj (pedigre)/ registri
lipicancev/ podatki o odvedenih konjih v drugi svetovni vojni in vrnjenih iz Nemčije/ seznam
konj, ostalih v Riedu (A) 1945/ zapisniki letnih pregledov kobilarne Lipica/ dopisi združenja
rejcev lipicancev Slovenije in seznam rejcev/ zapisniki in dopisi/ obnova in programi Lipice/
fotografije konj/ knjiga Stud book of Lipizzaners from Lipica/ knjiga Das K.K. Hofgestut zu
Lippiza 1580-1880/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Kobilarna Lipica
Konjerejski zavod Lipica je bil ustanovljen leta 1580 (A. Gregorevčič, Lipica skozi stoletja,
v: Slovenski Jadran, 1955, št. 37-40). Zavod je bil registriran pri Okrožnem gospodarskem
sodišču v Kopru pod št. RGZ 128/1 dne 28. februarja 1966. Leta 1974 kobilarna postane TOZD
znotraj podjetja Kras Sežana in del Turističnega podjetja Portorož (TOP). Leta 1988 izstopi iz
TOP Portorož. Glavna dejavnost je bila vzreja plemenitih konj lipicancev, vzporedno pa se je
razvijala tudi gostinsko-turistična dejavnost. (NČ)
SI PAK KP 226
Mlekarska zadruga Senožeče / Latteria Cooperativa di Senosecchia
1907-1945; 0,8m/ 6š 10k
register mleka 1932-1937/ knjige odkupov mleka 1928-1940/ zapisniki sej občnega zbora
1907-1926, 1928-1938/ blagajniška knjiga 1930-1945/ delovodniki prejete in odposlane pošte
1922-1925/ spisi 1923-1944/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Mlekarska zadruga Senožeče / Latteria Cooperativa di Senosecchia
SI PAK KP 227
Mlekarska zadruga v Trnovem registrovane zadruge z omejenim poroštvom / Latteria
consorziale di Torrenova di Bisterza consorzio registrato a garanzia limitata
1895-1948; 1,9m/ 17š 50k
pristopni listi 1903-1933/ knjige dohodkov in izdatkov, dolžnikov in vplačil 1927-1947/ blagajniški
dnevniki/ zapisniki sej nadzorstva 1895-1948/ zapisniki občnih zborov 1929-1934/ statut 1896/
zadružni imenik 1897-1931/ zadružni register članov 1908-1939/ abecedni indeksi članov/ evidence proizvodnje mlečnih izdelkov/ projekt mlekarne 1933 in 1939/ dostava strankam/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Mlekarska zadruga v Trnovem registrovane zadruge z omejenim poroštvom / Latteria consorziale di Torrenova di Bisterza consorzio registrato a garanzia limitata
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SI PAK KP 585
Okrajna zadružna zveza Postojna
1945-1962; 6,3m/ 57š 37k
zapisniki, poročila, odločbe, pogodbe/ Okrajna zveza kmetijskih zadrug Ilirska Bistrica/ začasna
situacija, obračuni/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Okrajna zadružna zveza Postojna
SI PAK KP 588
Okrajna zadružna zveza Sežana
1947-1960; 0,1m/ 1š
registracija podjetij pri Gospodarski zadružni zvezi (GZZ) Sežana/ registracija kmetijskih
zadrug/ Okrajna zadružna zveza Sežana: zapisniki, pravilnik/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Okrajna zadružna zveza Sežana
SI PAK KP 219
Ribiška zadruga Izola / Cooperativa Pescatori Isola d’Istria
1940-1948; 0,4m/ 1š 12k
nabava ribiških mrež/ licence za ulov/ popravila čolnov/ seznami motornih ladij/ statistika plovbe/ davki/ cene/ seznami delavcev/ vpoklic v vojsko/ prodaja rib/ zapisniki sej/ zavarovanje/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Ribiška zadruga Izola / Cooperativa Pescatori Isola d’Istria
Zadruga je bila ustanovljena 6.6.1946, potem ko je občinski ljudski odbor (ObLO) Izola ukinil
staro ribiško zadrugo. Zadruga je združevala vse ribiške flote, ko pa je izgubila ribiški floti Itala in Arrigoni, je zašla v težave. Leta 1948 je njeno dejavnost prevzelo na novo ustanovljeno
podjetje Riba. (MKR)
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SI PAK PI 189
Ribiško podjetje Ribič Piran
1953-1962; 3,7m/ 33š 14k
registracija podjetja/ matične zadeve/ poročila o delu/ zapisniki sej/ volitve/ zaključni računi/
investicije/ pravilniki/ dopisi/ dokumentacija o ladjah, posadkah in nezgodah ladij/ podatki o
ulovu rib in dovoljenja za ribarjenje/ pogodbe/ sindikat podjetja/ statistični podatki/ rezervat
Seča/ načrti strojev/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Ribiško podjetje Ribič Piran
Ribiško podjetje Ribič Piran je bilo ustanovljeno z odločbo okrajnega ljudskega odbora (OLO)
Koper št. 6940/3 z dne 28. decembra 1953, z dopolnitvijo dne 26. februarja 1955, št. I-2083/2,
ter registrirano v registru gospodarskih organizacij Okrajnega gospodarskega sodišča v Kopru dne 2. marca 1955 pod št. Reg. bI 28/1 (Fi 205/55). Predmet poslovanja je bil morski in
športni ribolov. Imelo je svoje predstavništvo na Reki, registrirano pri tamkajšnjem Okrožnem
gospodarskem sodišču dne 4. maja 1956 pod št. Fi 55/56. 12. junija 1959 je bilo pripojeno k
podjetju Riba Izola. Neuspešno poslovanje podjetja Ribič je pripeljalo do prisilne likvidacije (UL FLRJ 45, 11. november 1959). Temeljni vzroki za likvidacijo so bili: podjetje se je v
začetku poslovanja usmerilo v lov na tune in je za to nabavilo 6 tunolovcev in kasneje še 6 ladij
za lov na sardele (do leta 1954 je ulov tun zadostoval za normalno poslovanje, od leta 1954 pa
ne več); lov na sardele in globinski lov nista dosegla količin, ki bi bile potrebne za obstanek
podjetja; vlaganje 10 % investicij v neustrezne objekte, ki so bili v breme podjetju; neustrezna
in pomanjkljiva kontrola nad ribiškimi posadkami, ki so lovile v južni Istri in severni Dalmaciji.
Likvidacijski postopek je trajal do leta 1962. (AP, NČ)
SI PAK KP 680
Zadružni kmetijski konzorcij za kvarnersko pokrajino Ilirska Bistrica
1929-1951; 1,5m/ 13š 53k
knjiga članov 1935, 1941/ knjiga prihodkov (naložbe, posojila, obresti) 1934-1951/ register
faktur 1939-1944/ blagajniška knjiga 1935-1938, 1938-1940/ knjiga dolžnikov in upnikov
1929-1932/ inventar 1932-1939, 1935-1945/ inventura dolgov 1931-1934, 1933-1935/ delovodniki 1935-1946/ zapisniki sej upravnega sveta 1935-1940/ zapisniki sej odborov 1940-1944/
dolžniki 1931-1937, 1932-1935/ knjiga deležnikov 1937-1939/ evidenca opravljenih delovnih
ur in plačil delavcem 1942-1944/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Zadružni kmetijski konzorcij za kvarnersko pokrajino Ilirska Bistrica
Zadružni kmetijski konzorcij za kvarnersko pokrajino Ilirska Bistrica (Consorzio Agrario Cooperativo Provinciale del Carnaro, Villa del Nevoso) je bil ustanovljen leta 1897 s 30 člani.
Število članov je vseskozi naraščalo, saj jih je leta 1900 imel že 80, leta 1910 465, leta 1920
568, leta 1930 1252, leta 1936 pa 1918 članov. Leta 1936 je združeval kmete iz tedanjih občin
Ilirska Bistrica, Jablanica, Knežak, Prem, Jelšane, Podgrad in Materija, nekaj članov pa je bilo
tudi iz občin Matulji, Reka, Lovran in Klana. Po statutu iz leta 1934 je imel pravni sedež na Reki,
upravnega pa v Ilirski Bistrici. Ustanovljen je bil z nameni: nakupa in razdeljevanja blaga, pridelkov, orodij in strojev članom konzorcija in kmetom nasploh; z namenom prodaje pridelkov,
nakupa kmetijskih strojev in pripomočkov za njihovo oddajo v najem članom; in z namenom
dajanja posojil in posredovanja pri najemu posojil pri drugih posojilnih ustanovah. (ZB)
7.3

Pridobivanje in priprava geoloških surovin

SI PAK KP 609
Rudnik črnega premoga Vremski Britof
1945-1965; 2,8m/ 26š
zapisniki sej DS in upravnega odbora 1955-1963/ komisijski zapisniki in sklepi 1958-1960/
registracija in ustanovitev podjetja s pravilniki 1949-1963/ dokumentacija o zaprtju podjetja
1957, 1964-1965/ disciplinsko-kazenski postopek 1960/ evidenčne knjige nesreč pri delu 19491964/ nesreče pri delu 1957-1964/ poročila o nesrečah pri delu 1961-1963/ dopisi rudarskega
inšpektorata Ljubljana 1955-1963/ poročilo o porabi razstreliva 1959-1964/ evidenčne knjige
razstreljevalcev/ plani 1949-1964/ statistika zaposlitev 1950-1964/ odkup zemljišč 1962-1965/
gradbeni projekti (samski dom, stanovanjski blok, trafo postaja v jami)/ začasna delovna razmerja 1950-1958/ dokumentacija o opravljanju strokovnih izpitov 1958-1964/ matične knjige
delavcev 1942-1964/ delovodniki 1945-1964/ spisi 1963/ zaključni računi delavske restavracije
1960-1963/ zapisnik o primopredaji blagajniških poslov 1946-1964/ zaključni računi 19481963/ plačilne knjige 1945-1948/ razne evidence 1948-1964/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam, delovodniki
Ustvarjalci:
Rudnik črnega premoga Vremski Britof
Rudnik črnega premoga Timav v Vremskem Britofu, državno podjetje, je bil z ukazom prezidija narodne skupščine FLRJ U.br. 1764 dne 21.12.1948 razglašen za podjetje opčedržavnega
značaja in z odločbo vlade FNRJ IV. br. 11269/3 dne 31.12.1948 dan v upravljanje glavni
direkciji za premog Ljudske republike Slovenije pri Ministrstvu za rudarstvo FLRJ. Predmet
poslovanja sta bili proizvodnja in prodaja črnega premoga. Z odlokom izvršnega sveta LRS
(U.l. LRS št. 27/53) so bile ustanoviteljske pravice prenesene na OLO-je. Rudnik je bil likvidiran na podlagi odločbe ObLO Divača z dne 28.11.1956 št. 03/1-1984/1, potrjene s sklepom
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OLO v Kopru dne 22.1.1957 št. 03/2-8636/3. Iz registra Okrožnega gospodarskega sodišča je
bil izbrisan 15.10.1957. (MKR)
SI PAK PI 191
Soline Piran / Regia salina Pirano
1920-1972; 13,1m/ 119š 317k
dokumenti solinarjev 1930-1933/ ureditev mej solin 1921-1933/ dopisi Dopolavora 19311935, 1939/ oprema in nabava materiala za gradnjo nasipa 1930-1932/ prodaja soli 1932/ inventar premičnin 1928/ dobava kovin, goriv in drugega materiala 1928-1929/ razne statistike
1935/ finančne zadeve 1922-1930/ finančni nadzor 1929-1930/ delovne pogodbe 1939-1944/
popravilo morskega nasipa 1926-1927/ načrti morskega nasipa 1929/ pridelovanje soli 1929/
nova uprava 1929/ poškodbe pri delu 1928, 1929/ načrti solin, pridelovanje soli 1927-1928/
skladiščenje soli 1929/ seznam uslužbencev, personalne zadeve/ dokumenti delavcev na Leri
1937-1938/ korespondenca 1919-1920/ dokumenti o solinah Fontanigge 1919-1920/ dokumenti o uporabi solinske vode v terapevtske namene 1920-1929/ uporaba solinske vode v
industrijske namene 1921/ prodaja soli za industrijo 1921-1928/ oskrba prodajnih uradov s
soljo 1923-1924/ plačevanje soli 1924/ dokumenti sezonskih delavcev 1924-1933/ pomoč pohabljenim in vojnim invalidom 1924/ pohištvo in orodje 1924-1926/ načrti upravnih prostorov
1925/ poročilo solinarske zadruge 1926/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Soline Piran / Regia salina Pirano
Po razpadu Avstro-Ogrske je piranske soline prevzela Italija, ki je končala posodobitev tehnologije pridobivanja soli. Ustanovljena je bila družba Regia Salina Pirano, ki se je ukvarjala s
pridelavo, skladiščenjem in prodajo morske soli iz sečoveljskih (predel Fontanigge in Lera),
strunjanskih in lucijskih solin. Družba je nemoteno delovala tudi med 2. svetovno vojno. V letih
po 2. svetovni vojni je bil pridelek soli visok. Leta 1950 se je družba preimenovala v Direzione
Saline Pirano - Uprava solin Piran. Po letu 1954 so začeli opuščati pridelavo soli v solinah Fazan, aktivne pa so ostale soline na Leri, Fontaniggiah (do leta 1965) in v Strunjanu. Leta 1960
se je podjetje preimenovalo v Soline Piran s sedežem v Portorožu, leta 1967 pa se je podjetje
pripojilo Drogi Portorož. (AP)
SI PAK KP 221
Solni konzorcij Koper / Consorzio delle Saline di Capodistria
1872-1903; 0,1m/ 1š
statut konzorcija 1872 (2 izvoda)/ dopis dunajskemu finančnemu ministrstvu o nujnosti (in
vzrokih) povišanja cene soli 1899 (v dopisu so podatki o piranskih in kopskih solinah v zadnjih
dveh stoletjih)/ zahteve solinarjev o ureditvi njihovega dela, dolžnostih lastnikov solnih polj in
delitvi denarja od pridobljene soli 12.3.1903/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Solni konzorcij Koper / Consorzio delle Saline di Capodistria
Statut solnega konzorcija je bil sprejet 4. aprila 1872, ministrstvo za finance na Dunaju pa ga je
potrdilo 14. maja 1872. Sestavljali so ga vsi lastniki koprskih solnih fondov, ki so bili vpisani v
konzorcialni kataster. (ZB)
SI PAK PI 225
Solni konzorcij Piran s predhodniki / Consorzio delle saline di Pirano
1274-1914; 16m/ 160š 2k
spisi 1274-1778/ solne pogodbe (Partiti di Sale) za koprske, piranske in miljske soline ter
soline na Pagu in v Santi Mauri 1375-1782/ dokumenti providurjev za sol (Proveditori al Sal)
1724-1730/ dokumenti magistrata za sol (Magistrato dei Sali)/ gradivo piranskega kolegija XX
za sol (Collegio de’XX de Sali di Pirano)/ solni kataster 1890-1910/ korespondenca 1899-1911/
statuti in načrti/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Solni konzorcij Piran s predhodniki/ Consorzio delle saline di Pirano
Beneška vlada je imela monopol nad pridelavo in prodajo soli na svojem ozemlju. Z lokalnimi komunami je sklepala pet- ali desetletne pogodbe (Mercati di Sali), s katerimi je urejala
vso dejavnost v zvezi s soljo. Najstarejša ohranjena pogodba, sklenjena med piransko komuno
in beneškim Magistratom za sol (Magistrato dei Sali), je iz leta 1375. Pogodbe sta sklepala
beneški magistrat, ki je predstavljal beneško vlado, in piranski kolegij XX za sol (Consiglio
dei XX Savii, Colleggio dei XX del Sal). Kolegij XX za sol je bil sestavljen iz lastnikov solnih
fondov, predstavljalo pa ga je 13 patricijev in 7 meščanov (popularov). Seje je imel večkrat
letno; posebno pogoste so bile pred predložitvijo in podpisom nove solne pogodbe z beneškim
magistratom. V 14. stoletju je magistrat za sol piranskim solinarjem dovolil, da so letno lahko
pridelali 3500 modijev soli (na približno 1750 solnih bazenih). Zaradi velikega povpraševanja
po soli je beneška vlada leta 1401 povečala limit proizvodnje na 4200 modijev, s pogojem, da je
morala v Benetke tudi 1/7 soli, s katero je do te dobe prosto razpolagala piranska komuna. Leta
1425 se je limit povečal še za dodatnih 500 modijev (letno 4700 modijev soli). Leta 1636 so
pridelavo dvignili na 5200 modijev, in ta količina je bila v veljavi do leta 1749, ko so limit odpravili. Piranski arhiv hrani tudi kasnejše solne pogodbe ali osnutke pogodb (vse do konca 18.
stoletja). Nadzor nad proizvodnjo, skladiščenjem in prodajo soli na lokalnem nivoju sta izvajala
dva urada: državo (Beneško republiko) in Magistrat za sol je zastopal solni pisar, ki je hkrati
nadzoroval tudi merilce soli; piransko komuno, lastnike solnih fondov in solinarje pa so zastopali t.i. »skontri«, ki so bili člani Resonata. Ker je imel solni pisar večjo moč in pooblastila, in jo
je velikokrat zlorabljal, so se solinarji in lastniki solin redno pritoževali predstavnikom beneške
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oblasti (npr. koprskemu podestatu) proti delu solnega pisarja in njemu podrejenih merilcev.
Beneški providurji in njihovi namestniki so bili natančni tudi pri skladiščenju soli. Solinarji so
morali dnevno pridelano sol (če so imeli možnost) takoj prepeljati v javno skladišče, pobrane
soli pa čez noč niso smeli pustiti v solnih bazenih na prostem, temveč so jo morali obvezno spraviti v solinarsko hišo. V javnih skladiščih je bila sol varna pred tihotapci in pred vremenskimi
nevšečnostmi. Magistrat za sol je skrbel tudi za varnost in popravilo solnih skladišč v Piranu
(tudi v Kopru in Miljah). Beneški providurji so ob vizitacijah vedno poudarjali pomen dobrih
skladišč. Pirančani pa so zaradi monopolne gospodarske politike Beneške republike (predvsem
pa zaradi nizkih odkupnih cen) sol tudi tihotapili. Iz piranskih solin so sol tihotapili v glavnem
v Furlanijo (Treviso, Vicenza, Videm itd.). Problem tihotapstva soli na beneškem ozemlju je
imel širše razsežnosti, saj je bilo najtežje nadzorovati pridelavo soli v Dalmaciji, prav tako pa je
bilo v solnih pogodbah vedno navedeno, da ladje brez posebnega dovoljenja ne smejo v bližino
solin, vendar se je dogajalo ravno nasprotno.
Solna proizvodnja je bila pomembna tudi v času francoske in avstrijske uprave. 19. februarja
1808 je izšel Napoleonov dekret o ureditvi istrskih solin, ki je določal ustanovitev deputacij za
sol (Deputazione ai Sali) v Kopru, Piranu in Miljah. Piransko naj bi sestavljalo 11 članov (podestat, dva svetnika in 8 izmed 40 največjih lastnikov solin). Sestajala naj bi se vsako leto redno
po obdobjih (vendar vsaj pred začetkom del na solnih fondih, v času pobiranja soli in po končani
solni sezoni), s posebnim dovoljenjem prefekta pa po potrebi tudi izredno. Vse njene odloke je
moral prej odobriti prefekt, nato pa jih je objavil minister za finance. Vsak lastnik solin je moral
vsako leto do 15. januarja deputaciji (podestatu) prijaviti število svojih solnih fondov in število
kavedinov na posamezni fond, ki jih je nameraval v naslednjem letu obdelovati. Za leto 1808 je
morala biti najava (notificazione) opravljena do marca. Uredba je določala, da bodo kavedini, ki
ne bodo tri leta prijavljeni ali obdelani, izbrisani in priključeni posesti državnega demanija, tisti,
ki eno leto ne bi bili prijavljeni ali obdelani, pa naj ostanejo na voljo deputaciji, ki jih lahko da
v obdelavo najbolj primernemu solinarju. Štiri petine neto pridelka iz teh kavedinov je pripadlo
solinarju, petina pa je bila porabljena za pomoč družinam drugih solinarjev. Soline, ki so bile
prijavljene za obdelavo, so morale biti pripravljene najkasneje do marca. Lastniki so bili dolžni
poskrbeti, da je bila vsa pridelana sol pospravljena v skladišča. Do 15. januarja so se morali
deputaciji prijaviti tudi vsi solinarji. Prijaviti so morali število (obdelanih) kavedinov, njihovo
lastništvo ter ime in priimek posameznikov, ki so pomagali pri pobiranju soli.
Nova avstrijska uprava je prinesla spremembe tudi na področju pridobivanja soli. Ustanovljen
je bil piranski solni konzorcij (Consorzio delle Saline di Pirano). Sestavljali so ga vsi lastniki piranskih solnih fondov, vpisani v konzorcialni kataster. Piranski arhiv med drugim hrani
osnutek prvotnega statuta, ki je s solnim konzorcijem nadomeščal beneški kolegij XX za sol
in s 198 členi urejal solno proizvodnjo ter kasnejši statut solnega konzorcija, sprejet 22. maja
1870 (No. 50). Ministrstvo za finance na Dunaju ga je potrdilo 21. julija 1871 (No. 18506).
Upravo konzorcija (s triletnim brezplačnim mandatom) je sestavljalo 9 v kataster vpisanih in z
absolutno večino izvoljenih lastnikov solin, ki so izmed sebe izvolili predsednika z enoletnim
mandatom in dva podpredsednika. Po statutu se je konzorcij, ki je odločal o vseh razmerjih
med lastniki solnih polj, količini pridelane in uskladiščene soli, prodaji soli (v okviru limitirane
količine), redno sestajal vsako leto maja, po potrebi pa tudi na izrednih sejah. Pravica glasovanja je bila urejena proporcionalno (lastniki do 20 kavedinov so imeli en glas, od 21 do 40 kavedinov dva glasova in nato v enakih razmerjih do 200 kavedinov; vendar so lahko imeli največ
10 glasov). Lastniki solin so bili predsedstvu konzorcija dolžni vsako leto v marcu sporočiti
morebitne spremembe števila solinarjev (delavcev) na solnih fondih (ime, priimek, očetovo
ime); brez dovoljenja konzorcija niso smeli spreminjati nasipov, zgraditi novih dovodov vode
ali zapornic. Lastnik, ki bi hotel odsloviti svojega solinarja, je moral to storiti v oktobru v uradu
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predsedstva konzorcija. Solinar (kolon) je po odpisu stroškov na solnem fondu dobil za svoje
delo polovico prihodka. Stroški lastnikov so bili: popravilo solinarske hiše, vsak dvig terena,
višji od normalne uravnave, dovoz zemlje za izravnavo terena, s solinarji pa so morali lastniki
kriti polovico stroškov izkopa dovodnih in odvodnih kanalov (fossali in libadorji) ter izgradnjo
zapornic (calio). Naloga solinarjev pa je bila skrbeti za solni fond in pri tem ne ovirati delavcev
na drugih fondih, sicer so bili kaznovani s plačilom od enega do 10 goldinarjev v korist doma
za onemogle (casa di ricovero). Za tihotapljenje soli je bila zagrožena prepoved (od enega do
treh let) opravljanja solinarske službe; vodja solinarjev (capo salinaro) je moral biti prisoten
pri natovarjanju pridelane soli ter se prepričati o njenem pravilnem tehtanju. Naloga solinarjev
je bila priprava terena (zlasti kavedinov jeseni in spomladi), priprava blata, popravilo izparilnih
bazenov (morarjev) in vseh vrst nasipov (cappezzali, mezzarole), čiščenje kanalov, odstranjevanje plevelnih rastlin ter skrb za solinarsko hišo in skladišče. Izključna skrb solinarjev pa je
bila tudi skrb za solinarsko orodje. (ZB)
7.4

Predelovalno gospodarstvo

SI PAK KP 650
Sovič Postojna, Podjetje za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov p.o.
1988-1998; 0,1m/ 1š
zaključne letne bilance o poslovanju podjetja 1990-1997/ začetna stečajna bilanca 20.8.1997/
zaključna stečajna bilanca s sklepnim poročilom stečajnega upravitelja 1998/ pogodbe o prodaji premoženja v stečajnem postopku 1998/ dokumentacija o ustanovitvi podjetja 1989/ dokumentacija o urejanju lastništva stare porodnišnice (med skupščino občine Postojna in podjetjem
Sovič) 1988-1990, 1992-1992/ kreditna pogodba med podjetjem Sovič Postojna in banko ter
predlog za izvršbo 1993-1994/ kupna pogodba in sporazum o izbrisu zastavne pravice med RS,
občino Postojna in banko VIPA 1994-1994/ revizijsko poročilo Agencije RS za plačilni promet,
podružnica Postojna 1994/ tožba družbenega pravobranilca RS (namestnik v Postojni) proti
Sovič Postojna, Optimizem Postojna, BPH Ljubljana 1994-1995/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Sovič Postojna, Podjetje za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov p.o.
Podjetje je bilo ustanovljeno 20.12.1988 s podpisom samoupravnega sporazuma o ustanovitvi
delovne organizacije posebnega družbenega pomena Sovič Postojna p.o. za zaposlovanje in rehabilitacijo invalidov. Ustanoviteljice so bile delovne organizacije: GG Postojna, Javor Pivka,
Komunalno podjetje Postojna, LIV Postojna, Perutninski kombinat Pivka, GP Primorje TOZD
Postojna, THO Postojnska jama, Transavto Postojna in Skupščina občine (SO) Postojna. Sedež
in proizvodne prostore je dobilo na Vilharjevi 14 v prostorih stare porodnišnice v lasti občine
Postojna. 24.7.1989 je bil po pripravah v okviru sanacijskega programa v podjetju Tiskarna
Notranjske Postojna uspešno izpeljan referendum o priključitvi k podjetju Sovič Postojna, ki je
bilo registrirano tudi za tiskarsko in knjigoveško dejavnost. Kmalu po dokončnem oblikovanju
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podjetja je prišlo do več slabih poslovnih odločitev, kar je razvidno iz revizijskega poročila
Agencije za plačilni promet z dne 12.9.1994. Dokončni udarec podjetju pa je zadala sumljiva
transakcija kredita, ki ga je podjetje Sovič najelo za adaptacijo prostorov stare porodnišnice
s hipoteko na celotno stavbo (hipoteko je omogočila Občina Postojna kot lastnica stavbe).
Sredstva kredita je vodstvo Soviča takoj nakazalo podjetju Optimizem Ljubljana, le-to pa naprej podjetju Optimizem Postojna, ki je kmalu zatem propadlo. 12.12.1994 je v okviru sanacijskih prizadevanj prišlo do kupoprodajne pogodbe med RS kot kupcem ter med podjetjem Sovič
Postojna in Občino Postojna kot prodajalcema celotne stavbe stare porodnišnice in iz kupnine
so bile pokrite upniške terjatve banke VIPA. Ker si Sovič Postojna potem ni več poslovno
opomogel (od leta 1995 podjetje praktično ni več poslovalo), je bil z 19.8.1997 uveden stečajni
postopek, 17.12.1998 pa je bilo podjetje Sovič Postojna izbrisano iz sodnega registra podjetij
pri Okrožnem sodišču v Kopru. (VD)

7.4.1

Proizvodnja živil

SI PAK KP 180
Delamaris Izola s predhodniki
1893-1985; 13,6m/ 123š
inventure/ investicije/ proizvodnja/ poslovanje/ poročila in bilance/ ceniki proizvodov/ načrti
1940-1951/ seznami zaposlenih/ seznami ribičev/ ribiško ladjevje 1941-1946/ plani in poročila
od 1949/ statistika proizvodnje od 1950/ kino Arrigoni 1948-1951/ inventura ribiške flote
»Istria pesca« 1952/ zapisniki in sklepi upravnega odbora 1952-1971/ zapisniki sej in sklepov
DS 1953-1971/ statut 1964/ zapisniki in poročila 1951-1978/ plačilne liste 1926-1956/ plačilne
liste hotelov Riba in Zora 1955-1958/ bilance in zaključni računi podjetij Ampelea, Arrigoni,
Riba, Iris, De Langlade 1945-1958/ Arrigoni: lastnina Arrigonija 1893-1930, oprema in načrti
1926-1951, gradnja 1935, zaposleni 1931-1934, objekti 1924-1939, nabava strojev 1921-1942,
inventure 1931-1936, spisi, inventure, statistika, zapiski 1893-1958/ Ampelea: delovodniki in
indeksi 1951-1957, spisi 1937-1957, plačilne liste 1940-1950, spričevala in dovoljenja ribiškega
ladjevja 1940-1946, dnevnik ulova 1941-1942/ Ikra Koper: finančne knjige 1939-1970/ Družba
Itala Izola: kartice računov 1939-1941/ Hotel Zora Izola: računovodstvo, plani 1955-1958/ razno: ribiški in drugi zemljevidi, vzorci za embalažo/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Literatura:
Terčon, N. (1997): Ribja predelovalna industrija, v: Zbornik Primorske - 50 let, Koper,
str. 140-143.
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Ustvarjalci:
Delamaris Izola
Ampelea
Arrigoni
De Langlade
Warhanek
Delamaris, s polnim imenom »Kombinat konzervne industrije DELAMARIS Izola«, je 19. decembra 1958 ustanovila SO Izola. Poslovati je začel 1. januarja 1959. Nastal je z združitvijo tovarn
Arrigoni, Ampelea, De Langlade (iz Kopra) in Delamaris (izvozno podjetje). Leta 1962 se je kombinatu pridružilo ribiško podjetje Riba, ustanovljeno leta 1948. Predmet poslovanja je bila živilska
industrija s predelavo rib. Podjetje Arrigoni S.A.P.A.G. iz Genove je prevzelo leta 1881 nastalo
tovarno Warhanek. Podjetje Ampelea je ustanovila francoska družba Société Générale Française
de Conserves e Alimentaires leta 1874, leta 1920 pa se je preimenovala v S.A. Conservifici in
nato v Ampeleo. Podjetje De Langlade je nastalo leta 1897 v Kopru. Konzerviralo je sardine,
filete, slano ribo, tuno, palamide. Po združitvi je podjetje v 60. letih 20. stoletja imelo tri obrate:
Argo, Iris in Ribo. V sedemdesetih letih so se v Kombinat konzervne industrije Delamaris združili
TOZD-i Argo (bivši Arrigoni), Iris (bivša Ampelea), Riba, Pločevinka in Avtotransport. Leta 1973
se je Delamaris pridružil novoustanovljenemu »Združenemu podjetju prehrambene industrije HP
Ljubljana«. Leta 1978 so se HP Delamaris, HP Droga in Koloniale združili v delovno organizacijo
(DO) HP Droga Portorož. Nekdanji TOZD Iris se je preimenoval v TOZD Delamaris. Leta 1983 je
nastal SOZD Timav, kjer so bili poleg Droge Portorož še podjetje TOP Portorož, Preskrba Koper
in Jadran Sežana. Zaradi izločitve iz DO Droga je nehal delovati TOZD Delamaris in je bilo ustanovljeno podjetje Delamaris. Holding Delamaris kot poslovni sistem za ribištvo in konzerviranje
hrane je začel delovati 9.1.1992. Sestavljala so ga podjetja: Delmar - promet z ribo, Riba - ribištvo
na morju, Lera - konzervna industrija. Likvidacijski postopek Iris je bil zaključen 13.1.1993. Proces lastninjenja Holdinga Delamaris je bil zaključen 10. marca 1997. Nastala so štiri podjetja:
Delamaris - konzervna industrija d.d., Delmar - promet z ribo d.d., Riba - ulov na morju d.o.o.,
Frigomar - konfekcioniranje rib d.o.o. (MKR)
SI PAK KP 681
Droga Portorož s predhodniki
1881-1998; 43,8m/ 398š
SOLINE: popis lastnikov in solinarjev/ bilance/ dnevnik/ dopisi/ zgodovina solin/ zapisnik sej/
delovodniki/ inventure/ zaključni računi/ statut/ organizacija solin/ pravila/ projekt izplovnega
kanala »Dragonja«/ gradbena knjiga Sv. Jernej/ analiza pridelave soli/ gibanja morja/ volitve
DS/ soline »Brazilija«/ tehnologija solin/ seznami solinarjev/ solna sezona/ poročilo priključitve
»Piranskih solin« in »Gosada« k »Začimbi« - nastanek »Droge«/
ZAČIMBA: registracija/ zapisniki/ zaključni računi/ načrti/ likvidacija Začimbe/ adaptacija Sv.
Jernej/ dopisi/ seznami dišavnih in zdravilnih rastlin/ delovodniki/ indeks k matični knjigi/ elaborati/ pravila in poslovniki podjetja/ indeks k matični knjigi/ statistika/ integracija Začimba - Gosad/ pravila/ poslovnik delovnega kolektiva/ statut/ primerjava proizvodnje in lastnih cen/ analiza
prodaje/ volitve/
GRADIŠČE: zaključni račun/ zapisniki/ bilanca/ dokumenti investicije obrata/
GOSAD: inventure 1955-1959/ odločbe o ustanovitvi »Gosada«/ dopisi/ zaključni računi/
poročila/ bilance/ pravila/ zapisniki/
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DROGA: poročila/ zaključni računi in analize zaključnih računov/ spisi/ zapisniki sej/ programi/ pripojitev »Gosada«/ statut/ analitični podatki/ analize prodaje/ sistematizacija delovnih
mest/ statut/ dopisi in okrožnice/ zaključki izvoza/ razkladanje ladij/ poročila solin/ delovodniki/ rudarstvo - zakon, razni samoupravni sporazumi in dogovori/ sindikalna dokumentacija/ samoupravni akti/ pravilniki/ osnovna sredstva/ »Informator«/ spremembe organizacije
Droge - projekti/ razvojne usmeritve/ razvoj kmetijstva, ribištva, živilske industrije/ ukrepi za
izboljšanje poslovanja/ predlogi reorganizacije/ preizkus predelave zdravilnih rastlin/ marikultura/ investicijski programi/
FOTOALBUMI: TOZD Soline/ TOZD Argo 1989/ TOZD Delamaris/ TOZD Riba/ delovna skupnost skupnih služb (DSSS)/ TOZD Kras MPI/ TOZD Sudest od M. na Soči/ TOZD
Začimba/ TOZD Živila 1984-1987/ TOK Agraria/ TOZD kmetijska proizvodnja/ Vinakoper/
TOZD blagovni promet - transport/ Mlekarna - agroservis 1986/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam, delovodniki
Ustvarjalci:
Droga Portorož
Leta 1953 je OLO Koper ustanovil industrijsko podjetje Piranske soline, leta 1954 pa podjetje
Začimba, ki je pripravljalo začimbe. V decembru 1963 sta se podjetji združili v novo industrijsko podjetje Začimba - Soline Portorož. V juniju 1964 se je podjetje Začimba - Soline združilo
z Gosadom iz Ljubljane (z obratoma Sudest in Jelka). Nastalo je podjetje Prehrambena industrija Droga Portorož, ki so ga sestavljale štiri enote: Soline, Začimba, Gosad (z obratoma Sudest
Gradišče in Jelka Vrhnika) in skupne službe. S to združitvijo 1. julija 1964 je bila sprejeta tudi
odločitev, da se bo po novem imenovala Droga. V oktobru 1974 se je podjetje preimenovalo in
se konstituiralo v delovno organizacijo Droga prehrambena industrija Portorož p.o. s poslovnimi enotami Začimba, Soline, Sudest, Jelka, Citrix, Skladišče soli, Gosad, Odkupna postaja
Most na Soči, Odkupna postaja Novo mesto in Odpremno skladišče. Na podlagi samoupravnega sporazuma o združitvi leta 1976 se je podjetje Droga združilo z DO HP Delamaris Izola
in TP Koloniale Piran. Nastala je nova delovna organizacija z imenom HP Droga prehrambena
industrija, n.sol.o., Portorož s TOZD-i Argo, Gosad, Delamaris, Kmetijska proizvodnja, Riba,
Soline, Sudest, Začimba, Živila in Blagovni promet.
30. decembra 1983 se je DO HP Droga vključila v SOZD Timav s sedežem v Kopru, ki so ga
sestavljale štiri delovne organizacije: DO Droga - Agraria (kmetijstvo in živilska industrija),
DO TOP Portorož (turizem in gostinstvo), DO Preskrba Koper (trgovina) in DO Jadran Sežana
(zunanja trgovina). Aprila 1984 se je podjetje ponovno preimenovalo, in nastala je Droga kmetijsko-živilska industrija, n.sol.o., Portorož. V juniju 1989 pa se je v sodni register vpisalo
podjetje Droga živilska industrija p.o. Portorož, organizirano kot družbeno podjetje v skladu
z zakonom o podjetjih. Leta 1991 se je podjetje Droga začelo širiti v tujino. Ustanovilo se je
podjetje Droga d.o.o. Buje na Hrvaškem, leta 1992 pa podjetje Droga Hungaria, ki pa je leta
1996 nehalo delovati. Z 10-odstotnim lastniškim deležem je v podjetje Droga vstopil prvi tuji
partner E. D. & F. MAN Coffee Ltd. London. Februarja 1993 se je podjetje Droga preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo z imenom Droga Portorož, živilska industrija, d.o.o., s
profitnimi centri: Začimba, Soline, Argo, Gosad in Zlato polje (prejšnji Sudest) ter s štabnimi
in skupnimi službami. Istega leta je bila ustanovljena Droga Livsmedel AB Švedska. Januarja
1996 se je Droga preoblikovala v delniško družbo. V istem letu je pridobila mednarodni certifikat skladnosti sistema kakovosti s standardom ISO 9001 za vse dejavnosti družbe. Leta 1999
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je Droga d.d. ustanovila podjetje Soline d.o.o. ter ustanovila ali kupila nekatera podjetja v tujini: januarja Drogo d.o.o. Sarajevo, maja Slovito d.o.o. Moskva in julija Drogo d.o.o. Skopje.
Proizvodnja in uprava podjetja Droga d.d. se leta 2001 preselita v novo tovarno v Izolo. Sledijo
nakupi podjetij v tujini: februarja Droga d.d. ustanovi Drogo d.o.o. Priština, marca Dogo d.o.o.
Sombor (današnjo Drogo d.o.o. Beograd), maja kupi podjetje Agro-Impeks Droga Portorož
d.o.o.e.l. uvoz - izvoz Skopje in večinski delež v klavnici Sandri S.p.a. v Italiji. Marca 2001
Droga d.o.o. Sarajevo kupi delež v sarajevskem podjetju Konzum d.d. Sarajevo. Julija 2001 je
Droga d.d. pridobila certifikat skladnosti sistema ravnanja z okoljem s standardom ISO 14001.
Decembra je prodala prostore Začimbe v Seči. V letu 2002 je prodala še podjetje Soline d.o.o.
in prostore proizvodnega centra Argo, novembra pa kupila večinski delež podjetja VIVO d.o.o.
Vinica. Istega leta se Droga d.o.o. Sombor preseli v Beograd in se preimenuje v Drogo d.o.o.
Beograd, Droga d.o.o. Sombor pa postane poslovna enota Droge d.o.o. Beograd. Droga d.d. in
povezana podjetja so se 2003 organizirala kot koncern z imenom Skupina Droga. Agro-Impeks
Droga Portorož d.o.o.e.l uvoz - izvoz Skopje se je združil z Drogo d.o.o. Skopje in se preimenoval v Drogo d.o.o. Skopje. Leta 2004 je Kolinska d.d. kupila od prodajalcev ED&F Man Ltd.
iz Londona in ED&F Man iz Ljubljane 19,67 % delnic družbe Droga d.d., 3. maja 2004 pa sta
se združeni podjetji Droga d.d. in Kolinska d.d. registrirali kot podjetje Droga Kolinska živilska
industrija d.d. (NČ)
SI PAK KP 774
Mlekarna Hrušica
1915-1946; 0,1m/ 1š
inventarna knjiga 1928-1934/ plačila 1930-1943/ inventarna knjiga 1915-1932/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Mlekarna Hrušica
SI PAK KP 592
Vinakoper
1948-1997; 19,7m/ 179š
poskušnja vina 1967-1969/ poročila, plani 1967-1973, 1976-1980, 1984-1989/ srednjeročni
program, plan DSSS SOZD Timav 1980-1985/ diplome mednarodnih vinogradniško-vinskih
sejmov v Ljubljani 1956-1983/ medalje/ fotografije/ proslava ob 50-letnici: nagovori, vabila,
reklame, fotografije, razstavno gradivo 1997/ plani kmetijske proizvodnje 1959-1972/ Agraria
Koper TOZD proizvodnja: poročilo o prodaji, vinogradništvo, poročilo o poslovanju, kmetijska
proizvodnja 1975/ zapisniki DS, kolegijev, zborov kolegijev 1951-1981/ zapisniki zbora kolektiva in komisije za medsebojna delovna razmerja 1978-1988/ samoupravni akti, pravilniki
1958-1978/ statuti, statut TOZD 1971-1977/ razni pravilniki 1958-1978/ melioracije, zemljišča,
sklad za kmetijstvo 1974-1975/ zapisniki sej samoupravnih organov in družbeno-političnih or270

ganov 1962-1974/ KZ Lucija TOZD Kmetijstvo Lucija, DO Vinakoper v likvidaciji, melioracija
hruškovih nasadov v dolini Dragonje 1977-1989/ registracija podjetja, pogodbe 1955-1969/ investicijski programi in elaborati 1958-1985/ investicijski programi ureditve vinogradov na Debelem rtiču, Labor - Boršt in Ankaran Purissima 1979-1980/ investicijski programi in elaborati,
programi, hidropedološka študija področja bonifike 1958-1985/ Excorrado (obrat brezalkoholnih
pijač): plani, analize, kadrovske zadeve, zapisniki sej, dopisi 1970-1980/ zavod za pospeševanje
kmetijstva Koper 1951-1960/ kmetijska pospeševalna služba, sejmi 1976-1989/ stanovanjski
sklad 1986-1989/ DO Agraria TOZD Vinakoper: kmetijska proizvodnja, selekcija, zapisniki
1968-1978/ načrti civilne zaščite 1984-1993/ investicijski programi, elaborat 1955-1967/ prijave investicij Agrarie Koper 1968-1972/ investicije kmetijskega kombinata Koper 1955-1960/
investicije kmetijske zadruge Koper 1963-1966/ investicije kmetijske zadruge Bertoki - Ankaran 1959-1961/ investicije kmetijske zadruge Izola 1956-1961/ investicije kmetijske zadruge
Pobegi - Čežarji 1960/ Kmetijski inštitut Slovenije, izpostava za jadranske kulture 1956-1958/
Kmetijski zavod Koper 1960-1963/ klet Vinakoper (v gradnji), odprtje polnilnice, register obnove vinogradov 1951-1971/ izvoz hrušk v Italijo 1992/ odločbe Vinakoper 1969-1974/ projekti Vinakoper 1949-1955/ zapisniki o škodi zaradi suše, toče 1965-1966, 1975-1976/ pogodbe
o delovnih razmerjih Vinakoper 1955-1962/ poročila o investicijah Agrarie Koper 1966-1976/
zapisniki o ekoloških meritvah 1975-1986/ stanovanjske zadeve/ kadrovske zadeve/ polnilnice
brezalkoholnih in žganih pijač, proizvodnja 1966-1973, 1976, 1981/ melioracija sečoveljske doline 1977-1978/ popis zemljiškoknjižnih zadev 1959-1968, 1982-1989/ zapisniki zbora delavcev
1982-1988/ zapisniki komisij za delovna razmerja, disciplinske zadeve 1984-1988/ DSSS Droga,
sanacijski programi 1980-1984/ samoupravni sporazumi, pravilnik o prevzemu grozdja, izračun
razmerij, cenik grozdja 1981-1985/ pravilniki, statuti, zemljiške zadeve, melioracija letališča
1981-1984/ adaptacija trgovine v Luciji 1972-1977/ delovodniki Okrajne zadružne zveze Koper
1956-1958/ Okrajna zadružna zveza Koper, Srednja kmetijska šola, Okrajna zveza kmetijskih
zadrug v likvidaciji in likvidacijska komisija 1959-1961/
Del gradiva - o projektih, personalne mape delavcev, stanovanjske zadeve, pogodbe o delovnih
razmerjih, kupoprodajne pogodbe, dopisi, reklamni material - je ostal pri njegovem ustvarjalcu.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Vinakoper
Podjetje »Vino« veletrgovina z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami d.o.o. je bilo ustanovljeno z odločbo PNOO št. 235/14/47 z dne 23. januarja 1947 in notarskim aktom notarja Edoarda Gallija št. 5290 z dne 27. februarja 1947. V sodni register Okrožnega narodnega sodišča v
Postojni je bilo vpisano 27. februarja 1947 pod številko Soc. 50/47-2. V začetku je poslovalo kot
družba z omejeno zavezo. Namen družbe je bil, da prodaja in odkupuje vino, likerje in žganje
vseh vrst ter pivo, sodavico in mineralne vode na debelo. Poleg tega je uvažalo in izvažalo
navedene vrste pijač zastopalo podjetja, ki so se ukvarjala s to panogo in ustanavljala podružnice.
Ustanovna glavnica družbe je znašala 700.000 lir (UL PPNOO, 1947, 24). Za poslovodjo je bil
21. junija 1947 izvoljen Stanislav Grgič (UL IOLO, 1947, 1). Na redni in izredni skupščini 25.
aprila 1949 so delničarji sprejeli sklep o preoblikovanju v delniško družbo in dvigu delniške
glavnice najprej na 1.000.000 lir (300.000 dinarjev), potem pa na 15.000.000 lir (4.500.000
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dinarjev). VUJA je 23. aprila 1949 potrdila (št. Up. 1839) novi statut družbe. Za ravnatelja je bil
imenovan Stanko Čermelj (UL VUJA in IOLO, 1950, 8). Na izredni skupščini delničarjev 18.
decembra 1953 je bil sprejet sklep o začetku njenega likvidacijskega postopka (UV OLO KP,
1954, 3). Pravni naslednik podjetja je sedanji Vinakoper. (MKR, NČ)
Že leta 1949 so začeli načrtovati gradnjo nove centralne kleti v Škocjanu. Klet je bila odprta
leta 1951, prvo trgatev pa je prevzela leta 1953. OLO Koper je 23. januarja 1954 ustanovil novo
gospodarsko podjetje z imenom VINO-KOPER, veletrgovina z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami. V sklopu podjetja sta delovali še založni kleti v Ljubljani in v Celju.
Podjetje se je v 60., 70. in 80. letih 20 stol. pogosto organizacijsko spreminjalo (značilna so
bila števila združevanja in razdruževanja z drugimi podjetji s področja kmetijstva in trgovine,
in sicer:
- leta 1962 je bilo podjetje pridruženo KZ Koper
- leta 1967 je bila KZ preimenovana v Agrario Koper
- leta 1972 je bilo podjetje Vinakoper priključeno TOZD Proizvodnja
- leta 1978 Vinakoper postane samostojen TOZD nove DO Agrarie
- leta 1983 nastane novi SOZD Timav; Vinakoper postane TOZD DO Droga - Agraria
- leta 1988 se Vinakoper loči od DO Droge Agrarie in postane samostojna DO
Konec leta 1987 je bil zaradi težav, v katere je zašla DO Vinakoper, uveden »začasen ukrep
družbenega varstva«, naslednje leto pa postopek redne likvidacije. Pred zaključkom likvidacije
je bila leta 1990 ustanovljena firma VINAK d.o.o., ki je prevzela sanirane dele nekdanje DO.
Delničarja družbe sta postala FINOR (finančna družba Splošne banke Koper) z 80-odstotnim
deležem in KZ Agraria Koper z 20-odstotnim deležem. Vinak d.o.o. je leta 1991 prevzel ime
prejšnjega podjetja Vinakoper. Novo podjetje Vinakoper d.o.o. ima v Sloveniji največji delež
lastnih vinogradniških posesti. Prva vinogradniška posestva na Briču in Črnem Kalu so leta 1950
začele urejati kmečke obdelovalne zadruge, v obdobju od leta 1950 do leta 1958 pa so nastala
še posestva Škocjan, Ankaran in Kortina. V tem obdobju so nastali tudi manjši vinogradniški
kompleksi: Rete na Pučah, Montinjan pod Marezigami, Zaravne nad Dekani, Brida, Božiči,
Barižoni in Beneša na Miljskih hribih, Pod Koritnico v Medoših, Dobrava pod Belvederjem
ter Baredi nad Izolo. V 60. letih so nastala še posestva na Purissimi pri Ankaranu, v Pradah in
Srgaših, v 70. pa posestvi Šantoma in Labor (Ferletič, 1995, 267-280). (ZB)

7.4.2

Proizvodnja tekstilij in tekstilnih vlaken ter tekstilna obrt

SI PAK PI 213
Obrtna delavnica Tapetništvo Piran
1954-1964; 0,1m/ 1š
ustanovitveni akti/ dopisi 1954-1961/ personalna dokumentacija/ zaključni računi 1956-1963/
gradbena dokumentacija/ investicijski program/ likvidacijska bilanca/
Pripomočki za uporabo
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Obrtna delavnica Tapetništvo Piran
Delavnica je bila ustanovljena z odločbo ObLO Portorož 8.11.1954. Predmet poslovanja je bilo
tapetništvo. Leta 1957 se je preimenovala v Tapetništvo Piran, in v Piran je bil prenesen tudi
njen sedež. Ukinjena je bila 1.8.1964; njeno dejavnost je prevzel zasebni obrtnik. (MKR)

7.4.3

Proizvodnja oblačil in pokrival

SI PAK KP 617
Krajevna krojaška delavnica Komen
1948-1952; 0,1m/ 1š
ustanovitev/ pravila/ operativni, finančni, gotovinski plani/ poročila o zaposlenih/ personalna
dokumentacija/ volitve v DS/ zapisniki sej DS/ plačilni seznami/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Krajevna krojaška delavnica Komen
Podjetje Krajevna krojaška delavnica Komen je bilo ustanovljeno z odločbo KLO Komen. Vpis v register državnih gospodarskih podjetij (št. 36/489) je bil izveden na podlagi
odločbe OLO Sežana z dne 15.12.1948. Predmet poslovanja podjetja je bilo izvajanje vseh
del krojaške stroke. (UZ)
SI PAK KP 693
Tovarna pletenin in konfekcije Sežana
1961-1995; 5,5m/ 50š
statuti/ pravilniki/ samoupravni sporazumi/ zapisniki upravnega odbora/ sklepi direktorja/ zapisniki sej DS/ zapisniki sej zbora delavcev/ zapisniki sestankov strokovnega kolegija/ razvojna koncepcija/ investicijski programi za modernizacijo/ plani/ analize finančnih rezultatov
poslovanja/ programi razvoja/ poročila/ bilance uspeha/ zaključni računi/ realizacije v proizvodnji/ investicije/ personalna dokumentacija/ zapisniki odbora in komisije za medsebojna delovna razmerja/ osnovna organizacija sindikata/ tehnološki listi različnih kolekcij/ fotografije/
priznanja, pohvale, plakete, diplome/ poročilo o zgodovinskem razvoju podjetja/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
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Ustvarjalci:
Tovarna pletenin in konfekcije Sežana
Tovarna pletenin in konfekcije Sežana je bila ustanovljena leta 1948 in je delovala do leta 1995.

7.4.4

Proizvodnja usnja, usnjenih izdelkov in obutve

SI PAK KP 416
Čevljarska produktivna zadruga Štanjel
1948-1967; 0,1m/ 1š
socialna sestava uslužbencev/ plačilne liste/ zaključni računi 1948-1967/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Čevljarska produktivna zadruga Štanjel
SI PAK KP 413
Čevljarska zadruga Komen
1957-1962; 0,1m/ 1š
dopisi 1959, 1961/ zaključni računi 1959-1962/ plačilne liste 1957-1962/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Čevljarska zadruga Komen
SI PAK PI 216
Splošno čevljarstvo Portorož
1955-1962; 0,2m/ 2š
zaključni računi/ plačilni seznami/ najemne pogodbe/ zapisniki sej/ dopisi/ tarifni pravilniki/
ustanovni dokumenti/ obrtno dovoljenje/ seznam zaposlenih/
Pripomočki za uporabo:
popis
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Ustvarjalci:
Splošno čevljarstvo Portorož
Čevljarska in ortopedska delavnica Piran je bila ustanovljena 2.12.1955. Predmet poslovanja
je bil opravljanje uslug iz čevljarske in ortopedske stroke. Sedež podjetja je bil v Piranu. Leta
1961 se je obrtna delavnica pridružila Splošnemu čevljarstvu Portorož, ki je bilo ustanovljeno
1.2.1957. Dokumentov o likvidaciji ni. (MKR)

7.4.5

Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov

SI PAK KP 188
Tovarna kemičnih in pralnih izdelkov Jadranka Piran
1954-1963; 0,9m/ 9š
zapisniki DS/ zapisniki upravnega odbora/ pravilniki/ dopisi/ zaključni računi/ poslovna
poročila/ revizijska poročila/ analize poslovanja/ matične knjige/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Tovarna kemičnih in pralnih izdelkov Jadranka Piran
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1863 pod imenom »Salvetti«. V začetku se je pretežno ukvarjalo s proizvodnjo stekla, izdelava mila pa je bil le stranski obrat. Po prvi svetovni vojni se je
podjetje, ki je bilo do takrat javna trgovska družba, preoblikovalo v družbo z omejeno zavezo,
celotno premoženje pa je bilo razdeljeno na 60 delnic oziroma deležev. Po letu 1945 je 5/6 delnic zaplenil sklad za žrtve fašizma. Podjetje je upravljal solastnik oziroma lastnik enega deleža
dr. Lugnani, po njegovi smrti leta 1952 pa je delež podedovala njegova hčerka. Podjetje je bilo
v času Italije najverjetneje registrirano v Pulju. Dejansko podjetje Salvetti v coni B STO ni bilo
registrirano. Zemljišča so bila vpisana v zemljiški knjigi katastrske občine Piran, kot lastnik pa
je bil zabeležen Salvetti & Cie. Podjetje je na novo ustanovil ObLO Piran z odločbo št. 02/23820/1-57 z dne 26. december 1957. Podjetje je bilo registrirano pri Okrožnem gospodarskem
sodišču v Kopru pod št. Reg.B.IV 241/1, Pi 130/58 in Pi 162/58 z dne 19. junija 1958 z imenom »Tovarna pralnih in kemičnih izdelkov Piran«. ObLO Piran je z odločbo 02/2-388/1-57
spremenil ime podjetja v »Jadranka« - tovarna kemičnih in pralnih izdelkov Piran. Kot predmet
poslovanja je bila navedena industrijska proizvodnja mil, praškov, loščil, glicerina ter kozmetike. Na podlagi odločbe ObLO Piran št. 02/6-JA-50/1 z dne 27. junij 1961 in 02/6-JA-46/1 z dne
28. junij 1961 je Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru pod št. Rg.1b 241/5 dne 8. julija 1961
vpisalo spremembo imena podjetja in predmet poslovanja. 25. junija 1962 je tovarna prešla v
prisilno likvidacijo. Sklep je bil objavljen v Uradnem listu FLRJ št. 27/1962. (AP)
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7.4.6

Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

SI PAK KP 773
Krajevna opekarna Klanec
1948-1951; 0,1m/ 1š
plačilne liste 1948-1951/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Krajevna opekarna Klanec
SI PAK KP 608
Opekarna Obrov
1974-1978; 0,2m/ 2š
matična knjiga 1974-1975/ finančna in druga poročila o likvidaciji/ dopisi in prijave o stečajnem
postopku/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Opekarna Obrov
Na zboru delavcev 19.9.1974, na katerem je bilo prisotnih več kot polovica zaposlenih, je bil
sprejet sklep, da postane Opekarna Obrov TOZD in se odcepi od Ljubljanskih opekarn in postane organizacija združenega dela (OZD). Ime podjetja je bilo Opekarna Obrov in je imela sedež v
Obrovu št. 59 a. Okrožno gospodarsko sodišče v Ljubljani je 5.10.1973 sprejelo sklep o odcepitvi
Opekarne Obrov od Ljubljanskih opekarn (Rg III 434/21) zaradi pripojitve k podjetju IGM Ruda
Izola. Dne 30.12.1974 so samostojno podjetje vpisali v sodni register Okrožnega gospodarskega
sodišča v Kopru. Predmet poslovanja sta bili proizvodnja in prodaja opečnih izdelkov. S sklepom SO Sežana opr. št. 023-14/73-3 z dne 5.11.1973 je bil uveden postopek za redno likvidacijo
Opekarne Obrov. Kot samostojna organizacija so začeli poslovati 1.10.1974. Na podlagi predloga SO Sežana je Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru s sklepom št. L 1/76 z dne 16.3.1976 za
likvidacijskega upravitelja imenovalo Mirka Margona. Zbor delavcev je na predlog SO Sežana
in sindikata sprejel sklep, da se proizvodnja ustavi 10.10. 1975. Okrožno gospodarsko sodišče
Koper je s sklepom št. 2/77 z dne 22.4.1977 uvedlo stečajni postopek. (MKR)
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SI PAK KP 439
Ruda Izola
1956-1975; 0,2m/ 2š
poročilo o preiskavi opekarske gline in glinišča opekarne Ruda 1955/ investicijski programi
1956, 1959, 1963/ poročilo o laboratorijskih raziskavah strešnikov 1966/ program preureditve
tehnologije predelave laporja 1966/ stanje in razvoj opekarske industrije v SRS 1969/ plani
1971, 1973-1975/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Ruda Izola
Gospodarsko podjetje Ruda je ustanovil OLO Koper z odločbo 767/1 dne 23.1.1954 na podlagi odredbe IOLO o gospodarskih podjetjih z dne 15. maja 1949 ter zakona LRS o okrajnih
ljudskih odborih z dne 8.7.1952. Proizvajalo je, izvažalo in uvažalo opeko in preostali gradbeni
material ter imelo kamnolome. Upravljal ga je svet za gospodarstvo OLO Koper. Sedež podjetja je bil Izoli, Polje 21. Kot pravna oseba je bilo vpisano pri Okrožnem gospodarskem sodišču
v Kopru s sklepom št. Ib 19 dne 11.11.1959. Imelo je glavni proizvodni obrat, mehanično
delavnico in mizarsko delavnico. Njegov statut je bil sprejet 28.3.1966. Leta 1971 je predmet
svojega poslovanja razširilo na prodajo gradbenega materiala: kritine, zidnih elementov,
stropnih elementov, betonskih cevi raznih dimenzij, betonskega železa raznih dimenzij, gradbenega lesa, bitumenske mase. Leta 1972 je dejavnost razširilo še na prodajo in nabavo cementa,
apna, keramičnih izdelkov, sanitarij in mavca. (MKR)
SI PAK KP 735
Steklarna Hrpelje
1956-1998; 7,1m/ 65š
registracija podjetja/ statuti/ pravilniki/ zapisniki/ statistika/ lastniško preoblikovanje/ poslovne
bilance/ investicije/ knjige/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Steklarna Hrpelje
Steklarna Hrpelje je bila ustanovljena leta 1955 kot Tovarna steklene galanterije. 1.12.1956 je
bila preoblikovana v Tovarno optičnih in steklopihaških izdelkov. 27.5.1964 pa v VEGA, Tovarno aparatov in instrumentov v izgradnji. 11.7.1982 nastane ASTRA Steklarna p.o., 19.7.1990
je samo Steklarna p.o., leta 1994 pa Steklarna d.d. Leta 2003 je zaključen stečaj podjetja, ki je
v letu 1995 zaposlovalo 144 delavcev. Blagovna znamka podjetja je bil kozarec. (NČ)
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7.4.7

Proizvodnja kovin in kovinskih polizdelkov

SI PAK KP 179
Libis Ilirska Bistrica - livarna sive litine in neželeznih kovin
1969-1978; 0,2m/ 2š 2k
plačilne liste 1969-1974/ abecedni seznam zaposlenih 1971/ delovodnik 1972-1978/
Pripomočki za uporabo
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Libis Ilirska Bistrica - livarna sive litine in neželeznih kovin
SO Ilirska Bistrica je z odločbo št. 023-2/96-1 dne 27.6.1969 ustanovila podjetje Livarna Ilirska
Bistrica - »LIBIS« s sedežem v Vrbici 1/b. Predmet poslovanja je bil izdelava litih izdelkov. Podjetje se je konstituiralo na zasedanju DS 30.4.1970. Na podlagi sklepov delavskih svetov podjetja
»Avtokovinarstvo« Ilirska Bistrica dne 8.5.1970 in podjetja »LIBIS« z dne 18.5.1970 se je k podjetju pripojilo podjetje »Avtokovinarstvo« (Rg II b 213). Na podlagi sklepa SO Ilirska Bistrica št.
023-1/71-2 dne 25.2.1971 je bila uvedena prisilna uprava. Okrožno gospodarsko sodišče Koper
je 23.1.1973 uvedlo stečajni postopek ter ga s sklepom dne 5.6.1978 sklenilo. (MKR)

7.4.8

Proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev

SI PAK KP 645
KIO Šmarje - proizvodnja kovinskih izdelkov in opreme
1958-1998; 4,4m/ 40š 26k
delovodniki 1966-1977/ matične knjige delavcev 1958-1997/ odpravnine 1991-1995/ predčasne
upokojitve 1991-1992/ seznam zaposlenih delavcev 1991/ dokup zavarovalne dobe 1991-1993/
izbor direktorja podjetja 1986-1994/ zaposlitev begunk 1995-1996/ izločitev iz TKG Ljubljana in
registracija podjetja KIO Šmarje 1988-1990/ nepremičnine in investicije 1960-1994/ gradbeno in
uporabno dovoljenje za novo halo 1970-1972/ smernice in analiza razvojnih možnosti (za obdobje
1986-1990) 1984-1985/ nesreče pri delu 1959-1960/ obratna dovoljenja 1958-1967/ inšpekcijski
pregledi in odločbe 1958-1968/ referendumi 1972-1990/ zapisniki volilnih komisij 1965-1986/
podatki o proizvodnih programih 1986-1992/ bilance in poslovna statistika 1994-1996/ zapisniki
DS 1961-1963, 1973-1997/ zapisniki centralnega DS 1961-1973, 1974-1980/ zapisniki zbora delavcev 1974-1993/ zapisniki strokovnih kolegijev 1986-1991/ ljudska obramba in civilna zaščita
1960-1996/ zapisniki disciplinske komisije 1960-1996/ zveza komunistov 1964-1988/ zapisniki
osnovne organizacije ZK (OOZK) 1979-1986/ izstopi iz OOZK 1985-1988/ evidenčni kartoni
članov OOZK 1975-1982/ register članov ZK 1964-1968/ ekološke meritve in poročila zavoda
za varstvo pri delu 1969-1997/ kontrolni pregledi inšpektorata za delo 1988-1994/ dopisi, zapisniki, poročila službe za varstvo pri delu 1967-1990/ lastninjenje 1992-1998/ razni pravilniki
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1966-1989/ samoupravni sporazumi 1977-1989/ statut 1989-1990/ zaključni računi in poslovna
poročila 1961-1996/ delitev stanovanj in stanovanjskih posojil 1970-1991/ stanovanjske pogodbe
in posojila 1959-1970/ investicije v stanovanja 1979-1992/ štampiljke/ prijave v stečajno maso
1995-2000/ prodaja nepremičnin 1998-1999/ stečaj 1995-2000/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
KIO Šmarje - proizvodnja kovinskih izdelkov in opreme

7.4.9

Proizvodnja računalniških, komunikacijskih in optičnih naprav

SI PAK KP 519
Iskra elektroakustika p. o. Sežana
1966-1988; 4,2m/ 39š
zapisniki, sklepi, poročila DS/ zapisniki sej zbora delovnih ljudi/ volitve v DS in druge organe/
zapisniki upravnega odbora/ zapisniki izvršnega odbora/ zapisniki poslovodnega odbora/ sklepi
sej odbora za poslovno politiko/ zapisniki sej kolegija/ poročila/ analiza/ seznami zaposlenih/
zapisniki osnovne organizacije sindikata in raznih komisij/ dnevni bilteni tovarne/ statistična
poročila/ registracija podjetja/ zgodovina podjetja/ organizacijska shema/ uvedba stečajnega
postopka/ operativni plani/ realizacija/ statut in pravilniki podjetja/ samoupravni sporazumi/
sanacijski programi/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Iskra elektroakustika p. o. Sežana
Združeno podjetje Iskra - industrija za elektromehaniko in telekomunikacije, elektroniko, avtomatiko in elemente Kranj je ustanovila vlada FLRJ z aktom PO št. 2065/41 z dne 31.12.1946 - z
angleškim imenom: United Enterprise (Corporation, Company) ISKRA, Electromechanics, Telecommunications, Electronics, Automation, Components, Kranj, Yugoslavia). Sedež
podjetja je bil v Kranju. Imelo je veliko združenih podjetij. V Sežani je delovalo Združeno
podjetje ISKRA KRANJ - Organizacija: Tovarna radijskih sprejemnikov Sežana. Na podlagi
sklepa DS dne 17.12.1971 so predmet poslovanja postali: izdelovanje malih individualnih in
serijskih transformatorjev, izdelava televizijskih stabilizatorjev, izdelava malih tuljav, izdelava individualnih in serijskih ojačevalnih naprav, predojačevalcev, panelov za radijske sprejemnike, gramofone, izdelava magnetofonov, kinoojačevalcev, registrofonov, zvočnih omaric,
stebrov in zvočnih skrinj. Na podlagi sklepa Okrožnega gospodarskega sodišča v Ljubljani
dne 19.5.1975 je bila v sodni register vpisana TOZD tovarna radijskih sprejemnikov SPREJEMNIKI, n.sub.o, kot del delovne organizacije ISKRA - industrija širokopotrošniških izdelkov »Široka potrošnja«, n.sol.o., Železniki. Temeljno sodišče v Kranju je zaradi konstituiranja
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v enovito delovno organizacijo 5.1.1987 sprejelo sklep o vpisu v sodni register organizacije
ISKRA Elektroakustika, p.o. Industrija elektroakustičnih naprav in transformatorjev Sežana in
izbrisu starega imena. Statut so sprejeli 12.1.1987. S sklepom sodišča št. 7/88-3 je bil za DO
Iskra elektroakustika Sežana uveden stečajni postopek. (MKR)
SI PAK PI 214
Obrtna delavnica Urarstvo Piran
1955-1965; 0,3m/ 3š
zaključni računi/ obrtno dovoljenje/ pogodbe/ plačilni seznami/ dolžniki/ dnevniki in bilance/
pogodbe/ tarifni pravilnik/ razno/
Pripomočki za uporabo.
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obrtna delavnica Urarstvo Piran
Ustanovljena je bila z odlokom ObLO Piran 28.9.1955. Opravljala je storitve iz urarske stroke. Z odločbo ObLO Piran so ji pripojili Zlatarstvo Piran; tako so poleg urarstva opravljali še
zlatarsko obrt. Leta 1962 so ime spremenili v Urarstvo Piran. Z odločbo SO Piran je dne
11.1.1965 delavnica nehala delovati in je bila likvidirana. (MKR)

7.4.10

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

SI PAK KP 775
Avtokovinarstvo Ilirska Bistrica
1969-1970; 0,1m/ 1š
delovodniki 1969-1970/ spisi 1969-1970/ plačilne liste 1969-1970/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Avtokovinarstvo Ilirska Bistrica
S sklepom DS 31.10.1968 podjetja »Autoferrus« Opatija, je obrat, ki je deloval v Ilirski
Bistrici, dne 1.11.1968 postal samostojen. Novoustanovljeno podjetje se je imenovalo »Autokovinarstvo« Ilirska Bistrica in je imelo sedež na Bazoviški 32. Konstituiralo se je 28.12.1968.
Predmet poslovanja so bili: izdelovanje kovinskega reprodukcijskega materiala, popravljanje,
pranje in mazanje motornih vozil in koles, izdelovanje in popravljanje kovinskih izdelkov za
široko potrošnjo, popravljanje električnih strojev, aparatov in naprav, popravljanje električnih
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gospodinjskih aparatov, prevoz blaga z motornimi vozili, prodaja raznih kovinskih izdelkov
in delov za motorna vozila na debelo in na drobno. Delavski svet je 8.5.1970 izglasoval, da
se podjetje pripoji k podjetju LIBIS Ilirska Bistrica. Okrožno gospodarsko sodišče Koper je
zato 8.10.1970 podjetje »Avtokovinarstvo« izbrisalo iz registra gospodarskih organizacij (Rg II
b 213/4). (MKR)
SI PAK KP 412
Cimos Koper
1967-1999; 43,3m/ 393š
zapisniki sej DS DSSS in TOZD-ov 1972-1982/ zapisniki sej in sklepi poslovodnega odbora/ zapisniki sej odbora za delovna razmerja/ zapisniki drugih komisij, skupin in družbeno-političnih
organizacij/ pravilniki in samoupravni akti/ samoupravni sporazumi/ sklepi samoupravnih organov/ sodelovanje med TOMOS-om in Citroën-om 1971-1982/ združevanje Cimos-Tomos
1975-1976/ fizični obseg proizvodnje/ pogodbe o poslovno-tehničnem sodelovanju/ korespondenca in pogodbe s tujimi in domačimi partnerji/ gibanje delovne sile/ proizvodni in finančni
plani/ poslovna poročila/ zaključni računi/ analize/ raziskave tržišča/ tehnična dokumentacija/ tehnološki postopki/ kontrola kvalitete/ investicije in gradbena dokumentacija za objekte
CIMOS/ program lastninskega preoblikovanja družbe 1994-1995/ glasilo podjetja Cimos/ fotografije/ videokasete/ plakete in priznanja/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Cimos Koper
Podjetje za proizvodnjo avtomobilov in njihovih sestavnih delov Cimos Koper, s sedežem na
Vojkovem nabrežju 30 v Kopru, je bilo ustanovljeno julija 1972. Ustanovili sta ga tovarna
motornih vozil TOMOS (s sklepom DS 11.7.1972) in tovarna avtoelektričnih izdelkov ISKRA
Nova Gorica (s sklepom DS 27.7.1972). V sodni register je bilo vpisano pri Okrajnem gospodarskem sodišču Koper pod št. Rg I b 519/1 dne 30.8.1972.
Poslovni predmet poslovanja podjetja je bil:
- nabava in uvoz opreme ter reprodukcijskega materiala in drugega za potrebe lastne proizvodnje in proizvodnje pogodbeno ali sicer poslovno s podjetjem vezanih kooperantov
- montaža avtomobilov in izdelava sestavnih delov avtomobilov, sklopov, podsklopov, organov
in orodja
- prodaja lastnih proizvodov in proizvodov kooperantov na veliko in na drobno na domačem in
tujem tržišču
Podjetje so sestavljali naslednji organizacijski sektorji: finančni, nabavni, prodajni, sektor
proizvodnje avtomobilskih delov, sektor proizvodnje avtomobilov, pripravljalni, splošni, sektor kontrole kakovosti in sektor službe za zunanje stike. Podjetje CIMOS je imelo sklenjeno
pogodbo o dolgoročni industrijski kooperaciji s podjetjem Citroën Pariz. Naziv podjetja se je
decembra 1973 spremenil v Tovarna avtomobilov CIMOS Koper. Decembra 1972 je ta odprla
predstavništvo in konsignacijsko skladišče z imenom CIMOS Koper, predstavništvo Ljubljana,
s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova ulica 4, in predmetom poslovanja: zastopanje podjetja
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Citroën Pariz in konsignacijska prodaja vseh izdelkov Citroën, s katerimi je imel CIMOS
sklenjeno pogodbo o dolgoročni industrijski kooperaciji. Oddelek je deloval kot samostojna
ekonomska enota. 28. decembra 1973 je podjetje vpisalo v sodni register še naslednje enote:
Proizvodnja avtomobilskih delov Buzet s sedežem v Buzetu, AVTOPROIZVODNJA Koper s
sedežem v Kopru in Proizvodnja avtomobilskih delov Senožeče s sedežem v Senožečah. (MZ)
7.4.11

Proizvodnja pohištva

SI PAK KP 395
Tovarna pohištva Slovenijales p.o. Stil Koper
1946-1986; 8,6m/ 78š
statuti, pravila, pravilniki 1958-1985/ zapisniki sej izvršnega odbora 1965-1973/ zapisniki sej
upravnega odbora 1954-1974/ zapisniki sej DS 1958-1985/ drugi zapisniki/ personalna dokumentacija/ samoupravni sporazumi/ samoupravni sporazum o ustanovitvi razvojnega inštituta
Slovenijales 1985/ samoupravni sporazum o združevanju v SOZD 1972/ statistična poročila/
poročila o ekoloških meritvah v tovarni/ gospodarski načrti in plani proizvodnje/ sanacijski
program 1983/ načrti, tehnični opisi, skice, prospekti, fotografije pohištva 1964-1985/ poročila
kontrole kvalitete/ investicijski programi 1954-1984/ idejni projekt za rekonstrukcijo tovarne
1982/ zaključni računi 1946-1963/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Tovarna pohištva Slovenijales p.o. Stil Koper
»STIL« splošno mizarstvo in trgovina s pohištvom je bil ustanovljen z notarskim aktom notarja Edoarda Gallija št. 5265 z dne 24. februarja 1947. V sodni register Okrožnega narodnega
sodišča v Postojni je bilo vpisano 24. februarja 1947 pod številko Soc 48/47-2. V začetku je
poslovalo kot družba z omejeno zavezo. Namen družbe je bil, da izdeluje in prodaja stanovanjsko pohištvo, stavbarske izdelke, opremo za pisarne, trgovine in ladje v rednem programu ali
po naročilu na podlagi lastnih ali tujih projektov. Podjetje je opravljalo tudi uvoz in izvoz svoji
stroki potrebnega materiala. Ustanovna glavnica družbe je znašala 700.000 lir (UL PPNOO,
1947, 24). Na redni in izredni skupščini 6. maja 1949 so delničarji sprejeli sklep o preoblikovanju v delniško družbo in dvigu delniške glavnice na 3.000.000 lir (900.000 dinarjev). VUJA
je 6. maja 1949 potrdila (št. Up. 1955) novi statut družbe. Za njenega direktorja je bil imenovan
Vid Štravs (UL VUJA in IOLO, 1949, 7). Na izredni skupščini delničarjev 22. decembra 1953
je bil sprejet sklep o začetku likvidacijskega postopka (UV OLO KP, 1954, 3). »Stil« je svoje
delo nadaljeval kot del podjetja Slovenijales. (MKR, NČ)
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7.4.12

Montaža in vzdrževanje strojev in naprav

SI PAK PI 187
Ladjedelnica 2. oktober Piran
1948-1970; 33m/ 296š 4f 90k
zapisniki sej DS in upravnega odbora 1955-1964/ matične knjige 1950-1964/ personalne mape/
finančne knjige 1961-1964/ osebni kartoni 1956-1964/ splošni dopisi 1958-1964/ investicijski
elaborati/ ponudbe/ načrti/ proizvodnja/ remonti/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Ladjedelnica 2. oktober Piran
Tradicija podjetja naj bi segala do leta 1870. Leta 1947 je ladjedelnica postala delniška družba,
katere večinski lastnik je bila Jadranska slobodna plovidba na Reki. Nastalo je podjetje
Piranska brodogradilišta d.d. Od leta 1954 je podjetje poslovalo kot ladjedelnica Boris Kidrič
Piran. Leta 1956 se je pridružilo Splošni plovbi Piran. V ladjedelnici so gradili in popravljali
lesene ladje, od petdesetih let 20. stol. dalje pa tudi srednje tovorne ladje in vlačilce. Tesno so
sodelovali z obrtniki. Leta 1961 se je ladjedelnica ločila od Splošne plovbe Piran in poslovala
kot samostojno podjetje. Zaradi neplačil naročnikov je šla leta 1964 z odločbo ObLO Piran v
prisilno likvidacijo. (MKR)
7.4.13

Proizvodnja in distribucija energije

SI PAK KP 186
Podjetje Elektro Koper
1956-1972; 0,1m/ 1š
dopisi, poročila, zapisniki 1956-1961/ visokonapetostna mreža 1956/ pregled osnovnih podatkov elektroenergetskega sistema SFRJ 1972/ pregled osnovnih podatkov o transformatorjih in
prenosnih mrežah v SFRJ 1972/
Pripomočki za uporabo
arhivski popis
Ustvarjalci:
Elektro Koper
Elektro Koper je bil ustanovljen 26. avgusta 1955 (št. I-1417/1), registriran pa 29. oktobra 1955
(Reg. B I 148/1 Fi). 19. julija 1963 se je združil s podjetjem Elektro Gorica, 31. marca 1974 pa je
prišlo do združitve v podjetje DES (Distribucija električne energije Slovenije) Ljubljana. (NČ)
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7.5

Tisk

SI PAK KP 806
Grafika Ilirska Bistrica
1963-1993; 11m/ 109š
registracija/ statusne spremembe/ organizacijske sheme/ statut/ pravilniki in interni akti/ zapisniki sej DS/ sklepi DS/ zapisniki sej komisije za delovna razmerja/ samoupravni sporazumi/ plani/ poročila/ poslovni rezultati/ izvedenski predlogi/ ceniki/ realizacije/ reklamacije/
odškodninski zahtevki/ investicije/ investicijsko vzdrževanje/ gradbeni načrti/ izločitev Grafike
iz Plutala/ nesreče pri delu/ opisi področij dela/ personalna dokumentacija/ zaključni računi/
pogodbe/ evidenca stanovanj/ gradivo osnovne organizacije sindikata/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Grafika Ilirska Bistrica
SI PAK KP 345
Primorski tisk Koper
1947-1998; 10m/ 91š
statuti in pravilniki 1966-1978/ zapisniki sej upravnega odbora/ zapisniki sej delavskih svetov/
premoženjskopravne zadeve/ zaključni računi posameznih TOZD-ov/ samoupravni sporazumi
1980-1985/ statistična poročila 1977-1996/ glasilo Informacije 1979-1984/ štampiljke/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Primorski tisk Koper
Leta 1957 so se podjetje LIPA in tiskarna ter časopis Slovenski Jadran združili v ČZP Primorski tisk.
V sedemdesetih letih so založniško-grafično podjetje Primorski tisk Koper sestavljali TOZD Tiskarna Jadran, TOZD Propaganda in TOZD Lipa. Predmet poslovanja je bil: izdajanje knjig, čestitk,
razglednic in prodaja le-teh, trgovanje s šolskim materialom, pisarniškim materialom, igračami in
spominki, izdelava fotolitov, klišejev, etiket, brošurnih osnutkov in prospektov, oblikovanje, organizacija razstav, izdelava filmov, TV-reklam, časopisnih reklam in vezava knjig. Knjigarne in papirnice so bile v Kopru, Izoli, Piranu, Portorožu, Sežani, Postojni, Pivki in Ilirski Bistrici. (MKR)
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7.6

Prostorsko in stanovanjsko-komunalno gospodarstvo

SI PAK KP 209
Komunalno podjetje Komunalni servis Koper
1955-1960; 0,2m/ 2š
delovodnik/ dopisi/ odločbe 1955-1956, 1960/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Komunalni servis Koper
Komunalni servis Koper je ustanovila SO Koper z odločbo 05/1-KO-605/1 28.12.1960, po
ukinitvi Zavoda komunalne dejavnosti Koper. Podjetje je bilo registrirano 18. januarja 1962
pod številko Rg I b 291/1 in kasneje 28. marca 1974 pod številko Srg 16/74. Glavna dejavnost
je upravljanje, gradnja in vzdrževanje mestnih ulic, javnih objektov in prostorov ter mestne
tržnice. Dopolnilna dejavnost je projektiranje mestnih ulic in cest s kanalizacijo ter gojenje in
prodaja okrasnih rastlin. Leta 1991 se podjetje preimenuje v Komunala podjetje za komunalne
dejavnosti p.o. Koper. (NČ, MKR)
SI PAK KP 182
Občinsko podjetje za javne vodovode in elektriko Koper / Servizio comunale di Pubblici
Acquedotti e dell’Officina elettrica Capodistria
1902-1937; 2m/ 20š 41k
knjiga porabe vode 1902-1910/ knjiga porabnikov vode 1922-1923, 1929-1933/ knjiga porabe
elektrike 1911-1913, 1918-1920/ knjiga porabnikov elektrike 1922-1923/ glavna knjiga opravljenih del za elektriko 1935-1936/ knjige plačil vode in elektrike/ projekt bonifikacije koprskih
solin 1919-1923/ projekt vodovodnega omrežja za občino Koper 1935/ analiza vode rižanskega
in buzetskega vodovoda 1939/ katalog svetil/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Občinsko podjetje za javne vodovode in elektriko Koper / Servizio comunale di Pubblici
Acquedotti e dell’Officina elettrica Capodistria
Podjetje se je ukvarjalo z izgradnjo in vzdrževanjem občinskega vodovodnega in električnega
omrežja ter z bonifikacijo (razsoljevanjem) obmorskih depresij (semedelska in ankaranska
bonifika) za kmetijsko rabo. Ustanovitveni akti se niso ohranili. (VD)
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SI PAK KP 414
Obnovitvena zadruga Komen
1947-1951; 0,1m/ 1š
seznam članov/ plačilne liste/ delovne knjižice/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obnovitvena zadruga Komen
SI PAK KP 224
Stanovanjska zadruga Primorski dom Koper
1961-1976; 1,8m/ 16š 2k
statut 1971/ pravilniki/ dopisi splošnega sektorja/ stanovanjska posojila/ najemne, kreditne,
civilno-pravne pogodbe/ izvajanje gradbenih del/ adaptacije/ časopisni članki 1970-1973/
poročila o delu/ statistična poročila 1962-1972/ sanacija 1974-1976/ zapisniki sej/ zaključni
računi/ matična knjiga zaposlenih/ zazidalni načrt Prade/ plačilni seznami 1963-1976/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Stanovanjska zadruga Primorski dom Koper
Stanovanjska zadruga Primorski dom je bila ustanovljena 23. maja 1960, 2l.3.1961 je bila vpisana v zadružni register Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. Po stagnaciji zadruge zaradi stanovanjske reforme 1965 leta, so leta 1969 spremenili način in obseg poslovanja. Ustanovili so gradbeno enoto v okviru zadruge za izvajanje gradbenih storitev. Predmet poslovanja je bil
zidanje, popravljanje, kupovanje in prodajanje za svoje člane, za druge pravne in fizične osebe
stanovanj, vrstnih hiš, blokov, individualnih hiš, počitniških hiš, garaž; organizirati med člani
varčevanje, najem posojila pri bankah, pridobivanje stavbnih zemljišč, komunalno opremljanje
zemljišč, sklepanje pogodb o gradnji s servisi, obrtniki, gradbenimi podjetji. (MKR)
SI PAK KP 583
Stanovanjsko podjetje DOM Koper in predhodniki
1955-1991; 14,4m/ 131š
sklepi o ustanovitvi stanovanjskega podjetja Piran in stanovanjskega sklada Izola/ samoupravni
akti 1968-1971/ delovodniki 1957-1982/ programi/ letna poročila/ analize/ statistika/ zapisniki
samoupravnih organov/ razni dokumenti hiš in hišnih svetov 1958-1965/ zaključni računi za286

voda za stanovanjsko izgradnjo Koper, stanovanjskega sklada občine Koper, stanovanjskega
podjetja Piran, stanovanjskega podjetja Izola/ gradbeni programi/ načrti Kopra - starih hiš/ perspektivni program razvoja Ankarana 1955-1959/ prodane hiše splošnega ljudskega premoženja
Koper, Piran 1974-1977/ zapisniki cenitev poslovnih prostorov 1973/ zapisniki skupščine, odborov in komisij/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam, delovodniki
Ustvarjalci:
Stanovanjsko podjetje DOM Koper
SI PAK KP 222
Zadruga za gradnjo hiš Koper / Società cooperativa di costruzione di case Capodistria
1908-1949; 0,2m/ 1f 3k
posojilo Dunaj 1908/ posojilo Trst 1923/ knjiga zapisnikov sej 1931-1947/ knjiga delničarjev
1935-1947/ prošnje članov, okrožnice, dopisi, zadeve posameznikov 1930-1945/ prijave najemnih pogodb 1935-1945/ blagajniška knjiga 1935-1947/ premoženjsko stanje, proračuni,
najemnine 1931-1949/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Zadruga za gradnjo hiš Koper / Società cooperativa di costruzione di case Capodistria
Zaradi pomanjkanja stanovanj je bila leta 1908 v Kopru ustanovljena zadruga za izgradnjo stanovanj. Finančna sredstva je zadruga črpala iz posebnega posojila avstrijske vlade na Dunaju
in iz delnic članov. Stanovanja so bila potrebna predvsem za uradnike in paznike v kaznilnici.
Zadruga, ki je poslovala v skladu s svojim pravilnikom, je v okviru možnosti pomagala tudi
pri vzdrževanju stanovanj svojih članov. Leta 1923 so zadrugo obnovili z novim italijanskim
pravilnikom in najeli posojilo v Trstu. Zadruga je delovala do leta 1949. (UZ)
7.7

Gradbeništvo

SI PAK KP 731
Cestno podjetje Koper
1962-1989; 22,2m/ 202š
zapisniki zbora delavcev/ zapisniki sej DS/ zapisniki sej poslovodnega odbora/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Cestno podjetje Koper
Cestno podjetje Koper je bilo ustanovljeno leta 1962 s predmetom poslovanja: rekonstrukcija
in vzdrževanje cest in mostov ter novogradnje.
SI PAK KP 781
Gradis Koper
1953-1999; 3m/ 29š 3k
registracija 1972-1973/ statut/ zapisniki sej DS/ zapisniki sej zbora delovnih ljudi/ personalna
dokumentacija/ matična knjiga/ stečajna dokumentacija/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Gradis Koper
Na podlagi samoupravnega sporazuma o združevanju v delovno organizacijo z dne 17.5.1973
in statuta z dne 14.12.1973 je bila v sodnem registru 15.8.1974 izbrisana TOZD Gradbena
enota Koper in ustanovljena TOZD Gradbena enota Koper n. sol. o. Dejavnost TOZD-a je zajemala: gradnjo industrijskih, vodosilnih, remontnih, visokih, nizkih in luških stavb, izdelovanje in prodajo raznih vrst betona, pridobivanje in separiranje gramoza, pridobivanje kamnitih
agregatov, prodajo stanovanjskih, poslovnih in drugih stavb, objektov in stanovanj. Na podlagi referenduma zaposlenih je bil 28.2.1990 sprejet statut podjetja. Gradbeno podjetje Gradis
Koper je postalo pravni naslednik GIP Gradis TOZD Gradbene enote Koper. Skrajšano ime je
bilo GRADIS Koper, p.o. Koper. Predmet dejavnosti podjetja so bili: gradnja vseh vrst visokih
in nizkih objektov, gradnja pristanišč in vodnogospodarskih objektov, opravljanje inženirskih
poslov, izdelava projektov izvedbenih del, opravljanje zaključnih del v gradbeništvu, opravljanje storitev z gradbeno mehanizacijo, prevoz blaga in oseb v cestnem prometu, pridobivanje,
separiranje in prodaja mineralnih agregatov, izdelava in prodaja raznih vrst betonov, betonskih
izdelkov in polizdelkov, izdelava in prodaja kovinskih izdelkov, storitve v marinah v pomorskem prometu, gostinstvo in restavracija družbene prehrane, penzioni in hoteli, prodaja gradbenega materiala. Imelo je organizacijske enote: tehnična služba, tehnično-komercialna služba,
finančno-računovodska služba, splošno-kadrovska služba. Organi podjetja so bili DS, izvršni
organ DS, disciplinska komisija in samoupravna delavska kontrola. Vpis v sodni register
Temeljnega sodišča v Ljubljani je bil opravljen 17.4.1990 s sklepom srg. 2660/90. Delavski
svet je 22.10.1992 sprejel akt o preoblikovanju družbenega podjetja Gradis, Koper p.o. Koper
v Gradis Koper, d.d. Koper. Družbo so upravljali skupščina družbe, upravni odbor in direktor.
Temeljno sodišče v Kopru je s sklepom 25/93 z dne 1.7.1993 uvedlo stečajni postopek. Okrožno
sodišče v Kopru je s sklepom 29.6.1999 sklenilo stečajnega dolžnika Gradbeno podjetje Gradis
Koper - v stečaju prodati na dražbi. Stečajni upravitelj je izročil prodano pravno osebo kupcu Hidro
Koper d.o.o. Koper. Ustavljen je bil postopek zoper stečajnega dolžnika, nadaljeval se je postopek
le zoper stečajno maso. Okrožno sodišče v Kopru je 30.10.2001 (opr. št. 88/2000) na predlog Cestnega podjetja Koper CPK in Minerve d.d. sklenilo, da se začne stečajni postopek. (MKR)
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SI PAK PI 212
Obrtno podjetje Napredek Piran
1965-1968; 0,3m/ 3š
zaključni računi/ bančni izpiski/ računi/ delovni nalogi/ pogodbe o priložnostnem delu/ žigi/
plačilne liste/ matična knjiga/ izdani računi/ inventure/ gradbeni dnevnik/ razni dopisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obrtno podjetje Napredek Piran
Podjetje je delovalo od 1965 do 1968, ko je šlo v stečaj.
SI PAK KP 392
Remontno podjetje Divača
1954-1956; 0,3m/ 3š
personalna dokumentacija 1955-1956/ seznam delavcev/ dopisi 1956/ investicijske pogodbe/
zapisniki upravnega odbora/ bilanca 1954/ elaborat za vzdrževanje vodovoda na postaji Prestranek/ načrt sejmišča v Divači/ nesreče pri delu/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Remontno podjetje Divača
SI PAK KP 393
Remontno podjetje Hrpelje-Kozina
1949-1957; 0,2m/ 2š
matična knjiga zaposlenih/ bilance 1949-1950, 1955/ odločbe/ pogodbe/ dovoljenja/ zapisniki/
dopisi 1955-1957/ delovodnik 1955-1957/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Remontno podjetje Hrpelje-Kozina
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7.8

Posredovanje blaga in storitev

SI PAK KP 684
Elkop Koper
1970-1991; 1,3m/ 12š
registracija/ zapisniki poslovodnega odbora/ zapisniki zbora delavcev/ zapisniki DS/ zapisniki
komisije za delovna razmerja/ zapisniki kolegija/ notarski zapis o uskladitvi dejavnosti Elkop/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Elkop Koper
S sklepom zbora delovnih ljudi prodajalne 10 Koper in filiale Koper dne 20.10.1977 je bil dne
8.11.1977 izveden referendum o organiziranju v TOZD Maloobmejni promet Koper v okviru
delovne organizacije Elektrotehnika Ljubljana, n.sol.o., trgovsko, izvozno, uvozno in proizvodno podjetje Ljubljana. Temeljno sodišče v Ljubljani je dne 14.4.1980 s sklepom srg. 797/80
sprejelo ustanovitev TOZD ELKOP, maloobmejni promet, o.sol.o. Koper v sestavi Elektrotehne-DO JUNEL, zunanja trgovina, o.sol.o. Ljubljana. Predmet poslovanja so bili: zunanja trgovina, maloobmejni in prekomorski promet, oskrbovanje tujih ladij s tehničnim blagom
v domačih pristaniščih in trgovina na debelo ter stranska dejavnost prodaja na drobno. Leta
1980 je bila ustanovljena SOZD Elektrotehna Ljubljana, katere del je bil TOZD ElektrotehnaJUNEL. Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom SRG št. 97/01583 z dne 22.1.1998 pod vložno
številko 1/00858/00 vpisalo v sodni register lastninsko preoblikovanje v delniško družbo. Leta
1998 se je v podjetju začela likvidacija. (MKR)
SI PAK KP 616
Fototehnika Sežana
1952-1988; 0,5m/ 5š
registracija/ pravilniki in statuti/ zapisniki/ samoupravni sporazumi/ zaključni računi/ likvidacija/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Fototehnika Sežana
Podjetje je ustanovil Okrajni odbor ljudske tehnike v Sežani z odlokom 6.2.1952, št. 4/52 ter s
predmetom poslovanja: fotografiranje, kopiranje in povečanje slik po naročilu. Okrožno gospodarsko sodišče v Kopru je leta 1974 v sodni register vpisalo konstituiranje delovne organizacije brez temeljnih organizacij združenega dela Fototehnika Sežana - s.p.o. Sežana. Z odločbo
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SO Sežana št. 023-3/87-1 dne 25.3.1987 je bil uveden postopek redne likvidacije, ki naj bi bil
končan 31.7.1987. (MKR)
SI PAK KP 397
Komisijska trgovina Preprodaja Koper
1958-1981; 1,2m/ 11š
odločba o ustanovitvi/ pravilniki/ samoupravni sporazumi/ statut 1978/ zaključni računi 19651980/ osebni kartoni 1965-1981/ finančna dokumentacija/ odločbe in pogodbe 1958-1966/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Komisijska trgovina Preprodaja Koper
Komisijska trgovina Preprodaja Koper je bila ustanovljena leta 1957. Predmet poslovanja
je bila prodaja vseh vrst novega in starega blaga na drobno. Sedež je imela na Zupančičevi
ulici 37 v Kopru. Delovala je do leta 1980. (MZ)
SI PAK KP 784
Preskrba Sežana
1948-1998; 3,3m/ 30š
zapisniki sej/ elaborati/ samoupravni splošni akti/ zaključni računi/ volitve v podjetju/ revije
Pravna praksa/ dokumentacija v zvezi z odkupom delnic/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Preskrba Sežana
Prva registracija podjetja je bila leta 1955, leta 1964 sta podjetju pripojena trgovsko podjetje »Tobak« Sežana in »Timav« Hrpelje-Kozina. Leta 1966 je bilo ustanovljeno Grosističnodetajlistično trgovsko podjetje »Preskrba« Sežana, ki je potem delovalo kot del trgovine na
debelo in drobno »Timav«, kasneje kot »Kras Sežana«. Leta 1998 so končali proces lastniškega
preoblikovanja in postali »Preskrba d.d.«, Sežana. Trenutno tečejo pogovori s podjetjem Vele
Domžale o prevzemu večinskega deleža. (MZ)
SI PAK KP 198
Trgovsko podjetje na veliko in malo Nanos, veleblagovnica Dom Koper
1947-1978; 2,2m/ 20š
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Veleblagovnica Omnia Koper: ustanovitev/ zapisniki DS 1951-1953/ statut/ knjiga delničarjev
1947/ zapisniki občnih zborov 1947-1948/ poročilo o poslovanju 1953/ investicije 1950-1954/
likvidacija in predaja poslov trgovskemu podjetju Slavica 1953-1954/
Slavica, trgovsko podjetje z industrijskim blagom na debelo Koper: ustanovitev in registracija/ razlogi za združitev podjetij Trgovski dom in Slavica/ pravilniki 1954-1960/ zapisniki DS in upravnega odbora 1954-1951/ zaključni računi 1954-1959/ glavna knjiga 1956-1958/
Veleblagovnica Trgovski dom Koper: pravila podjetja 1954/ pravilniki 1954-1959/ zaključni računi
1954-1958/
Veletrgovsko podjetje Trgocenter Koper: ustanovitev in registracija/ registracija poslovalnic/
zapisniki DS 1961/ zaključni račun 1961/ adaptacija kapele sv. Klare 1959-1961/
Veletrgovsko podjetje Impex export-import Koper: zapisniki sej upravnega odbora in strokovnega
kolegija 1962/ seznam zaposlenih 1962/ pravila podjetja/ pravilniki 1962/
Trgovsko podjetje Nanos Postojna: statut 1964, 1970/ pravilniki 1964-1970/ poslovnik 1974/
samoupravni sporazumi 1974-1975/ stabilizacijski program 1975/ zapisniki upravnega odbora, DS
in centralnega kolegija 1963-1977/ poslovno poročilo 1965, 1971-1972/ analize poslovanja 19691976/ investicije in investicijsko vzdrževanje/ dopisi 1976-1975/ delovodniki 1968-1973, 1975/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam, delovodniki
Ustvarjalci:
Trgovsko podjetje na veliko in malo Nanos, veleblagovnica Dom Koper
Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo OLO Postojna št. 3699/1 dne 6.7.1947, z dodatno odločbo OLO Postojna št. 353/8 ter z dopolnilno določbo SO Postojna št. 01/N-48 in 03/
N-77/1. Polno ime podjetja se je glasilo Trgovsko podjetje na veliko in malo Nanos Postojna,
skrajšan naziv NANOS Postojna. Sedež je imelo na Tržaški cesti št. 59 v Postojni. Registrirano
je bilo pri Okrožnem gospodarskem sodišču Koper pod št. Rg II b 28. Predmet poslovanja: tekstilno in pleteno blago ter konfekcija, galanterijsko blago, igrače, vrvarski izdelki ter izdelki iz
jute in konoplje, obutev, usnje, sedlarsko in jermensko blago ter potrebščine, izdelki iz gume,
kavčuka in plastičnih mas, železnina in kovinski izdelki, kolesa, šivalni stroji in potrebščine,
motorna vozila, nadomestni deli in potrebščine, fotografski in optični aparati, instrumenti in
potrebščine, glasbila, radijski aparati in potrebščine, ribiški material in potrebščine, športne
potrebščine, elektrotehnični material, ure in izdelki iz plemenitih kovin, barve, laki, kemikalije
in potrebščine, parfumerijsko in kozmetično blago, gradbeni material (brez lesa), sanitarni in
instalacijski material, steklo, porcelan in keramika, pohištvo, pisarniški material, papir, pisalne
in šolske potrebščine, živila in krma, meso in mesni izdelki, žito in mlevski izdelki, semensko
blago, živila in gospodinjske potrebščine, delikatese, izdelki iz sladkorja, kakav, zelenjava,
sadje in njihovi izdelki, mleko in mlečni izdelki, kruh, pecivo, ribe, alkoholne in brezalkoholne pijače, tobačni izdelki, vžigalice, perutnina, jajca, perje, divjačina, izdelki umetne obrti,
mešano industrijsko blago, drogerijsko blago, tehnično blago za podjetja in obrt: stroji, naprave, tehnična železnina, kovinsko blago, barve, kemikalije, negorljivi materiali, nekovine,
tehnična goriva in maziva, nadomestni deli, elektrotehnični material, gradbeni material (brez
lesa), orodje, oprema za obrt, sadje in kolonialno blago, krznarsko blago, kmetijski stroji in
orodje, umetna gnojila in sredstva za varstvo rastlin, naftni derivati, maziva, olja, masti, medicinski, zdravstveni in znanstveni aparati, instrumenti in potrebščine, čebelarski material in
potrebščine, knjige in muzikalije, filaterija in potrebščine, cvetlice, starine in umetnine, surova
koža, volna, krzno, živalski odpadki in dlake, industrijske rastline, zdravilna zelišča, gasil292

ske naprave, material in potrebščine, prodaja časnikov in periodičnih spisov, odpadki, stvarne
stvari. Vzporedne dejavnosti so bile: proizvodnja sodavice, servisno popravljanje radijskih,
elektrotehničnih in finomehaničnih strojev, pečenje kruha in peciva, skladiščenje, hlajenje,
zamrzovanje blaga, proizvodnja in prodaja ledu, izvajanje prevozov. Statut so sprejeli 8.6.1966.
Poslovalnice izven Slovenije so imeli v Umagu, Prezidu, Ravnici, Malem Lugu, Geru, Hribu, Plešicah, Tušću, Bujah, Krasici, Novigradu, Savudriji, Pulju. Leta 1967 se je podjetje preimenovalo v NANOS veletrgovsko podjetje import-export Postojna ter dejavnost razširilo z
uvozom in izvozom. V sodni register so bili 29.12.1973 vpisani pri podjetju NANOS naslednji
TOZD-i: TOZD Industrijsko blago Koper, TOZD Tovarna mesnih izdelkov Postojna, TOZD
Sadje Koper, TOZD »Izbira« Postojna, TOZD »Preskrba« Portorož, TOZD Trgovina Rakek,
TOZD »Grosist« Postojna. (MKR)
SI PAK KP 195
Trgovsko podjetje za izvoz in uvoz Fructus Koper
1947-1966; 3,7m/ 34š 5k
ustanovitev in registracija 1951/ organizacijska shema podjetja 1960/ pravilniki podjetja, poslovalnic in obratov 1952-1961/ poslovnik 1961/ poročila o finančnem, komercialnem
poslovanju, izvozu in uvozu 1957-1961/ analiza stanja podjetja/ plani proizvodnje, zapisniki sej
upravnega odbora, DS, nadzornega odbora, kolegija, osnovne organizacije ZKS, delavci oddelkov in obratov 1947-1963/ statistična poročila/ dopisi/ zaključni računi/ kartoteka zaposlenih/
Pripomočki za uporabo
računalniški popis
Ustvarjalci:
Trgovsko podjetje za izvoz in uvoz Fructus Koper
Podjetje je bilo ustanovljeno 1908 z imenom »Conti Caldo« S.A. Izdelovalo je paradižnikovo
mezgo, mesne izdelke, marmelado in ekstrakte iz vina. V obdobju Italije je delovalo v sklopu
»Consorzio agrario«. Leta 1945 je prešlo pod upravo Okrajne gospodarske zadruge.
Podjetje »Fructus« veletrgovina s sadjem in sočivjem d. z o. z. je bilo ustanovljeno z odločbo
PNOO št. 235/5/47 z dne 21. januarja 1947 in notarskim aktom notarja Edoarda Gallija št.
5291 z dne 21. junija 1947. V sodni register Okrožnega narodnega sodišča v Postojni je bilo
vpisano 18. februarja 1947 pod številko Soc. 45/47-2. V začetku je poslovalo kot družba z
omejeno zavezo. Namen družbe je bil, da prodaja in odkupuje vsakovrstno sadje, zelenjavo,
sočivje in kmetijske pridelke in odpira prodajalne na drobno in debelo. Ustanovna glavnica
družbe je znašala 500.000 lir (UL PPNOO, 1947, 24). Za poslovodjo družbe je bil imenovan
Josip Adamič (UL IOLO, 1947, 1). Na redni in izredni skupščini 29. aprila 1949 so delničarji
sprejeli sklep o preoblikovanju v delniško družbo in dvigu delniške glavnice na 10.000.000 lir
(3.000.000 dinarjev). VUJA je 28. aprila 1949 potrdila (št. Up. 1895) novi statut družbe (UL
VUJA in IOLO, 1949, 6). Na izredni skupščini delničarjev 18. januarja 1952 je bil sprejet sklep
o začetku njenega likvidacijskega postopka (UL IOLO, 1952, 8). 6. avgusta 1963 pa je bil Fructus pripojen podjetju Nanos Postojna. (MKR, NČ)
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Dopis tovarne za predelavo rib Société Générale Française de Conserves Alimentaries Dobrodelnemu društvu
Izola 31. decembra 1923, kjer je v logotipu tudi poslopje tovarne Ampelea (kasnejšega Delamarisa) v Izoli
(SI PAK KP 250, t.e. 1).
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Katastrske mape zemljišč rudarske družbe ARSA v Famljah, Škofljah in Rodiku (SI PAK KP 609, t.e. 4).
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7.9

Promet in zveze (tudi distribucija in skladiščenje)

SI PAK KP 812
C.k. istrska državna železnica Divača - Pulj z odcepi / I.R. Ferrovia Istriana dello Stato
Divača Pola con diramazioni
1878-1964; 2m/ 4š 4k 9m
železniška knjiga (železnocestna knjiga; vložek) c.k. istrske državne železnice Divača - Pulj z
odcepoma Kanfanar - Rovinj in Hrpelje - Trst ter linijo za nafto Trst (Sv. Andrej) - Rižarna, vol.
1-2 1899-1919/ železniška knjiga (vložek) c.k. lokalne železnice Gorica - Ajdovščina, vol. 3
1897-1920/ železniška knjiga (vložek) c.k. lokalne železnice Trst - Poreč (znotraj knjige fotokopije nekaterih dokumentov iz let 1905-1908, postajališč v Žavljah, Sečovljah, Semedeli, Kopru,
Izoli in Portorožu, načrtov železniških tunelov ter risba parne lokomotive) No. 4 1899-1920,
zadnji vpisi 1951-1964/ katastrske mape c.k. istrske državne železnice (liniji Divača - Pulj in
Kanfanar - Rovinj) I-IV 1878, 1880/ katastrske mape lokalne železnice Trst - Poreč III-VI 1904/
katastrske mape lokalne železnice Gorica - Ajdovščina 1903-1904/ razlastitev zemljišč v k.o.
Draga, Ricmanje, Ocizla (Klanec), Boljunec in Boršt za železniško progo Trst - Hrpelje 18851888, 1891-1893/ odmere odškodnin in dokumenti o razlaščenem zemljišču na trasi državne
železnice Hrpelje - Trst za k.o. Draga ter druge k.o. 1885-1889/ seznam zemljišč za ekspropriacijo za železniško progo Trst - Koper v občinah Milje, Dekani, Škofije in Lazaret 1900-1912/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
C.k. istrska državna železnica Divača - Pulj / I.R. Ferrovia Istriana dello Stato Divača Pola
LINIJA DIVAČA - PULJ
Od 60. let 19. stoletja je v Istri (ter v Trstu in na Dunaju) potekalo živahno dogovarjanje o izgradnji
istrske železnice. Na osnovi zakona, sprejetega 30. aprila 1873, naj bi se pri Divači odcepila od
c.k. državne železnice Dunaj - Trst. Njena linija bi imela pri Kanfanarju odcep do Rovinja. Vlada
naj bi v ta namen leta 1873 zagotovila 2.000.000 goldinarjev. Gradbena dela na trasi so se začela
17. decembra istega leta. Trasa je bila dolga 143 km in razdeljena na 14 odsekov. Med 31 prijavljenimi izvajalci je bilo izbrano gradbeno podjetje Frölich iz Gradca. Kljub številnim težavam je
delo hitro napredovalo. Prvi vlak je skozi humski predor zapeljal že 23. julija 1876, vsa dela pa
so bila zaključena 10. avgusta. Svečano odprtje proge je bilo 18. avgusta 1876, na cesarjev rojstni
dan. Za oskrbo lokomotiv so v Rakitovcu, Roču, Cerovlju, Kanfanarju, Rovinju in Pulju postavili
vodne postaje, »kurilnice« in remize pa v Divači, Pulju, Kanfanarju in Rovinju. 9.1.1875 je bilo
lastništvo c.k. istrske državne železnice z glavno linijo Divača - Pulj in odcepom Kanfanar - Rovinj preneseno na državni erar, kamor je bilo 22.12.1885 preneseno tudi lastništvo odcepa Hrpelje
- Trst, 8.5.1890 pa še lastništvo odcepa Trst (Sv. Andrej) - Rižarna. C.k. istrsko državno železnico
so tako sestavljale glavna linija Divača - Pulj, stranski liniji Kanfanar-Rovinj in Hrpelje - Kozina
ter linija za vleko Trst (Sv. Andrej) - Rižarna. 12. aprila 1878 je bil sprejet zakon, na osnovi katerega so lahko na trasah bodočih državnih železniških prog razlastili bivše lastnike, jim izplačali
ocenjeno vrednost odvzetega zemljišča in spremembo lastništva vpisali v zemljiško knjigo. Na
osnovi tega zakona so enak postopek izvedli tudi na trasi Hrpelje - Trst, ki je bila sestavni del
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državne istrske železnice. V ta namen so razlastili del zemljišč v k.o. Boljunec, Ricmanje, Ocizla
(Klanec), Draga in Boršt.
LINIJA HRPELJE - KOZINA - TRST
Zakon o izgradnji stranskega odseka državne istrske železnice od postaje Hrpelje - Kozina do
Trsta (dejansko lokalna železnica) s predračunom 3.340.000 goldinarjev so sprejeli 1. junija 1883.
Graditi naj bi jo začeli še istega leta in jo dokončali najkasneje v 3 letih. Z zakonom 7. julija 1886
je bil datum za izgradnjo podaljšan do 30. junija 1887.
Dejansko so jo začeli graditi 26.1.1885, promet po njej pa je stekel 5. junija leta 1887. Proga je bila
dolga 21 km in je bila za graditelje velika naloga (na 14 km so morali premagati 490 m višinske
razlike). Po nekaj letih so povečali železniško postajo Hrpelje, in ker je novozgrajeno (dozidano)
poslopje segalo na ozemlje k.o. Draga, ki je bila upravno pod Kozino, so postaji pridali še ime
Kozina. Železniška proga Hrpelje - Trst je nato delovala do 1. januarja leta 1959, v letih 1961-1966
pa je bila demontirana.
Istočasno s progo Hrpelje - Trst je bilo od Trsta (Sv. Andrej) zgrajene še 2,8 km zvezne proge do
postaje družbe južne železnice.
Ohranjen je tudi del gradiva lokalne železniške proge Gorica - Ajdovščina in ozkotirne železnice
Trst - Poreč.
LINIJA GORICA - AJDOVŠČINA
Koncesija za izgradnjo te železniške proge je bila izdana 26.10.1897 za 90 let, izgradnja pa naj
bi se amortizirala v 76 letih. Graditi naj bi jo začeli najkasneje v dveh letih od izdaje koncesije.
28.11.1901 so rok za izgradnjo proge podaljšali (prvič je bil podaljšan 13.11.1899) do 1.9.1902.
Proga Gorica - Ajdovščina (Eisenbahn Goerz - Heidenschaft) je začela delovati 1. oktobra 1902.
LINIJA TRST - POREČ
Koncesija za izgradnjo lokalne ozkotirne železniške proge (imenovane Lokalbahn Triest Parenzo/ Ferrovia locale Trieste - Parenzo) je bila izdana 15.4.1899 za 90 let. Začetek proge
naj bi bil na obstoječi železniški postaji Sv. Andrej (začetna postaja državne proge Hrpelje
- Trst) in naj bi tekla mimo Kopra, Izole, Buj, Motovuna in Vižinade do Poreča (z možnostjo
podaljška do Kanfanarja). Gradnja naj bi bila zaključena najkasneje v 4 letih od izdaje koncesije. Družba za izgradnjo lokalne železnice TPC je bila ustanovljena leta 1900 na Dunaju in še
istega leta so začeli izvajati gradbena dela. Prva vožnja od Trsta do Buj je bila 1.4.1902, od Buj
do Poreča pa 5.12.1902. Proga je bila dolga 123 km. Imela je 3 vodne zbiralnike (v Trstu, Bujah, Sečovljah), 35 postaj, 8 predorov, 11 mostov in 6 viaduktov. Širina železniških tirov je bila
76 cm. Linija se je ves čas obstoja soočala s težavami zaradi gospodarske neuspešnosti. Zadnji
vlak je po progi peljal 31.8.1935. Vagone in lokomotive so prodali drugim železnicam v Italijo,
tire pa so hoteli prepeljati v Abesinijo, a so skupaj z ladjo potonili. Konec leta 1942 so bile na
osnovi ministrskega odloka izbrisane omejitve in dolžnosti za železniško traso, ki so izvirale iz
koncesije leta 1899. (ZB)
SI PAK KP 600
Interevropa Koper
1957-1995; 3,6m/ 33š
zapisniki sej sveta delavcev enot: DSSS, Transport, filiala Koper, filiala Ljubljana z izpostavama v Novem mestu in Brkinih, filiala Nova Gorica, filiala Kranj, filiala Sežana, filiala Jesenice, Poslovna enota Maribor, filiala Reka, filiala Zagreb, filiala Subotica, filiala Mostar, filiala
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Načrt za izgradnjo vodnjaka v Kostanjevici na Krasu (SI PAK KP 633, t.e. 251).
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Načrt za izgradnjo stanovanjske hiše v Lazaretu (SI PAK KP 22, t.e. 1, a.e. 2).

Sarajevo, filiala Split, filiala Maribor, filiala Beograd, filiala Novi Sad, filiala za sejme, filiala
Titograd, filiala Zagreb, TOZD Interagent, TOZD Kontinentalna špedicija, TOZD Pomorska in
sejemska špedicija in TOZD Transport/ zapisniki sej komisije DSSS za medsebojna razmerja
1974-1992/ zapisniki sej komisije za medsebojna razmerja delavcev po TOZD-ih 1974-1990/
zapisniki sej sveta DSSS 1974-1990/ zapisniki sej upravnega odbora podjetja Interevropa/ zapisniki sej poslovodnega odbora/ zapisniki sej kolegija/ zapisniki sestankov direktorjev/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Interevropa Koper
Špedicijska in transportna družba »Inter Evropa« s sedežem v Kopru je bila ustanovljena z
odločbo PNOO št. 235/2/47 z dne 23. januarja 1947 in notarskim aktom notarja Edoarda Gallija
št. 5253 z dne 8. februarja 1947. V sodni register Okrožnega narodnega sodišča v Postojni je
bila vpisana 8. februarja 1947 pod številko Soc. 37/47-2. V začetku je poslovala kot družba z
omejeno zavezo. Njen namen je bil, da opravlja vse špedicijske in carinske posle ter transport
vseh vrst blaga z lastnimi ali najetimi pomorskimi in suhozemskimi prevoznimi sredstvi doma
in v tujini. Njena ustanovna glavnica je znašala 1.000.000 lir (UL PPNOO, 1947, 24). Na redni
in izredni skupščini 4. maja 1949 so delničarji sprejeli sklep o preoblikovanju v delniško družbo
in dvigu delniške glavnice na 5.000.000 lir (1.500.000 dinarjev). VUJA je 3. maja 1949 potrdila
(št. up. 1908) novi statut družbe. Za njenega ravnatelja je bil imenovan Jože Šabec (UL VUJA
in IOLO, 1949, 7). Na izredni skupščini delničarjev 19. decembra 1953 je bil sprejet sklep o
začetku njenega likvidacijskega postopka (UV OLO KP, 1954, 3). Njen pravni naslednik je
današnja družba Intereuropa v Kopru. (MKR, NČ)
SI PAK KP 184
Obalna plovba Koper
1958-1961; 0,1m/ 1š
likvidacijska dokumentacija: prijave terjatev/ sklepi sodišča/ tožbe/ inventarni popisi ladij/
sklep o uvedbi prisilne likvidacije/ poročilo o stanju podjetja/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obalna plovba Koper
Obalna plovba Koper je delovala samo tri leta, od 1958 do 1961. Že drugo leto obstoja 1959 je
bil podan predlog za njeno prisilno likvidacijo.
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SI PAK KP 373
PTT Koper
1947-1999; 6,6m/ 79š
samoupravni akti 1960-1992/ zapisniki sej DS 1960-1990/ zapisniki sej DS TOZD PTT servis
1964-1985/ zapisniki sej DS TOZD Postojna 1966-1990/ zapisniki sej DS TOZD Sežana 19661990/ zapisniki sej upravnega odbora 1978-1993/ zapisniki sej DS DSSS1980-1986/ zapisniki
zbora delavcev/ zapisniki raznih komisij/ plani/ poročila/ bilteni 1961-1992/ sklepi o pristopu v
SIS PTT 1976, 1984/ delovodniki 1991-1999/ osebne mape zaposlenih po abecedi 1947-1954/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Podjetje za PTT promet
Od leta 1945 je delovala Telegrafsko-telefonska tehnična sekcija (TTT) Postojna. Leta 1955
je bila kot enota podjetja Pošta telegraf telefon (PTT) Ljubljana ustanovljena okrajna pošta v
Kopru, in sicer samo za prenos pošiljk. Telegrafske in telefonske linije je še naprej vzdrževala
sekcija TTT Postojna. Podjetje za PTT-promet Koper je bilo ustanovljeno 30. decembra 1960
na drugem izrednem zasedanju DS podjetja za PTT-promet Ljubljana. Na podlagi pogodbe o
združitvi je bilo od 4. oktobra 1965 dalje v sestavu združenega podjetja za PTT-promet Ljubljana. V register gospodarskih organizacij je bilo vpisano 12. januarja 1961 pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Kopru pod št. Rg I b 289/1. Delovno območje podjetja so bile občine
Sežana, Postojna, Ilirska Bistrica, Koper, Izola in Piran. Naslednji vpis v sodni register je bil
leta 1974, in sicer pod št. Srg 375/74 dne 16. maja 1974.
Telekom Slovenije, d. d. je postal samostojno podjetje januarja 1995 po razcepitvi PTT podjetja Slovenije na dva dela - Pošto Slovenije d.o.o., in Telekom Slovenije p.o. Telekom Slovenije
je postal pravni naslednik PTT podjetja in je prevzel vse njegove obveznosti. Po sprejetju zakona o telekomunikacijah junija 1997 se je Telekom Slovenije d.d. spomladi 1998 preoblikoval v javno delniško družbo v večinski lasti države. Imenovana sta bila desetčlanski nadzorni
svet in petčlanska uprava družbe. V letu 2001 je podjetje Telekom Slovenije izgubilo status
javnega podjetja. (NČ)
SI PAK KP 551
Slavnik Koper
1951-1988; 11,4m/ 104š
ustanovitev, registracija, pripojitve in odcepitve obratov 1954-1971/ organizacijska shema/ statuti in poslovniki 1966-1974/ pravilniki in samoupravni akti 1961-1974/ zapisniki
sej upravnega odbora 1951-1969/ zapisniki sej DS 1951-1975/ drugi zapisniki/ korespondenca direktorja/ meritve delovnih razmer 1968-1968/ programi in gospodarski načrti 19671976/ investicijski in stabilizacijski programi 1970-1972/ sanacijski programi 1971-1973/
poročila o poslovanju in pregledi podatkov SOZD Polimer in Belveder 1970-1972/ združitve
in integracije s podjetjem Slavnik Koper 1967-1975/ analize poslovanja 1967-1973/ finančni
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kazalci/ statistični podatki/ personalna dokumentacija/ zaključni računi/ investicije in investicijsko vzdrževanje - gradbeni načrti/ zapisniki, poročila, dopisi prisilne uprave 1967-1968/
zaključno poročilo postopka redne likvidacije 1974/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Slavnik Koper
OLO Koper je dne 5.2.1952 z odločbo št. 843/1 ustanovil avtopodjetje »Slavnik« Koper, ki je
bilo v sodni register Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru vpisano 2.3.1955 (Rg b I 26/1
Fi 235/54). Predmet njegovega poslovanja so bili: prevoz oseb in tovorov doma in v tujini z lastnimi ali najetimi avtobusi, tovornimi in osebnimi avtomobili, avtomehanična dela in montaža
motornih vozil vseh vrst. Leta 1955 je odprlo poslovalnico v Beogradu (Okružni privredni sud
u Beogradu, 2.12.1955), leta 1955 poslovalnico na Reki, leta 1959 pa poslovalnico v Zagrebu
(Okružni privredni sud u Zagrebu, 8.4.1959). Na osnovi sklepov delavskih svetov Potovalnega
urada »Adria« Portorož (21.12.1957), Avtopodjetja »Primorje« Piran (13.2.1958) in Avtopodjetja Slavnik (17.2.1958) sta se Potovalni urad Adria Portorož in Avtopodjetje Primorje Piran
priključila Avtopodjetju Slavnik Koper. Z odločbo ObLO Koper dne 19.6.1958 št. 04/3-4532/21958 se je njegovo ime spremenilo v Avto-turistično podjetje Slavnik Koper, ki je bilo konstituirano 10.12.1958 (odločba OLO Koper 04/3-SA-130/1-60 26.4.1960). Na podlagi sklepov
delavskih svetov podjetij Slavnik (25.9.1963) in Istra-auto Umag (30.9.1963) se je podjetje
Istra-auto Umag pripojilo Slavniku Koper. Septembra leta 1966 je bil sprejet statut. Skrajšano
ime podjetja se je glasilo Slavnik Koper. Z odločbo SO Koper št. 023-21/67 z dne 17.10.1967
je podjetje šlo v prisilno poravnavo. Leta 1968 se je predmet njegovega poslovanja razširil
tako, da je poleg prevozov in avtomehaničnih del organiziralo in izvajalo vse vrste turističnih
storitev doma in v tujini, kot so izleti, potovanja, gostinska dejavnost, kulturne, gospodarske in
športne prireditve, strokovna in druga posvetovanja, športni lov in ribolov, menjalniška služba,
izdajanje in unovčenje napotnic, posredovanje pri nabavi potnih listov, vizumov, obmejnih prepustnic, sprejem in odprava potnikov v pristaniščih in na letališčih, posredovanje pri sklepanju
pogodb med tujimi letalskimi družbami, priprava objektov za sprejem, prodaja vstopnic za vse
vrste prireditev, prodaja poštnih znamk, sprejemanje vplačil za športno napoved, loto in srečke,
zastopanje tujih in domačih potovalnih agencij, zalaganje in izdajanje turističnih publikacij ter
posredovanje pri pogodbah tujih državljanov in pravnih oseb za pridobivanje pravic na stavbah,
stanovanjih in zemljiščih. S sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru dne 24.7.1968
(Rg I b 26/61) je bila podjetju izbrisana prisilna uprava, ki je bila uvedena 7.10.1967. Istega
leta je sprejelo statut. Na podlagi sklepov delavskih svetov podjetij Hotelsko podjetje Triglav
in Slavnik Koper je Okrajno gospodarsko sodišče dne 26.12.1969 izdalo sklep o pripojitvi hotelskega podjetja Triglav in hotelskega podjetja Hotel Zora Piran k Slavniku Koper. Leta 1970
se je podjetje preimenovalo v Slavnik Koper - potniški promet in turizem Koper. Sedež podjetja
je bil na Kidričevi 46. V sklopu podjetja so poslovale samostojne organizacije združenega dela:
SOZD Istra-auto Umag, SOZD Triglav Koper, SOZD Gostinsko podjetje Galeb Koper, SOZD
Belveder Izola, SOZD Gostinsko podjetje Vrhnika, SOZD Potniški promet in turizem, SOZD
industrijskih armiranih poliestrov Polimer Izola. SOZD Potniški promet in turizem je leta 1971
postal samostojna pravna oseba. Leta 1974 je bila konstituirana prometna, hotelska, proizvodna in storitvena delovna organizacija Slavnik Koper n.sol.o. V njeni sestavi so bile temeljne
organizacije: TOZD hotel Belveder Izola, TOZD hotel Bor Črni Vrh nad Idrijo, TOZD izde302

lava kemičnih sredstev, čistilnica in pralnica Kemoteks Koper, TOZD hotel Mantova Vrhnika,
TOZD industrija armiranih poliestrov Polimer Izola, TOZD potniški promet in turizem Koper
in TOZD projektivni biro Studio Izola. SO Koper je s sklepom o začasnih ukrepih družbenega
varstva dne 25.2.1988 št. 023-5/88 zaradi nepravilnosti v podjetju za upravljanje imenovala
začasni organ. Leta 1989 je bil sprejet nov statut, podjetje pa se je preimenovalo v Prometno turistično podjetje Slavnik Koper p.o. Koper. Leta 1991 se je podjetje preoblikovalo v delniško
družbo in se preimenovalo v Slavnik International d.d prometno - turistična delniška družba.
Temeljno sodišče v Kopru je 28.10.1993 sprožilo postopek za ugotovitev pogojev za stečajni
postopek, in podjetje je dobilo stečajnega upravitelja. (MKR)
SI PAK KP 620
Splošna plovba Piran
1933-1993; 39m/ 500š
ladijski dnevniki/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Splošna plovba Piran
OLO Koper je z odločbo z dne 23.1.1954 ustanovil gospodarsko podjetje »VAL« plovba in
pomorska agencija v Piranu. Nato je z odločbo 23.6.1954 njegovo poslovanje razširil in ga preimenoval v Slovenija - linije - plovba, pomorska agencija, transport in mednarodna špedicija.
Poslovati je nehalo 25.12.1954 na podlagi odločbe OLO Koper o njegovi ustavitvi in likvidaciji. Njegovo premoženje je bilo preneseno na gospodarsko podjetje Splošna plovba Piran, ki je
bilo ustanovljeno z odločbo OLO Koper 22.10.1954. (MZ)
SI PAK KP 815
Transavto Postojna
1947-2002; 10m/ 90š 5k
statuti/ pravilniki/ gospodarski načrti/ srednjeročni plani/ poslovna poročila/ projekti/ sanacijski in akcijski programi/ pogodbe/ poslovna korespondenca/ seminarske in diplomske naloge/
poročila/ samoupravni sporazumi/ zapisniki sej DS, kolegija, sindikata, upravnega odbora/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Transavto Postojna
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7.10

Gostinstvo

SI PAK PI 200
Generalna direkcija S.A. Riviera Turist hotel d.d.
1948-1951; 0,9m/ 9š
personalni delovodnik 1950-1951/ delovodnik RKT 1950/ plačilni seznam 1948-1951/ dnevnik
pošte 1948/ volitve 1951/ dopisi 1949, 1951/ seznam zaposlenih v kopališču Sv. Nikolaj 1951/
potrdila o zaposlitvi 1951/ plan dela, zapisniki, odločbe 1951/ glavno skladišče 1951/ Loggia
Koper: plačilni seznami 1949-1951/ nepopolni plačilni seznami hotelov Metropol in Central
1950-1951/
Pripomočki za uporabo
računalniški popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Generalna direkcija S.A. Riviera Turist hotel d.d.
Družba je bila ustanovljena 10.2.1947 s trajanjem do 31.2.2047. Njene naloge so bile: upravljanje hotelov, lastnih ali zakupljenih restavracij in gostiln, točenje alkoholnih in brezalkoholnih
pijač, priprava jedi, zabaviščna dejavnost, vzdrževanje in vodenje igralnice »Casino«, organiziranje prevozov, uvoz alkoholnih in brezalkoholnih pijač, ustanavljanje in vodenje menjalnic itd.
Upravljalo je kopališče Sv. Nikolaj, kavarno Loggia, hotel Metropol, hotel Central, kopališče
Portorož, hotel Partizan, vilo Catala Bernardin, vilo Tartini Strunjan, vilo Benvenutti Portorož,
Casa al Mar v Fjesi, hotel Helios in vilo Lugnani v Fjesi. (MKR)
SI PAK KP 202
Gostinsko podjetje Pivka
1951-1968; 2,5m/ 22š 18k
registracija podjetja in obratov 1957-1968/ statuti 1963, 1964, 1966/ pravilniki 1953-1968/
zapisniki sej upravnega odbora in DS 1952-1968/ zaključni računi 1952-1964/ plani 19621970/ letna poročila 1958-1959/ analiza poslovnih stroškov 1962/ investicije in investicijsko
vzdrževanje/ osnovna sredstva/ finančna dokumentacija/ plačilni seznami/ dopisi 1956-1966/
delovodniki 1950-1968/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Gostinsko podjetje Pivka
KLO Pivka je 4. novembra 1951 ustanovil podjetje Kolodvorska restavracija Pivka. Leta 1953
jo je z odločbo preimenoval v Gostinsko podjetje Pivka z obratoma Kolodvorska restavracija
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in Gostilna pri vagi Pivka ter gostilnami v Slavini, Selcah, Petelinju in Kalu. Leta 1959 so v
okviru podjetja delovali obrati Kolodvorska restavracija Pivka, kavarna Kras Pivka in gostilna
Nanos Slavina. Leta 1959 se je podjetje včlanilo v Gostinsko zbornico okraja Koper, leta 1968
pa je bilo z likvidacijo ukinjeno. (MZ)
SI PAK PI 208
Gostišče na Klancu Seča
1955-1996; 0,3m/ 3š
zapisniki upravnih organov 1975-1996/ zaključni računi/ personalne mape/ knjiga osnovnih
sredstev/ kartice/ pomožne poslovne knjige/ blagajniški dnevnik 1993-1996/ gradnje/ fotografije/ priznanja/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Gostišče na Klancu
Gostišče v Seči je bilo ustanovljeno 7.11.1955 z odlokom ObLO Piran št. 820/1-55. Predmet
poslovanja je bilo opravljanje storitev gostinske stroke. ObLO Piran je 21.11.1960 sprejel sklep
o likvidacijskem postopku in 28.9.1960 gostilno predal zakupniku. (MKR)
SI PAK PI 206
Gostišče Na postaji Lucija
1956-1965; 0,2m/ 2š
zaključni računi 1956-1964/ plačilni seznami 1957-1956/ amortizacijski načrt/ tožbe/ odločbe/
zapisniki/ dokumenti/ personalne zadeve/ pravilnik/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Gostišče Na postaji Lucija
Gostišče je bilo ustanovljeno z odlokom ObLO Piran 9.1.1956 s poslovnim predmetom: opravljanje uslug gostinske stroke. Zaradi slabega poslovanja je bil zanj uveden likvidacijski postopek in s 1.1.1965 je podjetje nehalo poslovati. (MKR)
SI PAK PI 205
Gostišče Pri prijatelju Lucija
1955-1965; 0,2m/ 2š
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zaključni računi 1955-1964/ pravilniki/ tarifni pravilnik/ zapisniki/ plačilni seznami 1956-1965/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Gostišče Pri prijatelju Lucija
Gostišče je bilo ustanovljeno z odločbo ObLO Piran št. 793-55. Predmet poslovanja je bila
priprava toplih in mrzlih jedi s točenjem alkoholnih in brezalkoholnih pijač. Gostišče je konec
1964 prešlo v likvidacijo in 1.1.1965 nehalo delovati. (MKR)
SI PAK PI 207
Gostišče Riviera Piran
1958-1965; 0,3m/ 3š
osnutek statuta/ tarifni pravilnik/ »Riviera« Piran/ dolžniki/ zapisniki 1959-1965/ zaključni
računi 1958-1964/ plačilni seznami 1960-1965/ razne odločbe/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Gostišče Riviera Piran
Gostišče je bilo ustanovljeno z odločbo ObLO Piran št. 2/10-3685/5-57, obratovati pa je začelo
1.1.1958. Predmet poslovanja je bila prodaja hrane in alkoholnih pijač. Ob ustanovitvi je podjetje prevzelo osnovna sredstva uprave komunalne dejavnosti Piran. SO Piran je 18.12.1964
sprejela sklep, da s 1.1.1965 gostišče preneha z delovanjem. (MKR)
SI PAK PI 730
Hoteli Palace d.d. Portorož
1947-1998; 43,5m/ 395š 83k 71p
ustanovne listine, statuti, pravilniki/ zaključni računi/ zapisniki organov družbe/ ceniki in programi/ plani, poslovna poročila in analize/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Hoteli Palace d.d. Portorož
Začetki hotelske dejavnosti v Portorožu segajo v leto 1891, ko je nastala hotelska družba, ki
je zgradila prvi hotel ter ustanovila zdravilišče in kopališče. Kasneje, leta 1912, je bil zgrajen
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Kurhotel Palace (stari hotel Palace), ki je še danes simbol Portoroža. Ob odprtju 1910 je bil za
Excelsiorjem v Benetkah najlepši in največji hotel na Jadranu. Načrte za izgradnjo je izdelal
avstrijski arhitekt italijanskega rodu Joannes (Giovanni) Eustacchio, gradbena dela pa tržaško
podjetje »Bruna & Depaoli«. Hotel je imel 300 sob z bogato opremo in kopalnicami, luksuzne
dvorane za obede in druženja, bare, reprezentativen vstopni del, garaže, električno napeljavo in
dvigalo, napravo za ohlajanje prostorov, lasten park, teniško igrišče in kotalkališče, povezan pa
je bil tudi s termalnimi objekti.
Delniška družba Hoteli Palace d.d. Portorož je bila vpisana v sodni register 22.4.1997 na
Okrožnem sodišču v Kopru pod vložno številko 1/00951/00 SRG 96/00214. Poslovni predmet
družbe je zajemal tri sklope: hotelirstvo, gostinstvo in termalno-zdraviliško dejavnost. (ZB)
SI PAK KP 201
Obrat družbene prehrane Emona Koper
1959-1969; 0,5m/ 2š 4k
statut 1966/ pravilnik o delitvi osebnih dohodkov 1967/ pravilnik o delovnih razmerjih 1967/
pravilnik o varstvu pri delu 1968/ dopisi 1966-1968/ požar 1966/ zapisniki sej sveta delovne skupnosti 1966-1968/ zapisniki sej upravnega odbora 1966-1968/ likvidacijska bilanca
1969/ pogodbe o delu 1966-1969/ plačilne liste 1965-1968/ matična knjiga/ register osnovnih
sredstev/ zaključni računi 1959-1968/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obrat družbene prehrane Emona Koper
Obrat je ustanovila SO Koper z odločbo št. 023-130/64-512 z dne 5.2.1965. Predmet njegovega
poslovanja so bili: priprava toplih in hladnih jedi, točenje alkoholnih in brezalkoholnih pijač ter
druge gostinske usluge. Na podlagi odločbe SO Koper št. 023-71/68 z dne 27.12.1968 je podjetje
nehalo poslovati in je šlo v likvidacijo. 29.12.1969 je bilo izbrisano iz sodnega registra. (MKR)
SI PAK PI 626
Restavracija Tine na Klancu, Seča
1975-1996; 1,5m/ 15š
ustanovitev, registracija, preoblikovanje/ pravilniki/ zapisniki upravnih organov/ personalna
dokumentacija/ finančno poslovanje/ statistična poročila/ dokumentacija o dozidavah in rekonstrukcijah/ stečajna dokumentacija/ fotografije/ priznanja/ ocene kvalitete/ medalje/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Restavracija Tine na Klancu
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SI PAK KP 204
Stara kavarna Koper
1958-1976; 0,4m/ 4š
registracija kavarne/ zaključni računi 1960-1975/ finančna dokumentacija 1963-1975/ plačilne liste/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Stara kavarna Koper
SI PAK KP 277
Turistična organizacija Portorož
1975-1990; 14,5m/ 132š
samoupravni akti/ zapisniki sej DS in zbora delavcev/ statistika po letih/ plana 1980, 1988/
poročila o delu DSSS 1979-1981/ sindikalna konferenca DO, SISEOT/ informiranje 19821986/ delegatske konference ZZD in poročila o poslovanju TOZD-ov/ glasilo Timav/ volitve
in referendumi TOZD-ov/ organizacija planske službe/ metodologija planiranja/ organizacija
nabave/ svobodna menjava dela/ samoupravni sporazumi/ sporazumi s Splošno banko Koper/
srednjeročni plan 1981-1985/ reorganizacija/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Turistično hotelsko podjetje Portorož
TOP Portorož
Leta 1974 je bilo ustanovljeno Turistično hotelsko podjetje Portorož (THP Portorož), ki je
združevalo hotelska, kongresnoprireditvena in igralniška podjetja občine Piran. Leta 1983 so na
podlagi zakona o združenem delu in zakona o skupnih osnovah svobodne menjave dela začeli
pripravljati združitev v SOZD Timav. THP se je leta 1983 preimenovalo v Turistično organizacijo Portorož (TOP). Na podlagi samoupravnega sporazuma o združitvi temeljnih organizacij
v DO TOP so delavci v: TOZD hotel Adria Ankaran, TOZD turizem Avditorij Portorož, TOZD
hotel Belveder Izola, TOZD igralnica Casinò Portorož, TOZD Kobilarna Lipica, TOZD Grand
hotel Metropol, TOZD hoteli Palace, TOZD hotel Piran, TOZD pralnica in čistilnica Lucija,
TOZD gostinstvo Sežana, TOZD hoteli Triglav Koper in delavci DSSS TOP sprejeli samoupravni sporazum o medsebojnih pravicah TOZD-ov in DSSS TOP Portorož. DSSS je skrbela
za marketing, računovodstvo, kontrolo, planiranje, investicije, nabavo, kadrovske in splošne
zadeve. V SOZD Timav so bile združene DO: TOP Portorož, Droga - Agraria, Jadran Sežana
in Preskrba Koper. Leta 1988 je TOP izstopil iz SOZD-a Timav. S sprejetjem samoupravnega
sporazuma vseh TOZD-ov ali njihovih naslednikov, ki so sestavljali DO TOP, je 31.3.1990 TOP
Portorož nehal delovati. DSSS je bila ukinjena, njeno premoženje pa so si razdelili TOZD-i.
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Blagovna znamka TOP je bila odstopljena novemu podjetju. Hotel Ankaran, Hotel Triglav Koper, Hotel Belveder Izola, Hoteli Palace Portorož, Grand Hotel Metropol Portorož, Hotel Piran
in Pralnica Lucija so z novim zakonom o podjetjih postali samostojna podjetja. S TOZD-om
Gostinstvo Sežana je bila 19.9.1989 sklenjena sodna poravnava. TOP so skušali reorganizirati
in ustanoviti kot d.d., a ko je iz njega izstopil Metropol, se je začelo njegovo propadanje, ki se
je končalo z likvidacijo leta 1994. (MKR)
7.11

Finančno gospodarstvo

SI PAK KP 686
Agencija RS za plačilni promet Koper
1951-2002; 101m/ 922š
zapisniki zbora delavcev 1971-1990/ zapisniki sej sveta delovne skupnosti 1987-1990/ zapisniki kolegija 1968-2002/ pravilniki in drugi organizacijski akti/ zaključni računi pravnih oseb
1966-1989/ dokumentacija pravnih oseb 1966-2002/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Agencija RS za plačilni promet Koper
Predhodnica Agencije RS za plačilni promet je bila Služba družbenega knjigovodstva (SDK).
Zakon o SDK (Ur.i. SRS št. 1/85 in št. 32/93-1352) le-to opredeljuje kot samostojno in neodvisno organizacijo, ki opravlja za vso državo pomembna dela in naloge. SDK v RS opravlja te
naloge preko organizacijskih enot. Leta 1996 jih je namesto SDK začela opravljati Agencija za
plačilni promet (APP), nadziranje in informiranje Ljubljana s podružnico v Kopru. Leta 1997
je nehala delovati SDK ekspozitura Portorož in leta 1998 APP podružnica Koper ekspozitura
Sežana. Agencija je zaradi postopnega prenosa plačilnega prometa na banke prešla v fazo preoblikovanja. Iz nje sta nastali Agencija za javnopravne evidence in storitve (AJPES) in Uprava
za javna plačila (UJP), ki je organ v sestavi ministrstva za finance. (MKR)
SI PAK KP 729
Agencija RS za plačilni promet Postojna
1947-2002; 42,7m/ 388š
zaključni računi pravnih oseb 1955-1987/ dokumentacija pravnih oseb/ dokumentacija ukinjenih pravnih oseb/ statistični bilteni/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
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Ustvarjalci:
Agencija RS za plačilni promet Postojna
Leta 1959 je bila z zakonom ustanovljena SDK, 20. aprila 1961 pa njena podružnica v Postojni. Njene bistvene naloge (evidenčna, informativno-analitična in kontrolna funkcija, revizije
ekonomsko-finančnega poslovanja in plačilnega prometa) so se ohranile vse do osamosvojitve
Slovenije leta 1991. Njena ekonomsko-finančna revizija je zajemala zaključne račune in ekonomsko-finančno poslovanje uporabnikov družbenih sredstev. Pri reviziji zaključnih računov
je ugotavljala nezakonitosti oziroma nepravilnosti stanja sredstev in njihovih virov oziroma
rezultatov poslovanja. Po osamosvojitvi leta 1991 je naloge SDK Jugoslavije v celoti prevzela
SDK v RS. V letu 1994 pa je njeno pravno nasledstvo prevzela Agencija RS za plačilni promet,
nadziranje in informiranje, ki je bila ukinjena v letu 2002, njene naloge pa je prevzela Agencija
RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES). (MKR)
SI PAK KP 171
Gospodarska banka za Istro, Reko in Slovensko primorje podružnica Koper / Banca per
l’economia dell’Istria, Fiume e Litorale Sloveno - filiale di Capodistria
1945-1948; 0,2m/ 2š 3k
dopisi/ navodila za poslovanje/ likvidacija 1945-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Gospodarska banka za Istro, Reko in Slovensko Primorje podružnica Koper / Banca per
l’economia dell’Istria, Fiume e Litorale Sloveno-filiale di Capodistria
Z odločbo PNOO za Slovensko primorje in oblastnega NOO za Istro je bila na podlagi dovoljenja VUJA dne 17. septembra 1945 ustanovljena Gospodarska banka za Istro, Reko in Slovensko primorje s sedežem na Reki. Zaradi premajhne količine denarja v obtoku, povojne obnove,
dviga življenjskega standarda in ohranitve gospodarskega razvoja je poveljnik VUJA dne 18.
oktobra 1945 v skladu z mednarodnimi pooblastili za zasedbeno oblast izdal odredbo, po kateri
je VUJA začela izdajati svoj »zasedbeni denar« za področje cone B Julijske krajine ter pooblastila novoustanovljeno Gospodarsko banko za Istro, Reko in Slovensko primorje, da je dala v
obtok nove jugolire (Istra in Slovensko primorje, 1952, 660-662), ki so imele enako vrednost
oz. enak tečaj kot italijanske (Banca d’Italia). Naloge banke so bile: podpora celotnemu gospodarskemu sistemu cone B, emisijski in blagajniški posli ter obračun in izplačilo blagovnega
prometa med conama A in B Julijske krajine v obliki kliringa. 5. julija 1946 je ustanovila svoje
podružnice. V slovenskem delu cone B so bile ustanovljene v Ajdovščini, Idriji, Ilirski Bistrici,
Kopru, Postojni in Tolminu (Prinčič, 2000, 259). Na predlog ministra za finance FLRJ Sretena
Žujovića je bila 20. oktobra 1947 Gospodarska banka za Istro, Reko in Slovensko primorje s
sedežem na Reki združena z Narodno banko FLRJ, le njeni podružnici v Kopru in Bujah sta bili
izvzeti (UL FLRJ, 1947, 93/683). Komaj dobra dva meseca kasneje, 31. decembra 1947, pa je
VUJA izdala ukaz o njeni likvidaciji z obema podružnicama vred. (NČ)
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SI PAK KP 697
Hranilnica in posojilnica Knežak
1929-1947; 0,1m/ 1š 1k
knjiga posojil/ stanje dolžnikov/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Hranilnica in posojilnica Knežak
SI PAK KP 696
Hranilnica in posojilnica Štanjel na Krasu
1902-1937; 0,1m/ 1š 2k
registracija/ likvidacija/ zapisniki/ pravilniki/ pomožna blagajniška knjiga/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Hranilnica in posojilnica Štanjel na Krasu
SI PAK KP 698
Hranilnice in posojilnice slovenske in hrvaške Istre
1897-1952; 0,4m/ 4š
Kmečka hranilnica in posojilnica Sv. Anton 1914/ Kmečka hranilnica in posojilnica Dekani
1908-1935/ Kmečka hranilnica in posojilnica Klanec 1908-1938/ Ljudska banka (Banca popolare) Koper 1903-1927/ Kmečka hranilnica in posojilnica Hrpelje 1908-1938/ Banka Slavija kmečka posojilnica ljubljanske okolice 1904-1917/ Hranilnica Pulj - poslovalnica Koper 1943/
Kmečka hranilnica in posojilnica Sečovlje 1929/ Posojilnica in hranilnica Šmarje 1947-1952/
Kmečka hranilnica in posojilnica Bertoki 1909-1923/ Hranilnica in posojilnica Predloka 19091923/ Kmečka hranilnica in posojilnica Kubed 1909-1929/ Banco Agricolo Marittimo Operaio
Izola 1908-1941/ hranilnica in posojilnica - Ročko društvo za štednju i zajmove Roč 18991940/ kmečka posojilnica in hranilnica - Društvo za štednju i zajmove Momjan 1898-1925/
katoliška kmečka posojilnica in hranilnica Motovun 1903-1929/ kmečka hranilnica in posojilnica - Društvo za štednju i zajmove Sv. Nedelja - Vižinada 1905-1943/ kmečka hranilnica in
posojilnica - Društvo za štednju i zajmove Oprtalj 1901-1938/ kmečka hranilnica in posojilnica
- Društvo za štednju i zajmove Grožnjan 1909-1942/ kmečka hranilnica in posojilnica - Društvo
za štednju i zajmove Materada 1912-1942/ hranilnica in posojilnica - Društvo za štednju i
zajmove Kaštelir 1899-1943/ hranilnica in posojilnica - Društvo za štednju i zajmove Zrenj
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1903-1938/ hranilnica in posojilnica - Društvo za štednju i zajmove Buzet 1897-1938/ kmečka
hranilnica in posojilnica - Društvo za štednju i zajmove Završje pri Grožnjanu 1909-1935/ Posojilno in hranilno društvo Ricmanje 1914/ Kmetska posojilnica v Cerknem 1946-1953/ Kmetska
in rokodelska posojilnica v Postojni 1939-1955/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Hranilnice in posojilnice slovenske in hrvaške Istre
SI PAK KP 170
Istrska banka d.d. Koper / Banca d’Istria S.A. Capodistria
1946-1964; 9,2m/ 83š 65k
vložni zapisniki in delovodniki 1946-1957/ bančne knjige 1947-1956/ dopisi 1948-1957/ ustanovna in likvidacijska dokumentacija/ zapisniki in poročila/ bilance 1946-1964/ dokumentacija
podjetij, ki jih je ustanovila banka 1946-1954/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Istrska banka Koper / Banca d’Istria S.A. Capodistria
Ustanovna skupščina »Istrske banke d.d.« je bila 1. oktobra 1946 v navzočnosti 20-članskega
pripravljalnega odbora. Družba je bila ustanovljena po vzorcu in predpisih italijanskega zakona
o delniških družbah, po katerem je delniška družba morala imeti najmanj 1.000.000 lir delniške
glavnice. Po posebni odredbi, izdani med vojno, so morale biti delnice poimenske in se niso
smele glasiti na prinosnika. Delniška družba se je lahko ustanovila »simultano« ali z javnim
podpisovanjem in obvezno v obliki notarskega zapisa. Za njeno ustanovitev so morali biti izpolnjeni določeni pogoji, in sicer: podpis celotne delniške glavnice, vplačanih najmanj 3/10
vseh podpisov v gotovini pri emisijskem denarnem zavodu in ustrezna dovoljenja upravnih
oblasti. Ustanovni člani so torej na podlagi dovoljenja PPNOO za Slovensko primorje (SI PAK
KP 170, t.e. 52, a.e. 113) in potrdila Gospodarske banke za Istro, Reko in Slovensko primorje o
pologu vsote 6.000.000 lir kot 3/10 deleža glavnice (SI PAK KP 170, t.e. 52, a.e. 113) pri notarju dr. Edoardu Galliju podpisali pogodbo o ustanovitvi delniške družbe za bančne posle z nazivom Istrska banka d.d. (Rep. 5230 - Racc. 2378) s sedežem v Kopru, Santorijeva 28/II (SI PAK
KP 170, t.e. 57, a.e. 131). Delniška glavnica je znašala 20.000.000 lir, razdeljenih na 20.000
poimenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 lir. Družba je bila 9. oktobra 1946 vpisana v
trgovinski register Okrožnega narodnega sodišča v Postojni v zvezku I, vložna št. 3, stran 5 in
6 (Zt 65/46-2), in istega dne v družbeni register pri Okrajnem narodnem sodišču v Kopru pod
št. Soc. 32/1 za dobo 99 let (SI PAK KP 170, t.e. 52, a.e. 113). Redno poslovanje Istrske banke
se je začelo 10. februarja 1947, na dan podpisa mirovne pogodbe z Italijo v Parizu. Na podlagi
sklepa upravnega sveta Istrske banke d.d. v Kopru z dne 3. februarja 1947 je bila ustanovljena tudi njena podružnica v Bujah. Delovno področje Istrske banke je obsegalo celoten okraj
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Koper, medtem ko je bilo njeno delovanje v okraju Buje omejeno na financiranje tamkajšnje okrajne nabavne in prodajne zadruge. Večino poslovanja je predstavljala blagajniška in obračunska
služba, ki jo je banka izvajala za potrebe upravno-političnih subjektov koprskega okraja in
nemotenega razdeljevanja blaga ter plasiranja izdelkov obeh okrajev. S sklepom izvršnega odbora na seji 11. septembra 1947 je Istrska banka d.d. ustanovila podružnice v Portorožu, Izoli,
Piranu, Umagu in Novigradu. Njene pristojnosti so se sredi leta 1948 povečale, ko je bil sklenjen koprsko - tržaški klirinški sporazum. Istrska banka, Narodna banka FLRJ in Banca d’Italia
so v imenu pogajalskih strani poskušale izboljšati plačilne pretoke med cono B STO, cono A
STO in Jugoslavijo. Zato so 14. maja 1948 sklenile sporazum, s katerim so odpravile dotedanje
ovire pri blagovni menjavi in dosegle hitrejši potek plačevanja klirinških računov. Sporazum
je temeljil na akreditivnem poslovanju oziroma na dveh blagovnih seznamih, ki sta vsebovali
vrsto blaga, primernega za izvoz iz ene cone v drugo ter znesek vrednosti izvoza. Z ratifikacijo
novega klirinškega sporazuma 16. januarja 1957 je bil zadnji temelj za obstoj Istrske banke odstranjen. S sklepom OLO Koper št. 2176/2 z dne 1. marca 1957 je zato 31. marca 1957 nehala
redno poslovati. Postopek njene likvidacije se je začel 1. aprila 1957 (SI PAK KP 170, t.e. 52,
a.e. 113, mapa 13) in se je vlekel skoraj do konca leta 1964, ko je likvidacijska komisija dala
skupščini okraja Koper v potrditev likvidacijsko bilanco in zaključek postopka, ki ga je le-ta
potrdila 29. oktobra 1964. Istrska banka d.d. je bila 19. novembra 1964 izbrisana iz trgovinskega registra Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru. (NČ)
SI PAK KP 175
Kmečka in obrtna posojilnica in hranilnica Pobegi / Cassa rurale ed artigiana Pobeghi
1898-1954; 0,7m/ 4š 11k
spisi/ knjige/ registracija/ zapisniki/ seznami članov/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Kmečka in obrtna posojilnica in hranilnica Pobegi / Cassa rurale ed artigiana Pobeghi
Med redkimi slovenskimi denarnimi zavodi, ki jih Italijanom ni uspelo zatreti, je bila Kmečka
in obrtna posojilnica in hranilnica v Pobegih. Registrirana je bila 22. maja 1896 pri I. r. Tribunale Commerciale e Marittimo v Trstu kot Società di Prestiti e Consumo di Pobeghi, Consorzio registrato a garanzia limitata (Posojilno in konzumno društvo, zadruga z omejenim
poroštvom v Pobegih) (SI PAK KP 175, t.e. 4, a.e. 27). Leta 1907 so zadružniki ustanovili
še Kmečko posojilnico in hranilnico, kasneje Kmečko in obrtno posojilnico, ki se je v času
italijanske vlade imenovala Cassa rurale ed artigiana di Pobeghi. Čeprav je bila, tako kot
tudi druge slovenske zadruge, izpostavljena številnim pritiskom italijanskih oblasti, se ji je
uspelo izogniti likvidaciji. Cena za to je bilo včlanjenje celotnega vodstva v fašistično stranko.
Vsi pregledi in revizije so poročali o njenem pravilnem in ugodnem poslovanju. Na rednem
občnem zboru 31. marca 1946 so zadružniki sklenili dodati k italijanskemu imenu hranilnice
ponovno slovensko ime. Tako so na podlagi zapisnika vložili zahtevo na sodišču in 14. aprila
1946 registrirali slovensko ime »Kmetska in obrtna posojilnica in hranilnica v Pobegih«. V
njenih pravilih, sprejetih 29. marca 1948 je bilo zapisano, da spada v vrsto kreditnih zavodov,
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z omejeno zavezo. Jamstvo njenih članov je znašalo petkratni znesek podpisanega deleža, ki
je znašal 500 lir. Področje njenega delovanja je zajemalo Prade, Pobege, Čežarje, Dekane, Bonine in Šantoma. Poleg osnovnih nalog, da je izboljševala gospodarski položaj svojih članov,
se je ukvarjala s sprejemanjem in obrestovanjem hranilnih vlog, dajanjem posojil članom in
najemanjem posojil za potrebe poslovanja. Zaradi blokiranih sredstev posojilnice pri Cassa
di Risparmio di Pola je bilo v letih 1948 - 1950 njeno poslovanje oteženo, kar se je dodatno zapletlo spričo dejstva, da so bila sredstva Cassa di Risparmio na centrali v Trstu, ki je
zavlačevanje izplačila utemeljevala z različno zakonodajo in različnima uradnima valutama v
coni A in coni B STO (SI PAK KP 175, t.e. 1, a.e. 8). V letih 1952 - 1953 je poslovanje dobilo
nov zagon, tako da je bilo v primerjavi z letom 1951 višje za celih 623 %. Na podlagi sklepa
54. rednega občnega zbora 11. julija 1954 so bile v sodni register pod številko Cons. I 32/29
vpisane njene spremembe: ime se je glasilo Kmečka posojilnica in hranilnica Pobegi-Čežarji,
območje poslovanja pa je poleg Prad, Pobegov, Čežarjev, Dekanov, Boninov in Šantoma zajemalo še sosednje vasi (SI PAK KP 175, t.e. 1, a.e. 8). (NČ)
SI PAK KP 176
Kmečka in obrtniška blagajna Senožeče / Cassa rurale ed artigiana di Senosecchia
1896-1944; 0,9m/ 6š 12k
razni spisi in okrožnice/ članstvo/ pravilniki/ knjige/ zapisniki/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Kmečka in obrtniška blagajna Senožeče / Cassa rurale ed artigiana di Senosecchia
Kmečka hranilnica in posojilnica v Senožečah in Hranilnica in posojilnica v Senožečah sta se
25. junija 1925 združili v posojilnico v Senožečah. Tako kot druge slovenske hranilnice in posojilnice je tudi senožeška 30. marca 1927 prejela dopis zadružne zveze iz Trsta, da se morajo
v skladu z zakonom št. 563 z dne 3. aprila 1926 vse posojilnice združiti v »Associazione Nazionale fra Cassa Rurali, Agrarie ed Enti Ausiliari« v Rimu. (NČ)
SI PAK KP 173
Kmečka posojilnica in hranilnica Izola / Cassa rurale di prestiti e risparmio d’Isola
1904-1940; 0,4m/ 1š 6k
registri/ knjige/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Kmečka posojilnica in hranilnica Izola / Cassa rurale di prestiti e risparmio d’Isola
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Kmečka posojilnica v Izoli je bila ustanovljena 28. decembra 1903 in registrirana v letu 1904.
Delovala je do 9. decembra 1940, ko so jo italijanske oblasti likvidirale. 19. oktobra 1934 je bil
na predlog podestata Piera Marinellija kot njen primeren in usposobljen likvidator predlagan
Ruggero Pozzar, dolgoletni fašist in občinski uslužbenec. (NČ)
SI PAK KP 177
Kmečka posojilnica in hranilnica Vanganel / Cassa rurale di prestiti e risparmio di Vanganello
1908-1948; 0,7m/ 3š 37k
registri/ statut/ okrožnice/ spisi/ zapisniki/ knjige/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Kmečka posojilnica in hranilnica Vanganel / Cassa rurale di prestiti e risparmio di Vanganello
Leta 1905 je bila ustanovljena posojilnica in hranilnica v Vanganelu. V začetku 3. desetletja 20.
stol. so bili na podlagi davčnega zakona vsi denarni zavodi izenačeni. Zakon je tudi priporočal,
da majhni zavodi opustijo svoje delovanje in se združijo z večjimi. Tako stališče sta zagovarjala
tudi zakladni minister Belluzzo in »Asociazione fra le Casse Rurali ed Ente agrarii«. Postopek
združitve se je začel že 7. decembra 1925. Zaradi tega so se vanganelski zadružniki na izrednem
občnem zboru 31. decembra 1927 odločili, da postopek »likvidacije in razdružitve« opravijo
sami. Njihov izvoljeni likvidacijski odbor pa je bil kasneje zamenjan in se je nadaljevala prisilna likvidacija, ki se je končala 2. maja 1939. Posojilnica je bila ponovno ustanovljena na
skupščini 26. januarja 1947. Njeni člani so že v začetku februarja zaprosili za njen ponovni vpis
v register, ker niso priznavali prisilne likvidacije pod fašistično oblastjo. (NČ)
SI PAK KP 679
Kmečka posojilnica v Jelšanah
1909-1948; 0,7m/ 4š 13k
imeniki zadružnikov/ dopisi/ okrožnice/ odločbe/ zapisniki sej/ poročila/ knjige posojil/ knjige
deležev/ knjige hranilnih vlog/ knjige poslovanja/ zaključni računi/ bilance/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Kmečka posojilnica v Jelšanah
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SI PAK KP 438
Komunalni zavod za socialno zavarovanje Koper
1910-1975; 3,6m/ 31š 119k
seznami delodajalcev, obrtnikov in zaposlenih delavcev 1922-1926/ evidence bolnikov 19251930, 1949-1950/ evidenca bolnikov, sprejetih v bolnišnico 1925/ okrožna zdravstvena blagajna 1926/ registri pacientov 1930-1943/ abecedni seznam bolnikov, ki so se zdravili v
Trstu 1948-1949/ evidenca upokojencev in ponesrečencev v zdravniški oskrbi 1949/ evidenca
zdravniških preiskav 1950-1952/ knjige in indeksi prispevkov zavoda 1945-1951/ glavna knjiga 1945-1954/ seznam pečatov zavoda 1958-1961/ poročila o poslovanju 1947-1972/ zapisniki
sej upravnega odbora/ poročila o delovanju 1954, 1959/ analiza poslovanja skladov zdravstvenega zavarovanja 1963-1971/ okrožnice in navodila/ delovodniki 1923-1944, 1949-1952/
blagajniške knjige 1924, 1926, 1933, 1934, 1951, 1952/ spisi 1945-1946/ poročila o poslovanju
1945-1974/ zdravstveno stanje prebivalstva v letih 1955-1957/ zapisniki sej izvršnega odbora
skupščine zavoda 1958-1962/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Komunalni zavod za socialno zavarovanje Koper
Okrajni zavod za socialno zavarovanje Koper
Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje Koper
Okrajni zavod za socialno zavarovanje Koper je bil ustanovljen leta 1945.
Pokrajinski zavod za socialno zavarovanje Koper s sedežem v Kopru je ustanovil PNOO za
Slovensko primorje 1. maja 1945 (UL PNOO, št. 1/45). S pravilnikom z dne 12.9.1945 so bile
ustanovljene v sklopu koprskega zavoda ekspoziture v Ajdovščini za okraj Ajdovščina, v Idriji
za okraj Idrija in Cerkno, v Ilirski Bistrici za okraj Ilirska Bistrica in Hrpelje-Kozina ter v Izoli,
Piranu in Kopru. (MZ)
Komunalni zavod za socialno zavarovanje sta ustanovili skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja delavcev Koper in skupščina komunalne skupnosti socialnega zavarovanja
delavcev Postojna s sklepom št. 01-466-62 dne 19.10.1962. Sedež zavoda je bil na Telovadnem
trgu št. 2 Koper. Osnovna dejavnost zavoda je bilo izvajanje socialnega zavarovanja za območje
občin Koper, Izola, Piran, Postojna, Sežana, Hrpelje-Kozina in Ilirska Bistrica. Upravljal je
sklad zdravstvenega zavarovanja komunalnih skupnosti Koper in Postojna ter sklad zdravstvenega zavarovanja kmetov, določal finančne načrte skladov, predlagal pristojnim skupščinam
komunalnih skupnosti in upravnemu odboru sklada zdravstvenega zavarovajna kmetov, da
odobrijo finančne načrte, odločal o pravicah zavarovanih oseb, izvrševal sklepe skupščin navedenih skupnosti, vodil evidenco v zvezi s poslovanjem navedenih skladov, izvajal zdravstveno zavarovanje, rehabilitacijo in zaposlovanje delovnih invalidov, odločal na prvi stopnji
o pravicah zavarovancev, delavcev in kmetov, o pravicah delovnih invalidov v zvezi z rehabilitacijo in zaposlitvijo, sklepal pogodbe o zdravstvenih storitvah ter z organizacijami pogodbe
o medsebojnih razmerjih, izdeloval letna poročila ter vodil evidence o zavarovanih osebah s
podatki. Po sklepu upravnega odbora Republiškega zavoda za socialno zavarovanje Ljubljana
je odločal na prvi stopnji o pravici do invalidske pokojnine in invalidnine po zakonu o invalidskem zavarovanju in o pravicah po zakonu o pokojninskem zavarovanju. S sklepom Okrožnega
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gopodarskega sodišča v Kopru Srg 69/74 z dne 7.1.1974 je bil zaradi reorganizacije službe
Komunalni zavod za socialno zavarovanje Koper izbrisan iz sodnega registra. Vse premoženje
izbrisanega zavoda, njegove pravice in obveznosti je prevzela Skupnost zdravstvenega varstva
Koper po bilančnem stanju na dan 31.12.1973. (MKR)
SI PAK KP 174
Posojilnica in hranilnica Koper / Cassa di prestiti e risparmio in Capodistria
1884-1954; 0,7m/ 4š 3k
registracija/ likvidacija/ spisi/ knjige/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Posojilnica in hranilnica Koper / Cassa di prestiti e risparmio in Capodistria
Posojilnica in hranilnica Koper je bila ustanovljena 15. maja 1884 na občnem zboru kot zadruga z neomejenim jamstvom; na sodišču je bila registrirana 6. junija 1884. Njena dejavnost je
zajemala področje od Trsta do Pazina in do Ilirske Bistrice. Z dekretom 3. avgusta 1927 jo je
fašistični režim prisilil v likvidacijo. Na podlagi dekreta z dne 12. julija 1929 je bil razrešen
likvidacijski odbor, ki so ga sestavljali bivši odborniki, namesto njega pa je bil imenovan za
likvidatorja odvetnik Nino de Petris, ki so mu sledili še drugi. Likvidacija je trajala polnih
17 let in je bila končana šele 31. decembra 1944. V likvidacijskem postopku ji je bilo odvzeto
vse premično in nepremično premoženje (SI PAK KP 174, t.e. 2, a.e. 4). Delovanje posojilnice
in hranilnice Koper so znova obudili nekdanji člani na skupščini 28. januarja 1947. V zadružni
register pri Okrožnem narodnem sodišču je bila vpisana 4. februarja 1947 kot »Posojilnica
in hranilnica, registrirana zadruga z neomejeno zavezo« s sedežem v Kopru. Imela je nalogo izboljšati gmotno stanje svojih članov in z zadružnimi krediti priskrbeti potrebna denarna
sredstva svojim komitentom v gospodarstvu (SI PAK KP 174, t.e. 2, a.e. 4). Leta 1947 je bila
edini kreditni zavod, ki je odobraval potrošniške kredite, od leta 1953 pa se je s tem ukvarjala
tudi Istrska banka d.d. V njenem nazivu se je leta 1948 jamstveni status spremenil iz neomejene
v omejeno zavezo. Poleg zbiranja hranilnih vlog delavcev in nameščencev je odobravala tudi
potrošniške kredite. Konec leta 1952 je imela 1052 članov in vloženih 250 prošenj za kredite.
Takrat je začela delovati tudi njena poslovalnica v Izoli. Marca 1954 je najela kredit pri Narodni
banki FLRJ za razširitev poslovanja na odobravanje investicijskih kreditov kmetom (SI PAK
KP 174, t.e. 2, a.e. 4). (NČ)
SI PAK KP 172
Posojilnica in hranilnica Korte nad Izolo / Cassa di risparmio e prestiti di Corte d’Isola
1908-1948; 0,5m/ 3š 12k
računski zaključki/ poročila/ knjige/ registracija/ likvidacija/ zapisniki/ registri/

317

Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Posojilnica in hranilnica Korte nad Izolo / Cassa di risparmio e prestiti di Corte d’Isola
Hranilnica in posojilnica v Kortah je bila ustanovljena 25. aprila 1908. Po prvi svetovni vojni
in prihodu italijanske oblasti je bila prisiljena nehati poslovati. 19. oktobra 1934 je bil na predlog podestata Piera Marinellija kot njen primeren in usposobljen likvidator predlagan Ruggero
Pozzar, dolgoletni fašist in občinski uslužbenec. Njena likvidacija je bila ukazana z dekretom
št. 2465 z dne 6. novembra 1929 in končana 16. avgusta 1938; iz registra je bila izbrisana
19. aprila 1939. Njen odbor je 7. februarja 1947 zaprosil za ponovno registracijo, ker njeni člani
niso priznavali prisilne likvidacije. (NČ)
SI PAK KP 622
Posojilnica in hranilnica Podgrad - registrirana zadruga z neomejenim poroštvom
1894-1950; 0,8m/ 5š 21k
knjige zadružnih deležev/ knjige posojil/ knjige depozitov/ knjige upnikov/ delovodniki/ zapisniki sej/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Posojilnica in hranilnica Podgrad - registrirana zadruga z neomejenim poroštvom
SI PAK KP 390
Posojilnica za ilirskobistriški okraj v Trnovem
1894-1950; 5m/ 21š 447k
pravila 1910/ računski zaključek 1908/ zadolžna pisma 1906-1940/ odlok o likvidaciji posojilnice 1940/ seznam članov posojilnice v likvidaciji 1945/ glavne knjige 1935-1947/ glavne
knjige hranilnih vlog 1909-1021/ hranilne vloge 1905-1933/ posojila 1904-1943/ tekoči račun
1910-1936/ razdelilnik izdatkov 1924-1942/ pristopni listi 1894-1922/ dnevnik 1943-1949/ zapisniki sej upravnega odbora 1930-1949/ zadružni register 1894-1946/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Posojilnica za ilirskobistriški okraj v Trnovem
Sklep o njeni reaktivaciji je bil objavljen 10.5.1946 v UL PPNOO št. 9, str. 68.
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SI PAK KP 559
Srmin Invest - Commerce Koper
1972-1979; 10m/ 91š 5k
ustanovitev/ statut/ pravilniki in samoupravni akti/ samoupravni sporazumi/ družbeni dogovori/ zapisniki zbora delavcev/ zapisniki osnovne organizacije ZKS/ poslovna združenja/ personalna dokumentacija/ investicijski programi in projekti rafinerije v Kopru, črpalne postaje na
Bivju, črpalnih in skladiščnih naprav v Luki Koper, plovnih kanalov in nasipavanja zemljišča/
pregledna karta industrijskega kompleksa v Kopru/ študije in analize/ plani in informacije/ razvojne usmeritve/ poslovanje s tujino/ likvidacijska dokumentacija/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Srmin Invest - Commerce Koper
Srmin Koper trgovsko in proizvodno podjetje so ustanovili: Adriacommerce Koper, Agraria
Koper, Intereuropa Koper, Interexport Ljubljana, Iplas Koper, Kreditna Banka Koper, Krka
Novo mesto, Splošna plovba Piran, Tomos Koper, Luka Koper, Soča Koper, Transport Ilirska Bistrica, GIP Gradis TOZD GE Koper, Interagent Koper, Intereuropa Koper, TOZD Rudis
Engineering Trbovlje, SGP Stavbenik Koper, Center, trgovsko-proizvodno podjetje Koper. Z
dopisom št. 138 dne 21.4.1975 so zaprosili Gospodarsko sodišče v Kopru za vpis v sodni register. Podjetje je imelo sedež v Kopru, Vojkovo nabrežje 32. Predmet njenega poslovanja so
bili: projektiranje, gradnja komunalnih in infrastrukturnih objektov, gradnja industrijsko predelovalnih kapacitet, proizvodnja, nabava, predelava, prodaja in transport plina ter nafte in njunih
derivatov. S sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča Koper je postalo novo ime podjetja
Srmin Invest - Commerce, inženiring, investicijska izgradnja in trgovina. S sklepom Temeljnega sodišča v Kopru dne 2.8.1979 na podlagi odločbe SO Koper št. 023-3/97 z dne 22.2.1979 o
uvedbi redne likvidacije je bil za DO Srmin uveden stečajni postopek. (MKR)
SI PAK KP 763
Zastavljalnica, posojilnica in hranilnica Koper / »Monte di Pietà« Capodistria
1778-1806; 1,5m/ 14š
dokumenti o depozitih, ki jih je za zastavljalnico (Monte di Pietà) opravil tajnik ustanove notar
Giuseppe Lugnani 1787-1806/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Zastavljalnica, posojilnica in hranilnica Koper / »Monte di Pietà« Capodistria
Pobuda za razvoj zastavljalnic, posojilnic in hranilnic, navadno imenovanih Monte di Pietà,
je prišla iz vrst ubožnega reda sv. Frančiška. Nastajati so začele konec srednjega in v začetku
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novega veka (prva leta 1462 v Perugii), in so se iz Italije razširile še v Francijo, Istro in Dalmacijo. Pobuda, ki je prišla iz cerkvenih krogov, je bila naperjena proti židovskim posojevalcem
denarja, ki so ga posojali (praviloma nižjim slojem) po visokih obrestnih merah. Pri tem je bila
v ospredju predvsem pomoč obubožanim članom višjih in srednjih družbenih slojev. Ustanove
so denar posojale po 5-6 % obrestni meri. Sprva vloge posameznikov in institucij niso bile
obrestovane, kasneje pa so se uveljavile obrestne mere, ki so bile praviloma 1 % nižje kot
posojila na zastavke. Koprska zastavljalnica je bila ustanovljena leta 1550. Sprva jo je vodilo
8 mož (4 iz mestnega sveta in 4 iz vrst ljudstva): višina posojila je bila omejena na vrednost
do 8 dukatov na zastavek, ki je moral za tretjino presegati vrednost posojila. Po izbruhu kuge
leta 1553 je zastavljalnica v enem letu zamrla in je bila ponovno ustanovljena šele leta 1608.
Po statutu je imela predsedstvo (oba sindika), blagajnika (imenovan za 4 mesece z enoletno
kontumacijo) in upravnika (za 1 leto, a je bil lahko ponovno imenovan). Promet v zastavljalnici
je hitro rasel, zato so naslednje leto sprejeli sklep, da se prvotni kapital zastavljalnice lahko
zviša. Sprva so vanjo vlagali posamezniki, kasneje pa tudi samostani, bratovščine, špitali. S
povečanim obsegom dela se je spremenila tudi uprava zastavljalnice, iz prvotne žitne zbornice
pa se je razvila še zastavljalniška zbornica. Stalni problem zastavljalnice od ustanovitve pa tudi
še v 17. in začetku 18. stoletja je bil prevelik delež zastavkov v primerjavi s kapitalom, poleg
tega pa številne nepravilnosti, goljufije, utaje in celo kraje njenega premoženja. V času revizije
1758 je bila skoraj celo leto zaprta, revizor pa je ugotovil primanjkljaj v višini okoli 10.853 lir.
S težavami se je srečevala tudi z zadnjem obdobju beneške vladavine (kraje, poneverbe, težave
pri izvolitvi upravnika). Zadnji upravnik zastavljalnice pod beneško oblastjo je aprila 1797 postal grof Agostino Brutti (Darovec, 2005, 91-150). (ZB)

7.12

Druge storitvene dejavnosti

SI PAK KP 217
Foto servis Postojna
1961-1965; 0,2m/ 2š
plačilni seznami/ zaključni računi/ bilance/ statut/ zapisniki sej/ statistična poročila/ bančni
dopisi/ razna poročila/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Foto servis Postojna
Ustanovljen je bil januarja 1961, ko se je z odločbo ObLO Postojna z dne 7.1. 1961 kot enota
ločila od podjetja »Fotoslovenija«. Predmet poslovanja so bile fotografske storitve in prodaja
fotografskih potrebščin. Zaradi slabega poslovanja je bila 15.6.1964 uvedena prisilna poravnava, in podjetje je 31.5.1965 nehalo delovati. (MKR)
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SI PAK KP 211
Obrtna delavnica Foto Jadran Koper
1955-1974; 0,3m/ 3š
odločba o ustanovitvi 1955/ sklep o registraciji 1955/ pravila 1955/ zapisnik o kontrolnem
pregledu 1963/ plačilne liste/ učne pogodbe/ statut/ zaključni računi in poročila o poslovanju/
fotografije Primorskih prireditev/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Obrtna delavnica Foto Jadran Koper
Delavnica je bila ustanovljena 6.9.1955 in registrirana 8.10.1955. Likvidacijski postopek je bil
končan 17.12.1976, ko je bila delavnica izbrisana iz sodnega registra. (MKR)
SI PAK PI 410
Obrtna delavnica Foto Piran
1958-1982; 0,6m/ 6š
zaključni računi 1963-1981/ pravilniki 1971-1974/ dopisi, zapisniki 1961-1975/ finančna dokumentacija/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Obrtna delavnica Foto Piran
SI PAK PI 215
Obrtna delavnica Ženski modni salon Piran
1955-1960; 0,1m/ 1š
zaključni računi/ plačilni seznami/ pravila/ dopisi/ pogodbe/ bruto bilanca/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Obrtna delavnica Ženski modni salon Piran
Modni salon je bil ustanovljen 21.10.1955 z odločbo ObLO Piran, ko se je salon osamosvojil od
Splošnega obrtnega podjetja Zvezda Piran. Predmet poslovanja so bile usluge šiviljske stroke.
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S sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v Kopru Rg I b 146/4 z dne 12. maja 1967 je bil
zaradi končanega postopka likvidacije izbrisan iz registra gospodarskih organizacij. (MKR)

7.13

Razne gospodarske organizacije in dejavnosti

SI PAK KP 407
Center Koper - TOZD Storitvene dejavnosti
1976-1985; 1,2m/ 11š 1k
dopisi 1976-1985/ delovodnik 1979-1983/ statuti, pravilniki, samoupravni akti/ zapisniki sej
DS, zbora delovnih ljudi, sindikata in komisij 1976-1983/ zapisniki sej dimnikarjev 1967-1983/
sanacijski program TOZD Storitvene dejavnosti 1977/ seznam zaposlenih po TOZD-ih 19821983/ personalna dokumentacija/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Center Koper - TOZD Storitvene dejavnosti
Proizvodno in trgovsko podjetje »Obrtni Center Koper« je kot delovno organizacijo ustanovila SO
Koper z odlokom št. 023-5/65 z dne 25.3.1965. V register gospodarskih organizacij Okrožnega
gospodarskega sodišča Koper je bilo vpisano pod št. Rg Ib 361/1. Predmet poslovanja so bili:
opravljanje vseh nizkih, visokih in pomorskih gradenj ter izvajanje obrtnih uslug zidarstva, betonarstva, fasaderstva, mizarstva, tesarstva, splošnega in stavbnega ključavničarstva, kleparstva,
vodovodnega in toplovodnega inštalaterstva, klimatskih in hladilnih naprav, elektroinštalacij,
pleskarstva, polaganja umetnih mas, teracerstva, keramičarskih in steklarskih del, opravljanje
dimnikarskih uslug, poslovanje s kooperanti, nakupi vseh vrst gradbenega materiala, proizvodnja, prodaja in montaža mavčnih izdelkov, popravljanje in vzdrževanje proizvodov tovarne
TOMOS in njenih koooperantov, izvajanje uslug higienske zaščite objektov, proizvodnja in
prodaja reklamno-propagandnih, igranih in trik filmov, usluge iz grafičnih dejavnosti, prodaja
avtomobilov in dvokoles, izvenkrmnih motorjev in čolnov, kupoprodaja rabljenih avtomobilov in motornih koles in posoja avtomobilov. S sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v
Kopru dne 10.12.1973 je bilo ime podjetja spremenjeno v Proizvodno trgovsko podjetje CENTER Koper. Delavski svet je 28.6.1974 sprejel spremembe in dopolnitve statuta. Leta 1974 so
delavci podjetja Element sprejeli sklep o svoji pripojitvi k podjetju Center Koper. Leta 1976 so
v okviru podjetja delovali: TOZD Storitvene dejavnosti, TOZD Citroën Tomos servis, TOZD
Kovinarske dejavnosti, TOZD Mavčni izdelki Gabrovica, TOZD Gradbene dejavnosti, TOZD
Delovna skupnost strokovnih služb. (MKR)
SI PAK PI 193
Industrijsko in trgovsko podjetje Krog Sečovlje
1951-1972; 12,2m/ 111š
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dopisi/ matične knjige zaposlenih/ plačilne liste/ finančna poročila in plani/ investicijski programi in projekti/ statistika/
Pripomočki:
inventar fonda
Ustvarjalci:
Rudnik Sečovlje
Industrijsko in trgovsko podjetje Krog Sečovlje
Rudnik črnega premoga v Sečovljah je spet začel obratovati leta 1935. Imenoval se je ARSA
Società anonima carbonifera miniera di Sicciole. Po drugi svetovni vojni je začel z obratovanjem leta 1953. Podjetje je bilo ustanovljeno z odlokom OLO Piran z dne 23.8.1952 št. I/P
1555/1. Njegova osnovna dejavnost so bili: proizvodnja in prodaja črnega premoga, odkrivanje
novih premogovnih zalog, priprava novih izkopnih jam, prevoz blaga, elektrostrojna delavnica.
Rudnik je deloval s težavami, ker ga je pogosto zalila voda. Z odločbo likvidacijske komisije
ObLO Piran 01/1-378/1-57 je bil likvidiran. Z odločbo ObLO Piran z dne 16.12.1957 št. 01/11749/3-57 je bil ponovno ustanovljen in je dejavnost razširil na izdelovanje betonskih cevi,
gradbenih elementov ter na trgovino s propanom in butanom. Po letu 1962 je začel stagnirati zaradi vse večje uporabe naftnih energentov. Na podlagi sklepa DS rudnika Sečovlje dne
22.12.1969 in sklepa delovne skupnosti podjetja Krog Sečovlje dne 26.12.1969 se je rudnik
pripojil k podjetju Krog Sečovlje. Po združitvi z industrijskim in trgovskim podjetjem Krog
Sečovlje je v letu 1970 dejavnost razširil na pridobivanje in drobljenje apnenca v kamnolomu
pod Kaštelom. Z odločbo SO Piran št. 023-19/72 z dne 21.9.1972 je rudnik nehal delovati in je
bil likvidiran. Leta 1975 je bil izbrisan iz sodnega registra. (MKR)
SI PAK KP 401
Krajevno mizarsko, gostinsko, krojaško in šiviljsko podjetje Brezovica (pri Materiji)
1950-1953; 0,1m/ 1š
dopisi 1950-1953/ delovodniki 1950-1953/ bilanca 1952/ plačilne liste 1950-1953/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevno mizarsko, gostinsko, krojaško in šiviljsko podjetje Brezovica
SI PAK PI 192
Mestno gospodarsko podjetje Portorož / Impresa economica cittadina Portorose
1950-1952; 0,1m/ 1š
plačilni seznami/ likvidacija/ ustanovitveni akti/ finančna dokumentacija/
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Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Mestno gospodarsko podjetje Portorož / Impresa economica cittadina Portorose
ObLO Portorož je na seji dne 19.1.1950 ustanovil Mestno gospodarsko podjetje s sedežem
v Portorožu. Njegova naloga je bila pospeševanje gospodarstva v Istri in izven nje ter prodaja in predelava surovin v končne izdelke. Imelo je naslednje podružnice: 2 menzi, 3 prodajalne, 1 mizarsko delavnico, 1 radiotehnično prodajalno, 2 slaščičarni, 1 krojaško delavnico,
1 mehanično delavnico in 1 brivnico. Podjetje je šlo v stečaj leta 1952. (VD)
SI PAK KP 415
Okrajna gospodarska zadruga Ilirska Bistrica
1943-1960; 1m/ 47k
zapisniki sej skupščine 1945-1948/ zapisniki sej upravnega odbora 1945-1948/ delovodniki
1947-1955/ bilanca 1944-1946/ deležne knjige KZ Ilirska Bistrica 1946-1952/ dnevnik KZ
Ilirska Bistrica 1949/ delovodnik posestva Zabiče 1958-1959/ dnevniki KZ Ilirska Bistrica
1947-1953, Topolc 1948-1951, Zarečje 1948-1952, Grbovo 1948/ Koseze 1947-1951/ glavne
knjige KZ Ilirska Bistrica 1955-1958, Jelšane 1957-1959, Prem 1954-1959, Veliki Dol 1960/
blagovni dnevnik obrtnega podjetja Ilirska Bistrica 1949-1950/ članstvo obrtnega podjetja Ilirska Bistrica 1946/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajna gospodarska zadruga Ilirska Bistrica
SI PAK KP 494
Okrajna gospodarska zadruga Koper
1945-1951; 0,1m/ 1š
likvidacija konzorcija/ pravna ureditev stanja premoženja/ listine, gradivo, korespondenca, zapisniki, poročila, podatki o organizaciji, elaborat/ sodni postopek o prevzemu in cenitvi/ inventarji 1944-1945/ pravila okrajne gospodarske zbornice/ dokumenti kmetijskega konzorcija v
Bujah (Consorzio agrario Buie)/ dokumenti Okrajne gospodarske zadruge Koper/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Okrajna gospodarska zadruga Koper
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Okrajna gospodarska zadruga z o. z. v Kopru je bila ustanovljena na skupščini 7. novembra 1945.
Njen okoliš je zajemal ves koprski okraj. Nabavljala je gospodarske in življenjske potrebščine
za člane, unovčevala pridelke in izdelke članov, ustanavljala posebne odseke za pospeševanje
posameznih gospodarskih panog, najemala in nabavljala inventar in nepremičnine v zadružno
korist, sklicevala članske sestanke, prirejala predavanja in tečaje. (MZ)
SI PAK KP 547
Zbirni fond - gospodarstvo
1949-1960; 0,3m/ 3š
Mizarsko podjetje Klanec 1952-1957/ Mizarsko podjetje Materija 1952-1955/ Krajevna pekarna Hrpelje-Kozina 1949-1951/ Kovaška delavnica Komen 1954-1955/ gradnja zadružnega
doma Divača 1950/ Trgovsko podjetje Pivopromet Izola 1956-1957/ Gostišče Jadran Izola
1956/ Obrtno gradbeno podjetje Obnova Izola 1960/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Mizarsko podjetje Klanec
Mizarsko podjetje Materija
Krajevna pekarna Hrpelje-Kozina
Kovaška delavnica Komen
Trgovsko podjetje Pivopromet Izola
Gostišče Jadran Izola
Obrtno gradbeno podjetje Obnova Izola
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Reklamni letak Istrske banke d.d. Koper (SI PAK KP 170, Istrska banka Koper, t.e. 82).
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Prva stran zapisnika ustanovne skupščine Istrske banke d.d. Koper (SI PAK KP 170, t.e. 60) in bančna hranilna
knjižica (SI PAK KP 170, t.e. 82).
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8

ŠOLSTVO

8.1

Osnovne šole

SI PAK KP 545
Šolstvo - zbirni fond
1800-1900; 0,1m/ 1š
Osnovna šola Vremski Britof: razrednica 1945/46/ dnevnik 1927/28/
Državna nižja srednja šola s slovenskim učnim jezikom Trst: potrdilo in diploma Josipa
Šiškoviča o opravljenem nižjem tečajnem izpitu z identifikacijskim potrdilom/
Osnovna šola Dobravlje: glavna inventarna knjiga/ šolska matica in kazalo 1940-1958/
Baletna šola Koper: zbornik Baletni koraki v Kopru/ poročilo Baletne šole Koper 1949-1953/
Osnovna šola Jelšane: tednik šolskega dela 1945/46/
Osnovna šola Vreme: tednik šolskega dela 1956/57/
Državna osnovna šola Studeno: kronika z zgodovinskim uvodom/
Osnovna šola Volčji Grad: šolska matica 1939/40 do 1947/48/
Osnovna šola Sveto: vpisnice 1946/47/
Osnovna šola Hrušica: kronika 1953-1963/ dokumenti o nadučitelju Francu Vaišlu 1864-1925/
razni spisi 1836-1906/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Baletna šola Koper
Državna nižja srednja šola s slovenskim učnim jezikom Trst
Osnovna šola Dobravlje
Osnovna šola Jelšane
Osnovna šola Studeno
Osnovna šola Sveto
Osnovna šola Volčji Grad
Osnovna šola Vremski Britof
SI PAK KP 109
Cesarsko-kraljeva kresijska glavna šola v Kopru / K.K. Kreis-Hauptschule zu Capodistria
1820-1850; 0,1m/ 1š
zaključni izdelki tečajnikov in učencev (skice, risbe, zemljevidi) 1820-1850/ seznami učencev/
predloge za risanje/
Pripomočki za uporabo:
popis
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Ustvarjalci:
C.k. kresijska glavna šola v Kopru / K.K. Kreis-Hauptschule zu Capodistria
Ohranjeno je le gradivo nedeljskega risarskega tečaja za odraslo mladino. Namenjen je bil
usposabljanju dijakov za opravljanje različnih obrti. Ohranjene so predvsem risbe. (MKR)
SI PAK KP 155
Deška ljudska šola in zasebna dekliška šola ubogih šolskih sester de Notre Dame Trnovo
1900-1920; 0,4m/ 4š
katalogi 1900-1920/
Pripomočki za uporabo:
popis
Literatura:
Učiteljski tovariš (1866), str. 309, 376 in Učiteljski tovariš (1872), str. 238.
Ustvarjalci:
Deška ljudska šola in zasebna dekliška šola ubogih šolskih sester de Notre Dame Trnovo
Šolske sestre de Notre Dame so 21. novembra 1888 odprle privatno dekliško šolo v Trnovem.
Z ministrskim razglasom št. 28634 z dne 31.12.1892 je postala javna šola. Ker je število gojenk
naraščalo, so leta 1894 zgradili novo šolsko poslopje in leta 1901 nov internat. Leta 1901 so
uvedle nadaljevalni tečaj na katerem so se gojenke pripravljale za vstop na učiteljišče, v trgovski tečaj in na licej. (MKR)
SI PAK KP 153
Deška šola Tomaj / Scuola maschile di Tomadio
1900-1939; 0,3m/ 3š
katalog 1921-1922/ razrednice in tedniki 1900-1922/ razrednice in dnevniki 1922-1923/ dnevniki 1925-1939/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Deška šola Tomaj
Pred letom 1822 so v Tomaju poučevali duhovniki, od tega leta dalje pa je šola državna. Do
leta 1838 je pouk potekal v nemščini. Leta 1840 je bilo zgrajeno šolsko poslopje. Na deški
šoli v Tomaju je bil dolga leta upravitelj Anton Kosovel, oče pesnika Srečka Kosovela. Po
prvi svetovni vojni je šola spadala pod Didaktično ravnateljstvo Sežana. Leta 1939 je prenehala delovati. (MKR)
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Šolsko spričevalo C.k. vadnice v Kopru iz leta 1903 (SI PAK KP 100, t.e. 3, a.e. 6).
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Didaktični program izolske Petrazredne ljudske šole za dečke za mesec februar leta 1931/32 (SI PAK KP 124).
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SI PAK KP 124
Italijanska osnovna šola Izola / Scuola elementare italiana Isola d’Istria
1853-1945; 4,7m/ 43š
redovalnice 1853-1945/ seznami dekliške in fantovske nedeljske ponavljalne šole/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Italijanska osnovna šola Izola
V Izoli je bila prva javna ljudska šola ustanovljena 2.10.1419 v obdobju podestata Marca Barbara. Imela je nižji oddelek, kjer so v vulgarni latinščini poučevali branje, pisanje in računanje,
ter višji oddelek, kjer so v klasični latinščini poučevali retoriko in filozofijo. V obdobju Avstrije
je deška ljudska šola začela delovati leta 1854, dekliška pa leta 1853. V šol. l. 1867/68 se je
dekliška šola preimenovala v Mestno dekliško osnovno šolo (Civica scuola elementare femmi������
nile��������
d’Isola), v šol. l. 1873/74 pa v Ljudsko dekliško šolo (Scuola popolare femminile). V šol. l.
1909/10 je postala Petrazredna dekliška ljudska šola (Scuola popolare femminile di cinqe classi).
V šol. l. 1873/74 se je preimenovala v Mestno šolo za dečke (Civica scuola elementare maschile
d’Isola), v šol. l. 1908/1909 pa v Petrazredno ljudsko šolo za dečke (Scuola popolare maschile
di cinqe classi). V šol. l. 1944/45 sta obe šoli postali državni (Scuola di stato). (VB, MKR)
SI PAK KP 128
Italijanska osnovna šola Pier Paolo Vergerio Koper / Scuola ottenale italiana Pier Paolo
Vergerio Capodistria
1929-1950; 0,4m/ 4š
redovalnice 1929-1950/
Pripomočki za uporabo:
popis
Literatura:
Cherini, A. (1991): Precettori scolari e istituti scolastici di Capodistria, samoizdaja 1991.
Ustvarjalci:
Italijanska osnovna šola Pier Paolo Vergerio Koper
Kot prve učitelje v Kopru viri navajajo: leta 1186 učitelja Bonifaciusa, leta 1247 učitelja Ricardusa Justinopolitana, leta 1300 učitelja Danieleja. V obdobju beneške oblasti je učitelje
plačevala Beneška republika. Dekleta so poučevali v samostanskih šolah sv. Klare in sv. Blaža.
V šol. l. 1814/15 je bila v Kopru ustanovljena glavna šola. Leta 1868 je postala normalka, nato
pa osnovna šola. Po prvi svetovni vojni je dobila ime po Pier Paolu Vergeriu. (MKR)
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SI PAK PI 137
Italijanska osnovna šola Piran / Scuola elementare italiana Pirano
1917-1956; 1,1m/ 11š
seznami učencev 1917-1919/ dnevniki deškega oddelka 1924/25/ dnevniki dekliškega oddelka 1901-1918/ register izpitov dekliškega oddelka 1929-1945/ register izpitov deškega oddelka 1929-1945/ dnevniki dekliškega in deškega oddelka 1945-1954/ rojstni listi/ sindikalna
organizacija 1947-1959/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Italijanska osnovna šola Piran / Scuola elementare italiana Pirano
SI PAK KP 145
Italijanska osnovna šola Semedela / Scuola elementare di S. Marco di Semedella
1937-1972; 0,2m/ 2š
potrdila o uspehu 1937-1944 (nepopolno)/ razrednice 1940-1956/ imeniki 1959-1972/ tedniki
1959-1969/ statistika 1950-1951/ matični listi 1953-1954/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Italijanska osnovna šola Semedela / Scuola elementare di S. Marco di Semedella
Ustanovljena je bila leta 1919. Leta 1935 so ji zgradili novo poslopje. Spadala je pod občino in
Didaktično ravnateljstvo Koper. Leta 1946 je dobila tudi slovenski oddelek. V šol. l. 1964/65 je
postala podružnična šola Osnovne šole z italijanskim učnim jezikom Koper. (MKR)
SI PAK PI 138
Ljudska deška šola Piran / Scuola di cinque classi per fanciulli di Pirano
1900-1940; 0,6m/ 6š
razrednice (libri della classe) 1900-1919/ glavni register 1919-1920/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Ljudska deška šola Piran / Scuola di cinque classi per fanciulli di Pirano
Ljudska deška šola Piran (Civica caposcuola maschile) je bila ustanovljena 1869/70.
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SI PAK PI 135
Ljudska meščanska dekliška šola Piran / Scuola popolare e cittadina femminile Pirano
1872-1940; 1m/ 10š
šolska kronika 1872-1923/ katalog 1872-1877/
Pripomočki za uporabo:
popis
Literatura:
Petronio, A. (1992): La scuola italiana a Pirano dal medioevo ai giorni nostri, v: Annales, 2/92,
str. 293-244.
Ustvarjalci:
Ljudska meščanska dekliška šola Piran / Scuola popolare e cittadina femminile Pirano
Ljudska dekliška šola Piran je bila ustanovljena v šol. l. 1869/70. Leta 1898 se je preoblikovala v mestno dekliško šolo, leta 1903 pa je bila ustanovljena mešana šola za otroke solinarjev
(Scuola mista dei salinaroli). (MKR)
SI PAK PI 136
Ljudska meščanska šola Piran / Scuola popolare e cittadina di Pirano
1919-1940; 1,5m/ 15š
glavni registri 1910-1940/ šolski dnevniki 1926-1929 (nepopolno)/
Pripomočki za uporabo:
popis
Literatura:
Petronio, A. (1992): La scuola italiana a Pirano dal medioevo ai giorni nostri, v: Annales 2/92,
str. 293-244.
Ustvarjalci:
Ljudska mestna šola Piran / Scuola popolare e cittadina di Pirano
Ustanovljena je bila s cesarskim odlokom 1. marca 1854 kot dvorazredna šola in je začela
delovati 11.11.1855. Leta 1857 je bila zanjo zgrajena nova stavba. Leta 1858 se ji je pridružil
tehnični in navtični razred. Leta 1871 je postala šestrazredna, s sklepom v šol. l. 1886/87 pa so
jo ukinili. Nadaljeval se je le tehnični razred, ki se je 1920 preimenoval v Mestno nadaljevalno
šolo (Scuola complementare comunale). (MKR)
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SI PAK KP 154
Ljudska šola Tomaj
1878-1923; 0,3m/ 3š
šolska matica 1878-1917/ glavni imenik 1891-1906/ opravilni zapisnik 1908-1910/ imeniki
1890-1891/ razrednice in tedniki 1891-1910/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Ljudska šola Tomaj
Pred letom 1822 so v Tomaju poučevali duhovniki, od tega leta dalje postane šola državna. Do leta
1838 je pouk potekal v nemščini. Leta 1840 je bilo zanjo zgrajeno novo šolsko poslopje. (MKR)
SI PAK KP 151
Zasebna dekliška šola šolskih sester v Tomaju / Istituto delle Suore Scolastiche del III
ordine di S. Francesco d’Asisi Tomadio
1898-1943; 1,4m/ 14š
opravilni zapisnik 1906-1922/ delovodniki 1934-1935/ glavni imenik 1900-1923/ matična knjiga 1918-1923/ razrednice in tedniki 1898-1919/ imeniki 1919-1920/ katalog 1922-1924/ vpisnik izpitov 1925-1943/ razrednice strokovnega nadaljevalnega tečaja 1924-1943/ knjige zamud
in kazni 1938-1940/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Zasebna dekliška šola šolskih sester v Tomaju / Istituto delle Suore Scolastiche del III ordine di
S. Francesco d’Asisi Tomadio
Šola je bila ustanovljena 1898. Do leta 1924 je pouk na njej potekal v slovenščini, nato pa v
italijanščini. Imela je pet razredov ter trirazredni strokovni nadaljevalni tečaj. Imenovala se je:
1902-1906 Elizabetišče - zasebna dvorazredna dekliška šola; 1906-1919 Elizabetišče - zasebna
trirazredna dekliška šola; 1919-1924 Dekliška trirazredna ljudska šola; 1924/25 Scuola femminile di Tomadio; 1925-1929 Scuola Elementare femminile privata di Tomadio; 1929-1943
Scuola femminile del Comune di Tomadio. (MKR)
SI PAK KP 115
Osnovna šola Avber
1919-1947; 0,1m/ 1š
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spisi 1938-1941, 1943/ delovodniki 1919-1920, 1933-1942/ vpisniki izpitov 1921-1925, 19281929, 1936-1937, 1945-1946/ dnevniki 1923-1929/ vpisniki učiteljev in število učencev po
razredih 1923-1928/ seznami ocen C-Ž 1925-1928/ zapisniki o obiskih šolskega nadzornika
1946-1947/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Avber
Osnovna šola Avber je bila ustanovljena leta 1857 in je imela lastno stavbo. V obdobju italijanske oblasti je spadala pod občino Tomaj in pod Didaktično ravnateljstvo Sežana. Imela je
pet razredov in so jo obiskovali otroci iz Avberja, Ponikev, Dobravelj ter Gradenj. Leta 1953 je
bila ukinjena, učenci pa so se prešolali v OŠ Dobravlje. To šolo so obiskovali otroci iz vasi Dobravlje, Kazlje, Avber, Ponikve, Utovlje, Grahovo Brdo in Gradnje. Šolo v Avberju so ponovno
odprli leta 1959 in je do 31.12.1960 delovala kot oddelek Osnovne šole Dutovlje. S 1.1.1961 pa
je postala samostojna. Ob koncu šol. l. 1962/63 ji je zaradi premajhnega števila vpisanih otrok
pretila ponovna ukinitev. Na prošnjo staršev je delovala še eno leto kot podružnica Osnovne
šole Sežana. Učenci 4. razredov so bili takrat prešolani v Sežano, na šoli so ostali samo prvi,
drugi in tretji razred. (MKR)
SI PAK KP 116
Osnovna šola Baredi
1934-1955; 0,3m/ 3š
dopisi 1946-1954/ redovalnice 1934-1943 (zelo pomanjkljivo)/ tedniki in razrednice 19461954/ statistika 1947-1954/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Baredi
Šola je bila ustanovljena leta 1943. Pouk je potekal v italijanskem jeziku. Šolski okoliš so poleg
Baredov zajemali zaselki Ronkaldo, Grbci, Viližan in Sv. Donat. Leta 1945 je bil na šoli uveden
tudi slovenski oddelek. Leta 1968 je bila ukinjena. Učenci so bili prešolani na izolsko osnovno
šolo Vojke Šmuc. (MKR)
SI PAK KP 117
Osnovna šola Brestovica
1922-1962; 0,6m/ 6š
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delovodniki 1947-1961/ matični listi učencev 1941-1958/ glavni imenik 1922-1923, 19261927/ dnevniki 1923-1943, 1945-1962/ redovalnice 1928-1962/ dnevniki 1933-1962/ šolska
matica 1947-1961/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Brestovica
Šola je začela delovati v 70. letih 19. stoletja kot enorazrednica, po prvi svetovni vojni pa je postala dvorazrednica. Leta 1933 je spet postala enorazrednica (Scuola unica rurale). Po drugi svetovni vojni je prerasla v Državno osnovno šolo Brestovica, ki je z odlokom občinskega ljudskega
odbora Sežana (št. 162, 4. maja 1962) postala podružnična šola Osnovne šole Komen. (MKR)
SI PAK KP 831
Osnovna šola Brje
1934-1948; 0,1m/ 1š
šolska matica 1939/40/ tednik šolskega dela 1947/48/ razrednice 1947/48/ dopis o političnogospodarskem tečaju 1949/ matični listi 1934, 1937-1941 (nepopolno)/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Brje
SI PAK KP 118
Osnovna šola Dane
1927-1942; 0,1m/ 1š
šolska kronika 1933-1934/ dnevniki 1927-1942/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Dane
Po prvi svetovni vojni je bila šola enorazrednica (Scuola unica rurale). Od leta 1933 je zanjo
finančno skrbela »Opera Nazionale d’Assistenza all’Italia Rendeta«. (MKR)
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SI PAK KP 119
Osnovna šola Dutovlje
1947-1970; 3,9m/ 36š
spisi 1949-1969/ delovodniki 1947-1967/ delovodniki mladinskega doma Dutovlje 1952/
razrednice in tedniki 1947-1970/ redovalnice 1958-1970/ dnevniki 1958-1970/ zapisniki sej
šolskega odbora 1959-1961/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
Schematismo dell’Imperiale Regio Litorale Austriaco - Ilirico, Trieste, str. 142.
Ustvarjalci:
Osnovna šola Dutovlje
Šola je s prekinitvami delovala od leta 1825. V obdobju po prvi svetovni vojni je spadala pod
Didaktično ravnateljstvo Devin - Nabrežina in je bila štirirazrednica. Po drugi svetovni vojni
je bilo njeno poslopje obnovljeno in je bila 29.11.1952 ponovno odprta. Z odlokom ObLO
Sežana je 1.10.1957 postala štirirazredna podružnična šola OŠ Tomaj. V šolskem letu 1958/59
so v Dutovlje preselili celotno OŠ iz Tomaja. Na podlagi sklepov delovnih skupnosti osnovnih
šol Dutovlje in Štanjel z dne 1.7.1967 in soglasja občine Sežana je bila Osnovna šola Štanjel
pripojena k Osnovni šoli Dutovlje in je v Štanjelu ostala podružnična šola. Centralna šola v
Dutovljah je imela podružnice v Tomaju, Pliskovici in Velikem Dolu. Šolski okoliš je zajemal
vasi Brje, Dol pri Vogljah, Godnje, Kopriva, Kregolišče, Kreplje, Skopo, Škofi, Tublje, Veliki
Dol in Vrhovlje. (MKR)
SI PAK KP 120
Osnovna šola Gabrovica na Krasu
1940-1965; 0,2m/ 2š
šolska kronika 1946-1961/ knjiga poročil 1951-1962/ šolska matica in kazalo 1940-1962/ razrednice 1949-1965/ tedniki 1951-1965/ vpisnice 1946-1947/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Gabrovica na Krasu
Med drugo svetovno vojno je bil njen arhiv popolnoma uničen. Ustanovljena naj bi bila leta
1865 ali 1875. Najprej so na njej poučevali duhovniki; prvi učitelj, ki je učil na šoli, je bil Kotnik. Leta 1898 je učitelj Medič na njej ustanovil obrtno-strokovno nadaljevalno šolo za zidarje,
ki je delovala do druge svetovne vojne. Od leta 1927 je pouk potekal le v italijanskem jeziku.
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Leta 1934 je bilo zgrajeno novo šolsko poslopje. Po drugi svetovni vojni se je na njej redni
pouk začel 23. januarja 1946, ko sta se iz internacije vrnila učitelja Srečko in Marija Čotar. Z
odlokom Občine Sežana št. 162, objavljenim v Uradnem vestniku 30.1.1962, je šola postala
dvooddelčna podružnica OŠ Komen (MKR).
SI PAK KP 121
Osnovna šola Gažon
1945-1958; 0,4m/ 4š
šolska matica in kazalo 1946-1957/ šolska kronika 1947-1959/ zapisniki učiteljskih svetov 19471949/ zapisniki krajevnih učiteljskih svetov 1948-1949/ zapisniki učiteljskih konferenc 19491951/ zapisniki učiteljskih zborov 1953-1957/ tedniki 1945-1958, razrednice 1945-1958/ šolska
matica otroškega vrtca Gažon 1955-1956/ dnevnik gospodarske šole v Gažonu 1953-1956/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Gažon
Šola je začela delovati leta 1910. Leta 1927 so njeno poslopje obnovili in povečali. Imela je pet
razredov. Spadala je pod didaktično ravnateljstvo Koper in pod Šolski inšpektorat Poreč. Po
drugi svetovni vojni se je na njej ponovno začel pouk. Leta 1949 so vanjo prešolali učence iz
ukinjene OŠ Srgaši. Leta 1958 so šolo v Gažonu ukinili in vse učence prešolali v OŠ Šmarje. V
letih 1950-1958 je v sklopu šole deloval vrtec. (MKR)
SI PAK KP 618
Osnovna šola Gorjansko
1920-1967; 0,9m/ 9š
kronika/ glavna matica ljudske šole 1920-1929/ večerni tečaj 1936-1942/ šolski dnevnik 1940/41/
razrednice 1945-1960/ šolska matica 1940-1967/ matični listi 1933-1951/52/ vpisnice 1946/47/
seznam in ocene učencev, ki so opravljali izpite na OŠ Gorjansko 1948/ zapisnik o sprejemnih izpitih 1948/ zapisnik o izpitih za sprejem v 4. razred 1949/ razrednice 1945-1960/ tedniki šolskega
dela 1947-1977/ dnevniki šolskega dela 1952-1955/ imenik učencev 1. in 2. razreda 1956-1962 in
1964/65/ mlečna kuhinja 1959-1962/ dopisi 1946-1962/ zaključni račun 1960, 1961/
Pripomočki za uporabo:
seznam gradiva
Ustvarjalci:
Osnovna šola Gorjansko
Delovati je začela leta 1844. Leta 1907 je dobila novo šolsko stavbo in je postala trirazrednica.
V letih 1916-1918 ni bilo pouka zaradi vojne. Po drugi svetovni vojni je v letih 1947-1949 pouk
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potekal v zasebni hiši. Po letu 1962 je v Gorjanskem ostal le en razred s kombiniranim poukom,
druge učence so prešolali v OŠ Komen. (MKR)
SI PAK KP 122
Osnovna šola Gornja Branica
1898-1962; 0,7m/ 7š
tedniki 1898-1923/ tedniki 1916-1919/ šolska matica 1903-1962 (pomanjkljivo)/ delovodniki
1928-1942/ dopisi 1946-1962/ statistika 1946-1962/ knjiga pohval 1952-1962/ inšpekcijska
knjiga 1951-1961, zapisniki konferenc 1953-1954/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Gornja Branica
Šola je bila leta 1870 ustanovljena kot enorazrednica. Leta 1924 je postala štirirazredna šola.
Po drugi svetovni vojni je začela ponovno delovati. Z odlokom Občine Sežana št. 162 z dne
4. maja 1962 (UV, št. 8, 30. junij 1962) o organizaciji osnovnih šol je postala podružnica OŠ
Štanjel z enim oddelkom in kombiniranim poukom za prve štiri razrede. (MKR)
SI PAK KP 624
Osnovna šola Ivanji Grad
1934-1949; 0,1m/ 1š
opravilni zapisnik 1947-1949/ pošta 1947-1949/ šolska spričevala 1946/47/ matični listi 19341939 (nepopolno)/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Ivanji Grad
Šola je bila ustanovljena leta 1932 in je takoj dobila novo poslopje. Leta 1934 je postala petrazrednica. Po drugi svetovni vojni se je na njej začel pouk v slovenščini. Leta 1949 je bila zaradi
premajhnega števila učencev ukinjena in priključena k OŠ Gorjansko. (MKR)
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SI PAK PI 125
Osnovna šola Kaštel / Scuola elementare di Castelvenere
1895-1944; 0,3m/ 3š
redovalnice/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Kaštel / Scuola elementare di Castelvenere
SI PAK KP 734
Osnovna šola Kazlje
1874-1957; 0,1m/ 1š
šolska kronika 1874-1922/ šolska kronika 1943-1957/ šolska matica 1943-1953/ dnevniki
1937-1943/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Kazlje
Pouk na OŠ Kazlje naj bi se bil začel leta 1868. Do 1884 so na njej poučevali duhovniki, nato
pa trikrat na teden potujoči učitelj, med njimi kot prvi Ivan Dolenjc. Po Gentilejevi reformi je
bil pouk v slovenščini ukinjen in je do leta 1943 potekal v italijanščini. Po drugi svetovni vojni
je bil obnovljen pouk v slovenščini. Ko pa je bila šola v Kazljah ukinjena, so učenci obiskovali
prve štiri razrede v Štorjah, višje štiri razrede pa v Sežani. (MKR)
SI PAK KP 126
Osnovna šola Knežak / Scuola elementare Fontana del Conte
1853-1938; 0,3m/ 3š
šolska kronika 1853-1889/ zapisnik ljudske šole 1886/ redovalnice 1901-1939/ statistična
poročila 1927-1938/ zaključna poročila 1929-1938/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Knežak / Scuola elementare Fontana del Conte
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Ustanovljena je bila 1859 leta kot enorazrednica. V šolskem letu 1906/1907 je postala
štirirazredna ljudska šola. Leta 1927 je bil uveden pouk samo v italijanskem jeziku. Po prvi
svetovni vojni je šola spadala pod Didaktično ravnateljstvo v Ilirski Bistrici. (MKR)
SI PAK KP 374
Osnovna šola Kobjeglava
1940-1954; 0,1m/ 1š
delovodniki 1947-1953/ šolska matica in kazala 1940-1954/ razrednice in tedniki 1947-1953/
vpisniki 1945-1947/
Pripomočki za uporabo:
seznam gradiva, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Kobjeglava
Šola je s poukom dvakrat tedensko začela delovati 23.4.1861 v prostorih kobjeglavske občinske
stavbe. Leta 1882 je postala enorazrednica z vsakodnevnim poukom. Do leta 1927 je pouk potekal v slovenščini, nato pa v italijanščini. V obdobju italijanske oblasti je šola spadala pod
Šolski inšpektorat Gorica in Didaktično ravnateljstvo Komen. Po drugi svetovni vojni je obnovila pouk v slovenščini. Zaradi majhnega števila učencev je bila v šolskem letu 1953/54 z
odlokom Sveta za prosveto in kulturo pri OLO Sežana z dne 15.6.1953 ukinjena, učence pa so
prešolali v OŠ Štanjel. (MKR)
SI PAK KP 375
Osnovna šola Komen
1940-1958; 0,2m/ 2š
šolska matica in kazalo 1940-1956/ šolska kronika 1949-1958/ vpisnice 1945-1954/ razrednice
1947-1954/ tedniki 1947-1951/ redovalnice 1950-1954/ dnevniki 1949-1954/ dopisi 1952/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Komen
Njeno poslopje naj bi bilo zgrajeno leta 1860, a že leta 1911 so zgradili novo. Med drugo svetovno vojno je bilo to poslopje požgano. Po drugi svetovni vojni je spadala pod okraj Nova
Gorica in je bil v njej uveden pouk v slovenščini. Po letu 1958 je postala osemletka. Z odlokom
OLO Sežana 12.9.1962 je dobila podružnične šole v Brestovici, Gabrovici in Gorjanskem, a
od leta 1963 je imela podružnice le v Gabrovici in Gorjanskem. V njen šolski okoliš so spadala
naselja: Brestovica pri Komnu, Brje pri Komnu, Coljava, Divči, Gabrovica, Gorjansko, Ivanji
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Grad, Klanec pri Komnu, Komen, Mali Dol, Nadrožica, Preserje pri Komnu, Rubije, Sveto,
Šibelji, Škrbina, Tomačevica, Vale, Volčji Grad in Zagrajec. Leta 1970 se je preimenovala v
Osnovno šolo Antona Šibelje - Stjenke. (MKR)
SI PAK KP 369
Osnovna šola Korte
1815-1944; 0,1m/ 1š
kronika 1815-1883/ izvlečki iz redovalnic 1924-1929/ redovalnice 1929-1944/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Korte
Omenjena je že leta 1815, ko naj bi dečke poučeval kaplan Marko Udine v župnijski hiši.
Med leti 1823-1839, ko je župnijo vodil župnik Gianola, je zaradi velikega števila učencev za
šolo namenil hišo v lasti bratovščine sv. Antona. Med leti 1839-1858 je župnijo upravljal Jože
Pavšič, ki je tudi poučeval. Šolo je dozidal in popravil. Leta 1885 je na šolo prišel učitelj. Leta
1909 so ji zgradili novo poslopje. Po prvi svetovni vojni so leta 1921 slovenske razrede ukinili
in uvedli pouk v italijanščini. Šola je spadala pod Šolski inšpektorat Poreč in Didaktično ravnateljstvo Piran. V avgustu 1945 je bil na šoli organiziran pripravljalni tečaj za vpis na gimnazijo
v Kopru, oktobra istega leta pa se je začel redni pouk v slovenskem jeziku. Leta 1950 je šola
postala osemletka. Leta 1955 je postala osnovna šola s prvimi štirimi razredi, višji razredi so se
preselili v Izolo. (MKR)
SI PAK KP 129
Osnovna šola Koštabona
1946-1963; 0,2m/ 2š
šolska kronika 1948-1962/ tedniki 1946-1962/ imeniki 1956-1962/ dnevniki, redovalnice, vpisnice Gospodarske nadaljevalne šole Koštabona 1953-1955/ tedniki otroškega vrtca Koštabona
1954-1957/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Koštabona
Šola je bila ustanovljena 1912 kot enorazrednica. Leta 1919 je bil slovenski pouk ukinjen. Po
prvi svetovni vojni je spadala pod občino Šmarje in pod Didaktično ravnateljstvo Koper. S šol.
l. 1963/64 je bila šola ukinjena, učence pa so prešolali v OŠ Šmarje. (MKR)
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SI PAK KP 130
Osnovna šola Krkavče
1945-1963; 0,1m/ 1š
šolska kronika 1945-1957/ šolska matica 1946-1958/ zapisniki šolskega odbora 1952-1957/
zapisniki učiteljskega sveta 1949-1957/ statistično poročilo 1955-1956/ dnevnik kmetijske nadaljevalne šole 1953-1954/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ostanek F. (1992): Slovensko-hrvaška jezikovna meja v Istri, gradivo za obdobje 1860-1956,
II. del, v: Annales 2/92.
Ustvarjalci:
Osnovna šola Krkavče
Prva omemba šole sega v leto 1799 (župnijski arhiv). Leta 1905 je Družba sv. Cirila in Metoda
za Istro odprla slovensko šolo, Lega Nazionale pa italijansko. Po prvi svetovni vojni je bila
slovenska zaprta, italijanska pa je delovala dalje. Spadala je pod občino Šmarje in Didaktično
ravnateljstvo Koper. Po drugi svetovni vojni je bil uveden tudi pouk v slovenščini. Šola je bila
ukinjena 1959, učence pa so prešolali v OŠ Sv. Peter. (MKR)
SI PAK PI 127
Osnovna šola Lucija / Scuola elementare di S. Lucia
1905-1950; 0,7m/ 7š
redovalnice 1905-1945/ spričevala 1949-1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Petronio, A. (1992): La scuola italiana a Pirano dal medioevo ai giorni nostri, v: Annales 2/92,
str. 293-244.
Ustvarjalci:
Osnovna šola Lucija / Scuola elementare di S. Lucia
Leta 1903 je bila ustanovljena eskurendna šola za otroke solinarjev iz Pirana. Leta 1906 so to
šolo ukinili in ustanovili italijansko osnovno šolo v Luciji. Do leta 1911 je v njej poučeval en
učitelj, od leta 1913 pa trije. (MKR)
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SI PAK KP 131
Osnovna šola Malija / Scuola elementare di Malio
1923-1956; 0,6m/ 6š
dopisi 1945-1956/ delovodniki 1947-1956/ zapisniki učiteljskih konferenc 1950-1952/ matični
listi 1938-1954/ redovalnice 1929-1944/ tedniki 1946-1955/ vpisnice, redovalnice in dnevniki
Gospodarske nadaljevalne šole Malija 1953-1955/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Malija / Scuola elementare di Malio
Gospodarska nadaljevalna šola Malija
Šola je bila ustanovljena leta 1923 s poukom v italijanskem jeziku. Pred tem so otroci hodili v
šolo v Korte. Spadala je pod Didaktično ravnateljstvo Izola, od leta 1927 pa pod Didaktično ravnateljstvo Piran. Po drugi svetovni vojni je bil na njej uveden pouk v slovenskem jeziku. (MKR)
SI PAK KP 132
Osnovna šola Manžan
1945-1957; 0,2m/ 2š
šolska matica 1946-1957/ šolska kronika 1946-1957/ opravilni zapisnik 1946-1949/ zapisniki sej šolskega odbora 1953-1957/ tedniki 1947/ imeniki učencev 1956-57/ razrednice 19451956/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Manžan
Šola je bila ustanovljena leta 1919 kot petrazrednica s poukom v italijanskem jeziku. Po drugi
svetovni vojni je bil uveden pouk v slovenščini. Šolo so obiskovali učenci iz Hlibana in Kampela. V šol. l. 1945/46 je bil na njej trikrat na teden večerni tečaj. Ukinjena je bila s šolskim
letom 1958/59. (MKR)
SI PAK PI 133
Osnovna šola Medegija / Scuola elementare di Medeghia
1922-1944; 0,2m/ 2š
izpisek iz redovalnic 1922-1929/ redovalnice od 1929/30 do 1943/44/
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Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Medegija / Scuola elementare di Medeghia
SI PAK KP 819
Osnovna šola Merče
1933-1942; 0,1m/ 1š
šolski dnevnik 1933-1942/ register večernega tečaja 1935-36/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Merče
SI PAK KP 152
Mešana šola Tomaj / Scuola mista di Tomadio
1939-1943; 0,1m/ 1š
dnevniki 1939-1943/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Mešana šola Tomaj / Scuola mista di Tomadio
Leta 1939 je bila ukinjena Deška šola Tomaj (Scuola maschile di Tomadio) in je bila ustanovljena Mešana (osnovna) šola Tomaj (Scuola mista di Tomadio). (MKR)
SI PAK KP 685
Osnovna šola Orlek
1924-1947; 0,1m/ 1š
dnevnik 1. in 2. razreda 1928-1935/ delovodniki 1929-1949/ šolske naloge učencev 1935 (nepopolno)/ delovodnik 1945/46/ dopisi, okrožnice in zapisniki šolskega nadzornika 1945-1947/
okrožnice Didaktičnega ravnateljstva v Sežani 1946/47/ seznami učencev/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Osnovna šola Orlek
SI PAK KP 575
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
1952-1993; 1m/ 10š
zapisniki sej delovne skupnosti/ zapisniki sej šolskega sveta 1974-1993/ zapisniki zbora delavcev 1975-1991/ zapisniki sej ZK 1976-1978/ zapisniki sveta staršev 1984-1991/ organizacijsko poročilo za šolo od 1972/73 do 31.8.1987/ organizacijsko poročilo za vzgojno varstveno
organizacijo (VVO) od 15.5.1959 do 30.9.1987/ statistika šole in VVO 1976-1986/ statistična
poročila 1962-1972/ referendumi 1986-1993/ SIS 1984-1993/ finančni plani 1986-1998/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
Leta 1869 je bila ustanovljena dvorazredna šola na Škofijah s slovenskim in italijanskim učnim
jezikom. Leta 1902 je bilo zanjo zgrajeno novo poslopje. Leta 1910 je postala slovenska dvorazrednica, leta 1913 pa trirazrednica. Leta 1914 so v Plavjah odprli oddelek eskurendne šole.
Po prvi svetovni vojni je bil z Gentilejevo reformo pouk v slovenskem jeziku ukinjen. Leta
1935 je šola postala petrazredna. Po drugi svetovni vojni so obnovili pouk v slovenščini. Leta 1963 so začeli graditi novo šolo. Leta 1970 so jo poimenovali po narodnem heroju Oskarju
Kovačiču. (MKR)
SI PAK PI 134
Osnovna šola Padna / Scuola elementare di Padena
1921-1943; 0,1m/ 1š
redovalnice 1921-1943/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Padna / Scuola elementare di Padena
SI PAK KP 139
Osnovna šola Pliskovica
1940-1970; 0,7m/ 7š
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spisi 1946-1962/ delovodniki 1946-1962/ inventarna knjiga 1953-1962/ šolska matica 19401941/ knjiga poročil 1953-1958/ tedniki 1947-1970/ dnevniki 1954-1956/ redovalnice 19691970/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Pliskovica
Šola je bila ustanovljena leta 1872 kot enorazrednica. Po prvi svetovni vojni je spadala pod
občino Komen in Didaktično ravnateljstvo Komen. Leta 1946 je OLO Sežana ustanovil Ljudsko šolo Pliskovica, ki se je leta 1949 preimenovala v Državno osnovno šolo Pliskovica, leta
1953 pa v Osnovno šolo Pliskovica; leta 1957 je dobila v svoj šolski okoliš vasi Veliki Dol in
Krajno vas. Od leta 1958 do 1964 je bila podružnična šola OŠ Dutovlje. Pri osnovni šoli v Pliskovici je od 1954 do 1957 delovala čipkarska šola. (MKR)
SI PAK KP 376
Osnovna šola Podgrad pri Vremah / Scuola rurale di Negrignano
1883-1941; 0,1m/ 1š
delovodniki 1934-1935/ razrednice 1883-1917, 1921/ dnevniki 1940-41/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Podgrad pri Vremah / Scuola rurale di Negrignano
Leta 1882 je bila ustanovljena kot podružnica šole v Škocjanu, od koder je prihajal poučevat
učitelj dvakrat tedensko. Do leta 1924 je na njej pouk potekal v slovenščini, nato pa v italijanščini.
Po prvi svetovni vojni je šola postala »neverificirana enorazredna podeželska šola«. Spadala
je pod občino Divača - Škocjan, pod Šolski inšpektorat Postojna in Didaktično ravnateljstvo
Sežana. Po drugi svetovni vojni je ponovno postala podružnica šole v Škocjanu, leta 1948 pa je
postala podružnica šole v Vremah in kasneje OŠ Divača. (MKR)
SI PAK KP 377
Osnovna šola Podstenje / Scuola elementare di Postegna
1912-1941; 0,1m/ 1š
kronika 1925-1930/ katalog enorazredne javne ljudske šole 1912/13/ katalog ponavljalne šole
1915/16/ katalog enorazredne javne ljudske šole 1915/16/ dnevniki 1930/31, 1932/33, 1936/37,
1939/40, 1940/41/
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Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Podstenje / Scuola elementare di Postegna
Šola je začela delovati leta 1869 v župnišču. Kasneje je postala enorazredna ljudska šola. Po
prvi svetovni vojni so zgradili novo šolsko poslopje. (MKR)
SI PAK KP 378
Osnovna šola Pomjan
1945-1962; 0,3m/ 3š
delovodniki 1946/47/ šolska kronika 1945-1964/ šolska matica 1946-1964/ zapisniki sej
učiteljskega zbora 1954/55/ razrednice in tedniki 1945-1962/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Pomjan
Šola je bila ustanovljena leta 1865. Od leta 1910 je šola imela italijanski in slovenski oddelek.
Leta 1912 se je razdelila na slovensko in italijansko ljudsko šolo, po letu 1927 pa je delovala le
italijanska ljudska šola. Po drugi svetovni vojni so obnovili pouk v slovenščini. Leta 1955 so
zgradili novo šolsko poslopje. Leta 1964 so učence prešolali v OŠ Šmarje. (MKR)
SI PAK PI 140
Osnovna šola Portorož / Scuola elementare di Portorose
1946-1953; 0,1m/ 1š
redovalnice 1946-1953/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Portorož / Scuola elementare di Portorose
Ustanovljena je bila leta 1945 kot slovenska osnovna šola. Leta 1950 je postala štirioddelčna
šola Osnovne šole Lucija. (MKR)
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SI PAK KP 794
Osnovna šola Povir
1874-1991; 2m/ 17š 2f
imenik učencev nadaljevalne šole v Povirju 1880/81/ tednik razredne šole v Povirju 1882/83/
tednik narodne šole v Povirju 1886/87/ tednik dvorazredne ljudske šole za nižjo skupino v Povirju 1886/87/ tednik za 1. razred 2. skupine v Povirju 1889/90/ zamude ljudske šole v Povirju
1884/85/ zamude ljudske šole v Povirju 1885/86/ zamudnik dvorazredne ljudske šole v Povirju,
nižja skupina, 1., 2. in 3. oddelek 1887/88/ zamudnik narodne šole v Povirju, nižja skupina,
1. in 2. oddelek 1888/89/ zamudnik za 1. razred 1889/90/ matica enorazrednice v Povirju
1886/87/ matica dvorazredne narodne šole v Povirju 1887/88/ matica dvorazredne narodne šole
v Povirju 1888/89/ popis šoloobveznih otrok 1873/74/ glavni imenik otrok, odpuščenih v trirazrednici v Povirju od 1907/08 do 1917/18/ razrednice 1901-1958/ imenik učencev s podatki o
šolskem obisku 1959-1974/ tedniki 1911-1964/ glavni zapisnik 1919-1920/ kontrolnik kreditov
1953/ zapisnik sej učiteljskega zbora 1954-1964/ opravilni zapisnik 1947-1967/ matični listi
1940-1963/ šolska kronika 1947-1991/ inventarna knjiga, arhiv/ arhivska knjiga Osnovne šole
Sežana (po 1945)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Povir
Iz popisa ljudskih šol za leto 1824 »Schematismus des k.k. Küstenlandes«, izdanega v Trstu, je
razvidno, da je leta 1824 v Povirju delovala ljudska šola. To je bila župnijska šola. Najstarejše
ohranjeno gradivo je iz leta 1873, to je popis šoloobveznih otrok. Iz leta 1879 je ohranjen prvi
katalog povirske enorazrednice. Leta 1887 je postala dvorazredna, leta 1907 pa trirazredna.
Njeno stavbo so slovesno odprli 24.8.1902. Pod Italijo je pouk sprva potekal še dvojezično, kasneje pa samo v italijanščini, z razrednicami in dnevniki izključno v italijanskem jeziku. Poleg
predmetov in drugih podatkov so v italijanskem jeziku pisana tudi rojstna imena učencev. Italijanska šola je delovala še v šol. l. 1942/43. Po drugi svetovni vojni je bila obnovljena slovenska
osnovna šola. V šol. l. 1951/52 je bila priključena k sežanski občini, leto kasneje pa so obnovili
njeno poslopje. V šol. l. 1957/58 je postala podružnica sežanske 8-letne osnovne šole. V naslednjem šolskem letu so 4. razred preselili v Sežano. OLO Sežana je z odlokom št. 162 (UV 30.
junija 1962) šolo razvrstil v III. kategorijo, med šole z enim oddelkom, celodnevnim in kombiniranim poukom za učence prvih štirih razredov. Pol leta kasneje je bila šola z odlokom št. 358
(UV 10. decembra 1962) razporejena v II. kategorijo. Zaradi majhnega števila učencev so v njej
v šol. l. 1981/82 ukinili 3. razred, ki pa so ga v nadaljnjih letih po potrebi zopet odprli. (MKR)
SI PAK KP 141
Osnovna šola Puče
1946-1959; 0,2m/ 2š
šolska matica 1946-1957/ šolska kronika 1947-1957/ tedniki in razrednice 1947-1959/ dnevniki
gospodinjske šole in pripravnice 1954-1955/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Ostanek, F. (1992): Slovensko-hrvaška jezikovna meja v Istri, gradivo za obdobje 1860-1956,
II. del, v: Annales 2/92.
Ustvarjalci:
Osnovna šola Puče
Šola je bila ustanovljena leta 1912 in je imela prostore v zasebni hiši Jožeta Pucerja. Po prvi
svetovni vojni je pouk potekal v italijanščini. Leta 1932 je bila zanjo zgrajena nova šolska stavba. Spadala je pod občino Šmarje in didaktično ravnateljstvo Koper. V letih 1943-1945 so bili
v šoli nastanjeni vojaki. Konec leta 1945 je šola ponovno začela delovati. Njen šolski okoliš je
zajemal kraje Puče, Breče, Dolina in Planjave. V šol. l. 1954/55 sta v njej delovala gospodinjska
šola in pripravnica. V šolskem letu 1958/59 se je združila s šolo v Koštaboni. V šestdesetih letih
je postala podružnična šola OŠ Šmarje. (MKR)
SI PAK PI 142
Osnovna šola Sv. Peter / Scuola elementare di S. Pietro dell’Amata
1921-1944; 0,1m/ 1š
redovalnice 1921-1944/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Ostanek, F. (1992): Slovensko-hrvaška jezikovna meja v Istri, gradivo za obdobje 1860-1956,
II. del, v: Annales 2/92.
Ustvarjalci:
Osnovna šola Sv. Peter / Scuola elementare di S. Pietro dell’Amata
Ustanovljena je bila leta 1914. Pred tem so učenci hodili v šolo v Krkavče. Leta 1926 je italijanska oblast zgradila novo šolsko poslopje in uvedla pouk v italijanščini. Po drugi svetovni
vojni je bil ponovno uveden pouk v slovenščini. Leta 1950 so zgradili novo šolsko poslopje in
je šola postala osemletna. (MKR)
SI PAK PI 143
Osnovna šola Sv. Jernej / Scuola di Stato di S. Bortolo
1946-1959; 0,1m/ 1š
redovalnice 1946-1959/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Sv. Jernej / Scuola di Stato di S. Bortolo
SI PAK PI 144
Osnovna šola Sečovlje / Scuola elementare di Sicciole
1903-1956; 1,4m/ 14š
redovalnice 1903-1929/ register izpitov 1925-1956/
Pripomočki za uporabo:
popis
Literatura:
Petronio, A. (1992): La scuola italiana a Pirano dal medioevo ai giorni nostri, v: Annales 2/92,
str. 293-244.
Ustvarjalci:
Osnovna šola Sečovlje / Scuola elementare di Sicciole
Leta 1903 je bila ustanovljena eskurendna šola piranske osnovne šole za otroke solinarjev, leta
1906 pa Osnovna šola Sečovlje z italijanskim učnim jezikom, ki je pozneje postala osemletna
šola z italijanskim učnim jezikom (MKR).
SI PAK KP 379
Osnovna šola Srgaši
1945-1950; 0,1m/ 1š
delovodnik 1946/47/ šolska matica in kazalo 1945-1950/ šolska kronika 1945-1949/ tedniki
šolskega dela 1945-1949/ razrednice 1945-1948/ opravilni zapisnik 1946/47/ šolska matica
1945-1950/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Osnovna šola Srgaši
Ustanovljena je bila 1945.
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SI PAK KP 818
Osnovna šola Sežana
1826-1976; 0,6m/ 6š
šolska kronika osnovne šole Sežana 1826-1924/ šolske kronike, napisane po drugi svetovni
vojni za šole Utovlje (1922-1946), Koprivo (1829-1947), Dutovlje (1822-1947), Repentabor
(1876-1946), Skopo (1870-1947), Zavod šolskih sester Tomaj (1899-1945), Tomaj (1940-1943)/
šolska spričevala 1946/47 za šole Avber, Dutovlje, Sežana, Tomaj, Orehek/ zapisniki ravnateljstva (nadzor) 1946/47/ pionirska organizacija 1968-1978: poročila konferenc, jugoslovanske pionirske igre, proslave, krožki, vesela šola, bralna značka, fotografije/ glasilo Društva prijateljev mladine 1972-1976/ matični listi 1946-1948/ vpisnice 1950-1955/ redovalnice 1950/51,
1954/55/ vpis na nižjo gimnazijo 1955/56/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Sežana
Najstarejša omemba OŠ Sežana sega v leto 1826. Njen učni jezik je bila nemščina, od leta
1840 pa tudi slovenščina. V letu 1872 je šoli primanjkovalo učilnic. Šolo so obiskovali otroci iz
Sežane, Šmarij, Dan in Orleka. Delo šole je spremljal okrajni šolski svet. Leta 1888 so zaradi
pomanjkanja prostora uvedli dopoldanski in popoldanski pouk. Leta 1893 se je šola včlanila
v Družbo sv. Mohorja. Nova šola je bila slavnostno odprta 15. julija 1893. Konec leta 1899 so
ustanovili šolsko podporno društvo, ki je skrbelo za dobrodelno dejavnost v šoli; vodila ga je
Albina Laharnar. V šolskem letu 1904/05 je šola postala petrazredna, leta 1913 pa šestrazredna.
Leta 1906 so v Orleku v hiši Jožeta Ravbarja odprli podružnično šolo s prvimi tremi razredi.
Leta 1920 so začeli poučevati v italijanščini. Leta 1923 so zamenjali učitelje na šoli. Leta
1958 je bila ukinjena nižja gimnazija in šola je postala osemletna. Leta 1962 so šoli priključili
podružnične šole Lokev, Povir, Stomaž, Štjak, Štorje, Vrabče in Avber. Njen okoliš je zajemal
naselja Avber, Bogo, Brestovica pri Povirju, Dane, Dolenje, Dobravlje, Gradnje, Gradišče pri
Štjaku, Grahovo Brdo, Griže, Jakovce, Kazlje, Krtinovica, Lipica, Lokev, Mahniči, Majcni,
Merče, Nova vas, Orlek, Plešivica, Podbreže, Poljane pri Štjaku, Ponikve, Povir, Prelože pri
Lokvi, Raša, Ravnje, Razguri, Selo, Sela, Senadolice, Stomaž, Šmarje, Štjak, Štorje, Tabor, Veliko Polje, Vrabče, Žirje, Sežana. Na podlagi sklepa šole in soglasja Skupščine občine Sežana
se je 26.11.1969 šola preimenovala v Osnovno šolo Srečka Kosovela Sežana (MKR).
SI PAK KP 146
Osnovna šola Skopo
1940-1958; 0,1m/ 1š
dopisi 1950-1956/ delovodniki 1947-1957/ šolska matica in kazalo 1940-1958/ razrednice
1955-1958 (gradivo ni popolno)/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Osnovna šola Skopo
Ustanovljena je bila leta 1824. Na njej je poučeval potujoči učitelj, ki je prihajal trikrat tedensko. Šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1891. Leta 1903 je ustanovljena enorazredna Ljudska
šola Skopo, ki leta 1914 postane dvorazredna. Po prvi svetovni vojni je spadala pod občino Dutovlje in Didaktično ravnateljstvo Devin - Nabrežina. Po drugi svetovni vojni so pouk obnovili
in leta 1947 so v Skopo prešolali učence iz Koprive. Leta 1957 je bila ukinjena in postala je
podružnica najprej OŠ Tomaj in pozneje OŠ Dutovlje. (MKR)
SI PAK KP 820
Osnovna šola Stomaž
1897-1964; 0,1m/ 1š
štampiljka šole 1934/ šolska kronika 1897-1923/ kronika, začeta leta 1947, z zgodovinskim
pregledom 1947-1964/ matični listi 1932-1954/ tednik šolskega dela za 1., 2. razred 1960/61,
1963/64/ popis knjig/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Stomaž
Graditi so jo začeli leta 1896, odprli pa so jo 30. avgusta 1897. Ugotovili so, da je število otrok
v okraju zadostno ter da bi potrebovali svojo šolo. Vaščani so šolo gradili sami. Prej so otroci
obiskovali šolo v Štjaku in Vrabčah. Pouk je potekal vsa leta enako, brez večjih sprememb, razen pod Italijo, ko je, tako kot v vseh drugih vaških šolah, potekal v italijanskem jeziku; po letu
1945 je bil uveden pouk v slovenščini. Z odlokom št. 162 Skupščine občine Sežana 30. junija
1962 je postala podružnica Osnovne šole Sežana. Šolarji so sodelovali pri raznih proslavah.
Zadnji zapis v kroniki je uredila tedanja učiteljica Lucija Švajgelj v šol. l. 1963/64. (MKR)
SI PAK KP 148
Osnovna šola Škocjan
1892-1962; 0,8m/ 8š
spisi 1945-1962/ šolska kronika 1947-1962/ šolska matica 1937-1959/ matični listi 19381958/ zvezek inšpekcijskih obiskov 1948-1960/ zapisniki pionirskih sestankov/ življenje in
delo Srečka Kosovela/ razna poročila 1958-1961/ delovodniki 1934-1943/ tedniki in razrednice 1892-1919/ glavni imenik 1905-1919/ dnevniki 1924-1941/ vpisnice dopolnilnega tečaja
in statistična poročila 1939-1942/ razrednice in tedniki 1945-1956/ imeniki in tedniki 19561962/ inventarna knjiga/ proračunske knjige 1957, 1959, 1960/ blagajniška knjiga 1950, 1955/
kontrolnik kreditov 1955/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Škocjan
Delovati je začela že pred letom 1850. Redna šola je bila ustanovljena 1880, in sicer kot enorazrednica. Po prvi svetovni vojni je bila petrazrednica. Spadala je pod občino Divača-Škocjan
in pod didaktično ravnateljstvo Sežana. (MKR)
SI PAK KP 619
Osnovna šola Škrbina
1946-1953; 0,1m/ 1š
vpisnice 1946/47/ šolska matica 1940-1953/ razrednice 1946/47-1952/53/ tedniki šolskega dela
1947/48-1952/53/
Del gradiva je tudi v SI PAK KP 844, Osebni fond Janez Ravbar: načrt za obzidje šolskega
prostora v Škrbini 1898/ zapisnik popisa šolskega inventarja OŠ Škrbina 1904/
Pripomočki za uporabo:
seznam gradiva
Ustvarjalci:
Osnovna šola Škrbina
Po šolski kroniki naj bi začela delovati leta 1848. Novo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta
1894. Po prvi svetovni vojni in Gentilejevi reformi je bil v njej pouk v slovenskem jeziku ukinjen, po drugi svetovni vojni pa obnovljen. Delovala je do leta 1953. (MKR)
SI PAK KP 149
Osnovna šola Štanjel
1945-1970; 2,4m/ 24š
dopisi 1945-1967/ statut osnovne šole 1964/ zapisniki učiteljskih konferenc 1959-1960/ zapisniki šolskega odbora 1957-1964/ organizacijska poročila 1959-1965/ poslovna šolska poročila
1962-1967/ delovodniki 1947-1967/ knjiga inšpekcij 1953-1964/ šolska matica in kazalo 19411967/ vpisnice 1946-1947/ tedniki 1947-1970/ razrednice 1947-1956/ dnevniki 1953-1967/
imeniki 1947-1970/ redovalnice 1953-1970/ zapisniki o popravnih izpitih 1958-1967/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Štanjel
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Šola naj bi bila s presledki delovala od leta 1802. Po prvi svetovni vojni je spadala pod
Didaktično ravnateljstvo Komen. Po drugi svetovni vojni so v njej obnovili pouk. Leta 1958 je
postala podružnica OŠ Dutovlje. (MKR)
SI PAK KP 816
Osnovna šola Štjak
1906-1976; 0,2m/ 2š
kronika 1947-1976/77 (1. in 2. del) z zgodovinskim uvodom/ matični listi 1906-1911, 1932-1957/
šolska matica in kazalo 1945/ delovodnik 1951-1962/ poročila 1956/57, 1957/58, 1958/59/ razni dopisi 1958/ blagajniški dnevnik/ tednik šolskega dela 1968/69, 1970/71, 1975/76, 1976/77/
imenik učencev 1975/76/ dnevnik šolskega dela za 1.,2.,3. razred 1971, 1972/ statut OŠ Sežana
1962/ objave 1949-1957/ objave Ministrstva za prosveto LR Slovenije 1949-1951/ objave Sveta
za prosveto in kulturo LRS 1952-1956/ objave Sveta za šolstvo LRS 1956/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Osnovna šola Štjak
Ustanovljena je bila leta 1840. Najprej je delovala v poslopju, ki je bilo last cerkve v Sv. Jakobu.
Kasneje je pouk potekal v novem šolskem poslopju, zgrajenem posebej za te namene, ki pa je
bilo pozneje uničeno. Prvi učitelj je bil Leopold Remer-Boris. Leta 1947 je bila šola vključena v
vipavski okraj, kasneje pa v sežanskega. Z odlokom št. 162 Skupščine občine Sežana 30. junija
1962 je postala podružnica OŠ Sežana. V sklopu šole so si uredili tudi knjižnico, leta 1970 pa
je prvič začela delovati tudi mala šola. V šolskih letih 1973/74 in 1974/75 na šoli v Štjaku ni
bilo pouka, saj ni bilo učitelja, ki bi lahko poučeval. Takrat so učence vozili na osnovno šolo v
Sežani. V šolskem letu 1975/76 so pouk spet obnovili, malo šolo so ukinili. (MKR)
SI PAK KP 817
Osnovna šola Štorje
1895-1964; 0,3m/ 3š
kronika (začeta leta 1945)/ razrednica 1895, 1910/11, 1911/12/ šolska matica - kazalo 1937/38/
poročilo o uspehu 1959/60/ imeniki učencev 1934-1964/ matični listi 1934-1955/ zapisniki sej
šolskega odbora 1954-1964/ razrednice 1945-1956/ imeniki učencev s podatki o šolskem obisku 1956-1963/ katalog 1. razreda 1921/22/ vpisnica 1945/46/ dnevnik 4. in 5. razreda 1933/34
(nepopoln)/ razrednica in tednik enorazrednice Štjak 1906/07/ vpis otrok v šolo 13. decembra
1943/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis

356

Ustvarjalci:
Osnovna šola Štorje
Pouk na osnovni šoli v Štorjah se je začel okoli leta 1864, sprva v občinski zgradbi blizu cerkve. Prvi učitelji so bili duhovniki; glavni predmet je bil verouk, a otroci so se ob tem učili tudi
pisanja in branja. Število šolarjev se je počasi večalo, zato so leta 1885 zgradili novo šolsko
poslopje. Stroške so krili večinoma domačini. Šola je bila do leta 1916 enorazredna, kasneje
jo je sežanski šolski svet razširil v dvorazrednico. Z izjemo časa, ko je bilo ozemlje pod italijansko oblastjo (med leti 1925 in 1943), je pouk potekal izključno v slovenskem jeziku. Po
razpadu Italije leta 1943 so ponovno uvedli pouk v slovenskem jeziku, vendar so se učenci
morali iz šole preseliti v stanovanje učitelja Alojza Bekarja, saj je vas okupirala nemška vojska
in zasedla tudi šolo. V šol. l. 1959/60 so se učencem v Štorjah pridružili še učenci iz Kazelj, ki
so do tedaj spadali pod Tomaj. Takrat se je 4. razred preselil v Sežano. V šol. l. 1961/62 so osnovno šolo v Štorjah obiskovali učenci iz Štorij, Kazelj, Majcnov, Podbrež in Brda. Z odlokom
št. 162 Skupščine občine Sežana 30. junija 1962 je šola postala podružnica Osnovne šole
Sežana. Kronika šole se zaključi s 5. septembrom 1964, ko tedanja učiteljica Milena Hanzel
zapiše, da je bila šola z šolskim letom 1964/65 ukinjena, otroci pa so začeli obiskovati Osnovno šolo Sežana. (MKR)
SI PAK KP 150
Osnovna šola Tomaj
1943-1970; 0,7m/ 7š
dopisi 1947-1963/ razrednice in tedniki 1943-1957/ tedniki in imeniki 1957-1970/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Tomaj
Leta 1943 je bil ukinjen Zavod šolskih sester v Tomaju (Istituto delle Suore Scolastiche del 3
ordine di S. Francesco d’Asisi, Tomadio). Od 1943 do 1947 so sestre poučevale v osnovni šoli
Tomaj (Scuola elementare di Tomadio). Do leta 1950 je šola imela sedem razredov, nato je
postala štirirazredna. S sklepom ObLO Sežana z dne 1.10.1957 je bila v Tomaju ustanovljena
osemletna osnovna šola, v šolski okoliš so spadale Dobravlje, Vrhovlje, Dutovlje in Skopo. V
šolskem letu 1958/59 se je osrednja osemletna šola Tomaj preselila v Dutovlje. Osnovna šola
Tomaj je postala podružnica osemletne Osnovne šole Dutovlje. (MKR)
SI PAK KP 156
Osnovna šola Veliki Dol
1945-1969; 0,3m/ 3š
razrednice 1945-1969/ tedniki 1947-1969/ razrednice 1965-1969/ redovalnice 1964-1968/ knjiga inventarja čipkarske šole 1950-1957/
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Kronika štirirazredne ljudske šole v Sežani 1899-1924 (SI PAK KP 818, t.e. 1).
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Šolska kronika državne osnovne šole v Gabrovici na Krasu za šolsko leto 1953/54 (SI PAK KP 120, t.e. 2).
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Veliki Dol
Pouk se je začel leta 1824 v prostorih župnišča. Po prvi svetovni vojni je šola spadala pod
Didaktično ravnateljstvo Komen. Leta 1943 je bilo šolsko poslopje požgano. Po drugi svetovni
vojni so pouk obnovili. V petdesetih letih je v okviru šole deloval čipkarski tečaj. Z odlokom
ObLO z dne 1.10.1957 je bila OŠ Veliki Dol ukinjena in priključena OŠ Pliskovica. V šolskem
letu 1962/63 je postala podružnica OŠ Dutovlje. (MKR)
SI PAK KP 821
Osnovna šola Vrabče
1876-1967; 0,3m/ 3š
kronika, začeta leta 1945, z zgodovinskim pregledom/ šolska matica 1894-1904, 1931-1953 /
šolska matica in kazalo 1937/38-1956/ razrednica 1947/48-1955/56/ matični listi 1931-1953/
tednik šolskega dela 1946-1958/ tedniki šolskega dela 1958-1967/ kronika 1876-1960/ kronika 1922-1928/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis
Ustvarjalci:
Osnovna šola Vrabče
Ustanovljena je bila leta 1870 ali 1876. Sprva je bila v zasebni hiši pri »Očerinovih«, kjer je ostala vse do leta 1910, ko so zgradili novo poslopje, ki so ga pa 6. novembra 1943 požgali Nemci.
V šolskem letu 1948/49 so požgano poslopje začeli obnavljati, pouk pa je potekal v župnišču.
Šolsko leto 1951/52 se začne v obnovljeni šoli. Leta 1957 so na Osnovno šolo v Vrabčah preselili še učence višjih razredov Osnovne šole Stomaž. Tako je bilo na začetku šolskega leta
na šoli 44 otrok in je postala dvorazredna. Pouk je ves čas potekal v dveh izmenah - dopoldne in popoldne. Višji razredi so šolo obiskovali dopoldan, nižji popoldan. Z odlokom št. 162
Skupščine občine Sežana, objavljenim 30. junija 1962, je šola postala podružnica Osnovne šole
Sežana. Učenci višjih razredov so odšli na Osnovno šolo Sežana. Število učencev se je vseskozi
zmanjševalo in v šol. l. 1965/66 jih je bilo le še 11, ki so obiskovali tretji ter četrti razred. Šolo
so zaprli 26. junija 1967. Otroci so od takrat naprej obiskovali Osnovno šolo v Sežani. (MKR)
SI PAK KP 157
Osnovna šola Vrhovlje
1940-1964; 0,3m/ 3š
spisi 1947-1962/ zapisniki sej šolskega odbora 1961-1962/ delovodniki 1947-1961/ šolska matica 1940-1963, razrednice 1947-1962/ tedniki 1947-1962/
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Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Osnovna šola Vrhovlje
SI PAK KP 370
Posebna osnovna šola pri ortopedski bolnici Valdoltra
1934-1993; 1,3m/ 13š
zapisniki sej učiteljskega zbora/ šolska matica 1966/67/ matični listi 1934-1964/ matične knjige
1966-1980/ testiranja/ zapisniki o razrednih izpitih/ letni delovni načrti 1976-1993/ statistika
1965-1993/ fotografski albumi/ statut/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Posebna osnovna šola pri ortopedski bolnici Valdoltra
Šola je začela delovati v bolnišnici za kostno in sklepno tuberkulozo v Šempetru pri Gorici,
nato se je preselila v Valdoltro. Občina Koper je 28. septembra 1956 sprejela odločbo o ustanovitvi Posebne šole pri bolnici za kostna in sklepna obolenja v Valdoltri. Šolo so obiskovali
otroci, ki so bili v bolnišnici na zdravljenju. Imela je oddelke nižje gimnazije, osnovne šole
in vrtec. Leta 1970 je postala posebna osnovna šola. Šolo je vodil upravitelj. Registrirana je z
odločbo 022-38/63 Skupščine občine Koper. (MKR)

8.2

Srednje šole

SI PAK KP 111
Italijanska poklicna šola kmetijske smeri »Gian Rinaldo Carli« Koper / Scuola secondaria di Avviamento professionale, tipo agrario »Gian Rinaldo Carli« Capodistria
1881-1955; 3,3m/ 25š 73k
zaključni izpiti 1935-1941, 1946/47/ dopisi: okrožnice, korespondenca, spričevala, dopisi
občine Koper, mornarska liga 1940-1947/ spričevala 1929-1952/ zapisniki konferenc 19361949/ seznami učencev 1931-1944/ spisi poslovanja 1932-1936/ spisi knjižnice 1938-1942/
računovodstvo 1940-1945/ redovalnice 1930/31, 1934/35, 1938/39, 1940/41/ šolski program
v Trstu 1881/ dnevniki 1940/41, 1945/46, 1949/50, 1950/51/ profesorski dnevnik 1932/33,
1935/36, 1949/50/ spričevala 1954/55/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis
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Učenci 1. in 2. ter 3. in 4. razreda osnovne šole Manžan 1956/57 (SI PAK KP 132, t.e. 1).
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Načrt za izgradnjo osnovne šole v Kopru iz leta 1926 (SI PAK KP 22, t.e. 3, a.e. 8).

Ustvarjalci:
Vajenska šola / Scuola complementare per apprendisti
Italijanska poklicna šola kmetijske smeri »Gian Rinaldo Carli« Koper / Scuola secondaria di
Avviamento professionale, tipo agrario »Gian Rinaldo Carli« Capodistria
Ustanovljena je bila s šolskim letom 1926/27 na podlagi kraljevskega odloka št. 1602 z dne
13.8.1926. Leta 1935 je postala Vajenska šola (Scuola complementare per apprendisti), kasneje
se je preimenovala v Vajensko šolo kmetijske smeri »Gian Rinaldo Carli« (Scuola secondaria
di avviamento professionale a tipo agricolo Gian Rinaldo Carli). (MKR)
SI PAK PI 112
Italijanska srednja poklicna šola trgovske smeri Piran / R. Scuola secondaria di Avviamento professionale a tipo commerciale Pirano
1921-1953; 4,2m/ 42š
redovalnice/ zapisniki sej profesorskega zbora/ učni načrti/ prošnje za sprejem v šolo/ zapisniki
o zaključnih in popravnih izpitih/ spričevala (nepopolno)/ personalne zadeve učiteljev/ vpisnice
dijakov/ interne okrožnice/ disciplinski ukrepi/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Italijanska srednja poklicna šola trgovske smeri Piran / R. Scuola secondaria di Avviamento
professionale a tipo commerciale Pirano
SI PAK KP 366
Kmetijska šola Maribor - Perutninarski oddelek Pivka - Neverke
1960-1961; 0,1m/ 1š
dopisi 1960-1961/ dnevnik šole 1960/61/ dnevnik tečaja 1960/ potrdila o strokovnih izpitih in
zapisnik o zaključnem izpitu 1960/1961/ seznam dijakov 1960/61/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Kmetijska šola Maribor - Perutninarski oddelek Pivka - Neverke
SI PAK KP 105
Kmetijsko gospodarska šola Dutovlje
1953-1960; 0,3m/ 3š
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spisi 1954-1957/ dnevniki in redovalnice 1954-1960/ spričevala 1954-1956/ dnevniki in redovalnice čipkarske šole v Kazljah 1955-1956/ dnevniki in redovalnice gospodinjskega tečaja v
Pliskovici 1954-1956/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Kmetijsko gospodarska šola Dutovlje
Ustanovljena je bila 2.11.1953 s prvim in drugim letnikom, gospodinjskim tečajem in
podružnicama v Pliskovici in Avberju. Na njej so poučevali: vinogradništvo, živinorejo,
sadjarstvo, zaščito rastlin, poljedelstvo, splošno gospodarstvo, zgodovino, zemljepis, računstvo,
slovenščino, biologijo, krojeje, šivanje, ročna dela, prehrano in praktično kuhinjo. Pouk so
imeli od 1. novembra do zadnjega marca štirikrat tedensko od 19. do 22. ure. (MKR)
SI PAK KP 114
Kmetijsko gospodarska šola Štanjel
1954-1960; 0,2m/ 2š
spisi 1958-1960/ delovodniki 1954-1960/ vpisnice 1954-1958/ dnevniki 1954-1960/ redovalnice 1954-1960/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Kmetijsko gospodarska šola Štanjel
Odlok o njeni ustanovitvi je sprejel OLO Sežana na seji 3. novembra 1954. Pouk je potekal od
1. novembra do 1. aprila dvakrat tedensko po pet ur popoldne in zvečer. (MKR)
SI PAK KP 113
Obrtno izobraževalni center za lesno in kovinsko stroko Postojna
1953-1963; 2m/ 18š
spisi 1953-1963/ delovodniki 1956-1963/ šolska kronika 1956-1963/ zaključni izpiti 19541963/ vpisnice 1954-1963/ glavne vpisnice 1953-1963/ dnevniki in redovalnice 1954-1963/
dnevnik za tečaj vodilnih kadrov 1960-1961/ dnevniki tečajev za poklic peka, čevljarja, frizerja, mesarja/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Obrtno izobraževalni center za lesno in kovinsko stroko Postojna
Po drugi svetovni vojni je bila v Postojni ustanovljena Vajenska šola Postojna, ki se je leta
1961 preimenovala v Obrtno izobraževalni center za lesno in kovinsko stroko. Ta je deloval
do leta 1963. (MKR)
SI PAK KP 106
Šolski center kovinskih in lesnih strok Izola
1907-1964; 2m/ 20š 102k
statuti 1911, 1913, 1920/ različni dopisi 1909-1915/ seznami učencev 1909-1915/ konference
1909-1915/ čipkarska šola 1913/ obvestilo učencem o obnašanju v vojnih razmerah 1914/ smernice za ureditev šole 1923/ različni dopisi 1920-1966/ seznami učencev 1920-1966 (nepopolno)/ imeniki delodajalcev in vajencev 1933-1935/ šolska ureditev 1945/46/ predpisi o vajenstvu
1950/ zapisniki sej 1956-1961/ učni načrti za strokovne šole 1948-1962/ zapisniki učiteljskih
konferenc 1957-1961/ finančni plani 1956-1964/ statistični podatki 1954-1964/ delovodniki
1934-1939, 1947-1952, 1954-1960, 1962-1963/ redovalnice 1907-1915/ vpisnice 1907-1915/
vpisnice in spričevala 1907-1915, 1919-1939/ seznami učiteljev in uslužbencev 1907-1967/
register razredov, ravnateljev in predmetnikov šole 1907-1952/ redovalnice 1907-1915, 19301946, 1956-1962/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Poklicna šola Izola / Scuola di perfezionamento Isola
Strokovna šola / Scuola Professionale
Šola beneških čipk / Scuola di merletti veneziani
Vajenska šola s kmetijskim oddelkom / Scuola complementare per apprendisti
Dvoletna kmetijska nadaljevalna šola / Scuola secondaria di avviamento agricolo
Dvoletni tečaj kmetijsko-industrijske smeri / Corso bienale secondario di avviamento al lavoro a
tipo agrario - industriale
Vajenska šola industrijske smeri / Scuola complementare per apprendisti a tipo industriale
Trgovska pripravnica / Avviamento commerciale Isola
Srednja trgovska šola / Scuola secondaria di avviamento di tipo commerciale »Costanzo Ciano«
Trgovska tehnična šola Izola / Istituto technico commerciale Isola
Šolski center kovinskih in lesnih strok Izola
Leta 1907 je avstrijska oblast v Izoli odprla Industrijsko izpopolnjevalno strokovno šolo z
ženskim oddelkom za šivanje in čipke (Scuola industriale di perfezionamento). Kasneje se je
preimenovala v Strokovno šolo (Scuola Professionale). Bila je triletna in je imela pripravljalni
razred. Leta 1920 se je oddelek za šivanje in čipke preimenoval v Šolo beneških čipk (Scuola di
merletti veneziani); kasneje je bila ta šola ukinjena in ostal je le tečaj. Leta 1924 se je Strokovna
šola preimenovala v Vajensko šolo s kmetijskim oddelkom (Scuola complementare per apprendisti), ki se je leta 1929 preimenovala v Dvoletno kmetijsko nadaljevalno šolo (Scuola seconda366

ria di avviamento agricolo). Ta se je leta 1930 preimenovala v dvoletni tečaj kmetijsko - industrijske smeri (Corso biennale secondario di avviamento al lavoro a tipo agrario - industriale),
ki se je leta 1935 preimenovala v Vajensko šolo industrijske smeri (Scuola complementare per
apprendisti a tipo industriale). Leta 1936 je spremenila smer in postala Srednja trgovska šola
(Scuola secondaria di avviamento di tipo commerciale »Costanzo Ciano«). Leta 1952 je oddelek za kulturo pri OLO Koper ustanovil Trgovsko tehnično šolo (Istituto tecnico commerciale).
Ker ni bilo zadostnega obiska se je šola preimenovala v Vajensko šolo za razne stroke, leta 1961
pa v Šolski center kovinskih in lesnih strok Izola. (MKR)
SI PAK KP 108
Šolski center za blagovni promet Izola
1960-1963; 0,5m/ 5š
spisi o ustanovitvi 1960/ personalne listine 1960-1963/ statistika 1960-1963/ seje upravnega
odbora/ delovodniki 1960-1963/ register premičnin in nepremičnin 1962-1963/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Šolski center za blagovni promet Izola
Ustanovljen je bil leta 1960 in je imel trgovski, tekstilni, živilski in tehnični oddelek. Leta 1963
je prenehal delovati in je bil preseljen v Novo Gorico. (MKR)
SI PAK KP 367
Vajenska šola raznih strok - Sežana
1949-1962; 0,9m/ 9š
dopisi 1949-1962/ delovodniki 1951-1961/ zapisniki o zaključnih izpitih 1949-1960/ sejni zapisniki 1950-1954/ knjiga zapisnikov šolskega odbora 1956-1961/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Vajenska šola raznih strok - Sežana
SI PAK KP 833
Vinarsko sadjarska šola Škocjan pri Kopru
1945-1950; 0,1m/ 1š
dekret Okrajnega sodišča Koper z dne 8.3.1947, s katerim zadruga Napredek dobi v zakup zemljo v k.o. Lazaret za 30 let/ notarski zapis z dne 8.3.1947 o tridesetletnem zakupu zemljišč
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v k.o. Lazaret, ki jih Sergio Vergerio, Nazario Bordon in Giacomo Pribaz dajejo zadrugi Napredek/ prošnje za sprejem v vinarsko-sadjarski tečaj Kmetijske šole Škocjan pri Kopru, domovnice, izjave o plačilu šolnine, spričevala o končanem osnovnem šolanju 1945-1950/ sečno
dovoljenje KLO Golac z dne 5.4.1947/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Vinarsko sadjarska šola Škocjan pri Kopru
SI PAK KP 98
C.k. gimnazija Koper / I.R. Ginnasio di Capodistria / K.K. Gymnasium zu Capodistria
1813-1955; 20m/ 205š 304k
šolska kronika 1820-1841/ šolski predpisi 1819-1830/ spisi 1813-1842/ zapisniki konferenc
1820-1828/ glavni imenik učencev 1819-1842/ redovalnice, indeksi, vpisniki izpitov 18481953 (gradivo ni popolno)/
Podfond:
SI PAK KP 98.1, Knjižnica c.k. gimnazije Koper / I.R. Biblioteca ginnasiale in Capodistria,
1827-1952, 1,6m/ 16š 524k: letni načrti in letni programi za posamezne šole (razporejeni po
sedežih posameznih šol) 1827-1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis
Literatura:
Cherini, A. (1991): Precettori scolari e istituti scolastici di Capodistria, samoizdaja 1991.
Marković, I. (1993): Ginnasio italiano di Capodistria : dal Collegio dei Nobili al Gian Rinaldo
Carli, quattro secoli di tradizione, v: La Battana., št. 107, str. 48-67.
Ustvarjalci:
Cesarsko kraljeva gimnazija Koper / I.R. Ginnasio di Capodistria/ K.K. Gymnasium zu Capodistria
Predhodnik italijanske gimnazije v Kopru je »Collegio dei Nobili« (Collegio Giustinopolitano)
v Kopru, ustanovljen leta 1616. Njegovo delovanje so prekinile vojne in kuge. Ponovno je bil
odprt 29.9.1675; zanj je bila zgrajena nova stavba. Leta 1683 je imel štiri razrede. Na njem so
poučevali branje, pisanje, računstvo, pravopis, latinščino, logiko in filozofijo. Omogočal je nadaljevanje študija v Padovi. Leta 1806, v obdobju francoske uprave, je bil preimenovan v licej
(Liceo d’istruzione). Leta 1813 je bil ponovno odprt »Collegio dei Nobili«. Avstrijska vlada
je z okrožnico kapitana Cotheka kolegij preimenovala v c.k. Gimnazijo Koper (I.R. Ginnasio
Giustinopolitano). V šol. l. 1841/42 so oblasti gimnazijo proti volji prebivalcev preselile v Trst.
Občina Koper je 26. novembra 1848 sama ustanovila in financirala delovanje mestne gimnazije
(Civico Ginnasio Giustinopolitano). Učni jezik na njej je bila italijanščina, poučevali so pa tudi
nemščino. Leta 1868 je postala spet državna gimnazija. Od leta 1908 so se na gimnazijo lahko
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vpisala tudi dekleta. Leta 1916 je zaradi nalezljivih bolezni in vojne bila zaprta. 18. junija 1919
so jo poimenovali po Carlu Combiju. (MKR)
SI PAK PI 99
Italijanska gimnazija Piran / Ginnasio Liceo di Pirano
1945-1961; 1,2m/ 12š 8k
redovalnice 1945-1952/ dnevniki 1947-1948/ redovalnice nižje gimnazije 1950-1952/ glavni
register 1951-1952/ dnevniki višje gimnazije 1947-1948/ redovalnice višje gimnazije 19471958/ glavni register višje gimnazije 1954-1961/ šolska spričevala 1946-1953/ zapisniki sprejemnih, popravnih in zaključnih izpitov 1945-1956/ zapisniki sveta staršev 1946-1954/ personalne mape učiteljev 1952-1959/ zapisniki odbora učencev 1952-1954/ zapisniki sindikata
1946-1948/ poročila o opravljenem delu 1947-1952/ statistična poročila 1952-1954/ seznami
učencev 1950-1953/ seznami učiteljev 1952-1953/ gimnazijski šolski odbor 1954-1958/ popis
inventarja/ dnevniki večerne šole 1951-1953/ blagajniška knjiga o nabavi knjig 1949-1951/
blagajniška knjiga 1945-1951/ glavni register 1945-1954/ register sprejemnih izpitov 19451950; (gradivo ni popolno)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Italijanska gimnazija Piran / Ginnasio Liceo di Pirano
Na pobudo piranskega učitelja Pavla Sema je mestni NOO Piran že leta 1945 ustanovil srednjo
šolo z italijanskim učnim jezikom (Scuola media e Liceo scientifico di Pirano). Pouk se je začel
že septembra 1945. Vpisali so se lahko učenci, ki so uspešno zaključili četrti razred osnovne
šole. Šolanje je trajalo skupaj 8 let, in sicer 3 leta Scuola media in 5 let Liceo scientifico. Na
začetku petdesetih let, ko so začeli vpeljevati obvezno osemletno šolanje, pa je Scuola media
postala štiriletna in Liceo scientifico ravno tako. Tedaj se je Scuola media začela imenovati
Ginnasio inferiore (nižja gimnazija), Liceo scientifico pa Ginnasio superiore (višja ali realna
gimnazija). Učitelji se novih poimenovanj v svojih zapisih niso dosledno držali. Leta 1956 je
bil licej ukinjen in je bila ustanovljena gimnazija s štirimi razredi. (MR)
SI PAK KP 101
Nižja gimnazija Hrpelje - Kozina
1945-1949; 0,5m/ 5š
dopisi 1945-1948/ personalne zadeve 1946-1948/ statistični podatki o učnem uspehu 19471948/ računovodstvo 1946-1948/ privatni izpiti 1947-1948/ zapisniki o popravnih in razrednih
izpitih 1947-1948/ dnevniki, redovalnice, vpisnice 1945-1948 (nepopolno)/
Podatki so tudi v fondu SI PAK KP 103, Nižja gimnazija Tomaj.
Pripomočki za uporabo:
popis
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Ustvarjalci:
Nižja gimnazija Hrpelje - Kozina
Ustanovljena je bila z odredbo PNOO za Slovensko primorje v Ajdovščini št. 13 z dne 31.7.1945.
Odredba je bila objavljena v Ul PNOO za Slovensko primorje št. 2 z dne 20.10.1945, je stopila
v veljavo 28.9.1945. Šola ni imela svojega poslopja. Pouk je potekal v dijaškem domu in deloma v ljudski šoli. Gimnazija je imela štiri oddelke in 210 dijakov. Zaradi slabih delovnih razmer
se je 7.9.1948 preselila v Tomaj. (MKR)
SI PAK KP 103
Nižja gimnazija Tomaj
1947-1959; 1,1m/ 11š
dopisi 1948-1958/ zapisniki učiteljskega zbora 1947-1958/ zapisniki razrednih sestankov 19491950/ delovodniki 1947-1954/ dnevniki 1948-1958/ redovalnice 1948-1958/ vpisnice 19481958/ tedniki 1947-1959 (fond vsebuje tudi gradivo Nižje gimnazije Hrpelje-Kozina)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Nižja gimnazija Tomaj
Nižja gimnazija Hrpelje-Kozina
Šola je začela delovati 7.9.1948, po preselitvi iz Hrpelj-Kozine. Prostore je dobila v bivšem
samostanu. V šol. l. 1953/54 je postala štiriletna, v šol. l. 1957/58 pa osemletna osnovna šola. V
njen šolski okoliš so spadale šole Dobravlje, Skopo, Vrhovlje in Dutovlje. V šol. l. 1958/59 se
je preselila v izpraznjene prostore dijaškega doma v Dutovljah. Preimenovala se je v Osnovno
šolo Dutovlje. V Tomaju je ostala podružnična štirirazredna osnovna šola. (MKR)
SI PAK PI 365
Srednja šola družboslovne usmeritve Piran
1961-1984; 4,5m/ 45š
šolska matica 1964-1970/ matična knjiga/ matični listi 1970-1971, 1975-1981/ zaključni izpiti
1965-1984/ popravni izpiti 1971-1978/ redovalnice 1961-1984/ plačilne liste 1964-1983/ razpisi delovnih mest 1964-1968/ pogodbe in sporazumi z delavnimi organizacijami 1961-1975/
stanovanjske pogodbe/ statuti 1964, 1973, 1974, 1978, 1981/ samoupravni sporazum 1978/
zapisniki sej delavskega sveta 1979-1984/ zapisniki redovalnih konferenc 1979-1984/ zaključni
računi 1969-1982/ dopisi 1980-1982/ delovodniki 1965-1984/ dnevniki 1961-1984/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Srednja šola družboslovne usmeritve Piran
Šola je začela leta 1961 delovati kot oddelek koprske gimnazije, SO Piran pa je 29.10.1963 z
odločbo ustanovila Gimnazijo Piran. Kot gimnazija je delovala do leta 1981, ko se je preimenovala v Srednjo družboslovno šolo Piran. Ta je delovala do leta 1984. (MKR)
SI PAK KP 832
Srednja šola Ilirska Bistrica / Scuola Media parificata »G. D’Annunzio«
1940-1943; 0,1m/ 1š
register učencev 1. razreda 1941/ dnevnik profesorjev z odsotnostjo učencev in programom
za 1. razred 1941/ register učencev 1941/42/ ustni izpiti 1941/42/ pisne naloge iz italijanskega
jezika za 2. razred 23.3.1943/ spričevala 1939/40/ ustni izpiti 1941/42/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Srednja šola Ilirska Bistrica / Scuola Media parificata »G. D’Annunzio«
SI PAK KP 496
Tehnična srednja šola Koper
1946-1948; 0,1m/ 1š 1k
opravilni zapisnik 1947-1948/ dnevnik prvega razreda strojnega oddelka 1946/47/ urnik in učni
načrti 1946/47/ katalogi in redovalnice 1947/48/ popravni izpiti 1947/48/ proračun šole 1947
(gradivo ni popolno)/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Tehnična srednja šola Koper
Ustanovljena je bila z odločbo ObLO Koper št. 01/5-KO-392/1 z dne 29.6.1961. Njena predhodnica je bila Industrijsko kovinarska šola. Leta 1961 je začel delovati Šolski center za kovinarsko
stroko. V njem so delovali: dvostopenjska tehnična šola, tečaji za pridobivanje kvalifikacije, organizacija izpitov in organizacijsko vodstvo oddelka strojne fakultete Univerze v Ljubljani. Na
dvostopenjski tehnični šoli je izobraževanje trajalo dve ali tri leta in je omogočalo pridobitev
naziva kvalificiranega delavca ali kvalificiranega tehnika. Leta 1968 se je šola preimenovala v
Poklicno šolo kovinarske stroke Koper. Učence je usposabljala za naslednje poklice: orodjar, rezkar, strugar, strojni ključavničar, ključavničar, avtoklepar, avtomehanik in tehniški risar. (MRK)
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SI PAK KP 100
Učiteljišče Koper / Istituto magistrale maschile Capodistria / K.k. Lehrerbildungs-Anstalt
in Capodistria
1870-1926; 8,5m/ 51š
spisi 1870-1923/ zaključni izpiti, izpiti usposobljenosti za poučevanje v ljudskih šolah 18731919/ redovalnice 1872-1926/ okrožnice šolskega skrbništva za Julijsko krajino 1923-1924/
delovodniki 1870-1923/ delovodniki izpitne komisije 1882 1923/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Literatura:
Markelj, J. (1900): Bericht der k.k. Lehrerbildungs-Anstalt in Capodistria, Capodistria.
Vilhar, S. (1976): Slovensko učiteljišče v Kopru 1875-1909, Lipa Koper.
Kramar, J. (1991): Narodna prebuja istrskih Slovencev, Lipa Koper.
Marušič, M. (1995): Korenine slovenske šole v Istri, Koper.
Jakovljević, B. (1991): Učiteljska škola u Kopru i školovanje hrvatskih učitelja. Annales 8/96,
Koper, str. 213-224.
Kontestabile Rovis, M. (2003): »Učitelj naj bo«. Ob 130-letnici učiteljišča v Kopru, Koper.
Ustvarjalci:
Učiteljišče Koper / Istituto magistrale maschile Capodistria / K.k. Lehrerbildungs-Anstalt in
Capodistria
Učiteljišče Koper je bilo ustanovljeno z ministrskim odlokom št. 6157 z dne 19.9.1872. Z istim
odlokom je bilo ukinjeno učiteljišče v Rovinju in premeščeno v Koper. Pouk se je začel 2. januarja 1873. Prvi ravnatelj je bil Štefan Škarica. Dolga leta je učiteljišče vodil Viktor Bežek.
Leta 1874 je istrski deželni zbor sklenil, da postane učiteljišče štiriletno. Z odlokom šolskega
ministrstva št. 7252 z dne 10. julija 1875 so moški učiteljišči v Trstu in Gorici ukinili in ju premestili v Koper, kjer je bilo odslej edino moško učiteljišče za Avstrijsko primorje. Učiteljišče
je imelo italijanski, hrvaški in slovenski oddelek. Pouk je potekal delno v nemščini, delno v
materinščini. Leta 1906 se je hrvaški oddelek preselil v Kastav, leta 1909 pa slovenski v Gorico.
Italijanski oddelek je deloval v Kopru do Gentilejeve reforme, ko je bilo ponovno premeščeno
v Rovinj; ukinjeno je bilo leta 1925. (MKR)
SI PAK KP 783
Učiteljišče Portorož - Koper
1946-1968; 2,6m/ 26š
zapisniki in poročila o dvoletnem učiteljskem tečaju 1946-1947/ zapisniki o maturi 1947/ zapisniki konferenc in letna poročila 1.1.1947-20.9.1959/ diferencialni izpiti 1948-1963/ diplomski
izpiti 1950-1965/ razredni izpiti 1951-1965/ zapisniki o maturi 1951-1961/ statistike in poročila
1958-1960/ razni spisi in dopisi 1947-1965/ redovalnice in dnevniki (delno nepopolno) 19461967/ pisni del zaključnega izpita učiteljišča in gimnazije 1966-1967/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Kontestabile Rovis, M. (2003): »Učitelj naj bo«. Ob 130-letnici učiteljišča v Kopru, Koper.
Ustvarjalci:
Učiteljišče Portorož - Koper
Decembra 1946 je v Portorožu začela delovati ekspozitura tolminskega učiteljišča. Z odlokom št. 574 PNOO za Slovensko primorje je bilo 15. januarja 1947 ustanovljeno slovensko
učiteljišče v Portorožu. Povojne razmere so narekovale ustanovitev enoletnega in dvoletnega
tečaja ter pripravnice za vpis na učiteljišče. Septembra 1953 se je učiteljišče preselilo v Koper.
Najprej je bilo v spodnjih prostorih italijanske gimnazije, leta 1955 se je preselilo v OŠ Janka
Premrla-Vojka, od leta 1958 do ukinitve leta 1968 pa je delovalo v prostorih koprske gimnazije.
S začetkom reforme usmerjenega izobraževanja so petletna učiteljišča ukinili. Zadnja generacija učiteljiščnikov je maturirala leta 1968. (MKR)

8.3

Fakultete

SI PAK KP 778
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož
1955-1999; 26m/ 250š
prijave/ vpisni listi/ spisi študentov (osebni kartoni - mape)/ spisi študentov (osebne mape)/
diplomanti strojniki/ gradivo za ustanovitev Visoke pomorske šole (VPŠ) Piran/ indeksi 19721979/ zapisniki sej sveta šole/ zapisniki sej šolskega sveta, pedagoškega sveta, šolske uprave/
delovna skupnost/ statuti/ osebne mape študentov/ statistika/ vpisi/ seje/ statut/ poročila/ učni
načrti/ seznami študentov/ spisi študentov z osebnimi izkazi/ diplomanti/ vpisi in izpisi (osebne
mape)/ volitve/ habilitacije/ raziskovalne dejavnosti/ študij na daljavo/ matična knjiga/ delovodnik/ kopije diplomskih nalog/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Fakulteta za pomorstvo in promet Portorož
Ustanovljena je bila leta 1960 kot višja šola, ki je bila leta 1992 preoblikovana v visoko šolo,
leta 1995 pa v fakulteto. Ustanovitelj je Republika Slovenija. Deluje v Portorožu skupaj s Srednjo pomorsko šolo. (NČ)
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8.4

Dopolnilno izobraževanje

SI PAK KP 386
Delavska univerza Toneta Tomšiča Ilirska Bistrica
1960-1984; 2,3m/ 22š
dopisi 1978-1984/ zapisniki delovne skupnosti 1971-1983/ samoupravni akti 1966-1983/ pogodbe 1964-1981/ zaključni računi 1964-1984/ delovodniki 1970-1984/ pedagoška dokumentacija OŠ za odrasle ob delu 1971-1983/ pedagoška dokumentacija ekonomske srednje šole za
odrasle 1965-1983/ dokumentacija poslovodske šole 1972-1981/ dokumentacija tehniške šole
za strojništvo 1971-1980/ dokumentacija večerne politične mladinske šole 1960-1983/ tečaji
higienskega minimuma 1971-1983/ poklicna administrativna šola 1976-1980/ tečaji za tuje jezike za snažilke, skladiščnike, voznike motornih čolnov, arhivsko službo, električarje, varnost
pri delu 1966-1981/
Del gradiva je prevzela Kovinarska in avtomehanična šola v Kopru.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Delavska univerza Toneta Tomšiča Ilirska Bistrica
Ustanovljena je bila z odločbo ObLO Ilirska Bistrica št. 04-6-65/1 z dne 10.6.1960. Za njene
zadeve in naloge je bil pristojen svet za kulturo in prosveto pri skupščini občine Ilirska Bistrica.
V sodelovanju z družbeno-politčnimi organizacijami, šolskimi institucijami in gospodarskimi
organizacijami je dajala pomoč za politično in strokovno izobraževanje državljanov. Organizirala je redne večerne politične šole, tečaje, seminarje in predavanja s področij družbenega
in delavskega upravljanja, ekonomske vzgoje delavcev, izpopolnjevanja šolske in strokovne
izobrazbe, mladinske vzgoje, vzgoje staršev in poljudnoznanstvenih tem. Slušatelji so bili praviloma odrasli ali pa mladina. Univerzo so upravljali svet, zbor delovne skupnosti in direktor.
Imela je naslednje sektorje delovanja: sektor za družbeno izobraževanje, sektor za strokovno
izobraževanje, sektor za splošno izobraževanje, sektor za kulturno-prosvetne storitve, propagandno-tehnični servis in upravo z ustreznimi službami. (MKR)

8.5

Dijaški domovi

SI PAK KP 389
Dijaški dom Tomaj
1948-1958; 0,4m/ 4š
dnevniki 1954-1957/ personalne mape/ odločbe o socialni podpori dijakom/ dopisi 1950-1958/
odločbe za mesečne podpore 1955-1956/ delovodnik 1958/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Dijaški dom Tomaj
SI PAK KP 387
Mladinski dom Dutovlje
1951-1958; 0,4m/ 4š
dopisi 1951-1958/ delovodniki 1951-1958/ matične knjige 1951-1958 (gradivo ni popolno)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Mladinski dom Dutovlje
Mladinski dom Dutovlje je bil ustanovljen leta 1951.
SI PAK KP 497
Mladinski dom Portorož
1945-1963; 0,4m/ 4š
seznami gojencev 1947-1954/ seznam uslužbencev 1946/ dopisi 1947-1954/ osebni dokumenti
otrok/ statistika 1953-1956/ šolska spričevala 1945-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, računalniški popis
Ustvarjalci:
Mladinski dom Portorož

8.6

Šolske oblasti

SI PAK KP 364
Didaktična uprava Ilirska Bistrica / Direzione didattica di Villa del Nevoso
1927-1943; 0,3m/ 3š
razrednice in redovalnice OŠ Trnovo 1927-1941/ razrednice OŠ Harije 1942-1943/ razrednice
OŠ Zarečje 1942-1943/ vpisniki, ocene, izpiti OŠ Podgraje 1942-1943/ ocene in izpiti OŠ Vrbovo, OŠ Dolnji Zemon, OŠ Zabiče, OŠ Jurišče, OŠ Šapjane, OŠ Bač, OŠ Knežak, OŠ Drskovče,
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OŠ Koritnice/ vpisnik OŠ Bitnje 1942-1943/ razrednice OŠ Jelšane in OŠ Sušak 1942-1943/ register prisotnosti učiteljev 1929-1943/ učiteljske plače 1942-1943/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Didaktična uprava Ilirska Bistrica / Direzione didattica di Villa del Nevoso
Delovanje osnovnih šol v Kraljevini Italiji je urejal kraljevski odlok št. 2453 z dne 3.11.1923
(G.U., 26.11.1923). Na ravni pokrajine je za osnovno šolo skrbelo Šolsko skrbništvo (Provvedorato agli Studi). Podrejeni so mu bili šolski inšpektorati (Ispettorato Scolastico), ki so delovali na ravni okrožja. V okraju je za osnovno šolo skrbelo didaktično ravnateljstvo (Direzione
didattica governativa). Didaktično ravnateljstvo v Ilirski Bistrici je bilo podrejeno Šolskemu
skrbništvu reške pokrajine. Leta 1928 so temu skrbništvu podredili tudi Didaktično ravnateljstvo v Podgradu. (VB)
SI PAK KP 96
Krajevni šolski svet Koper / Consiglio scolastico locale di Capodistria
1870-1923; 2,4m/ 15š 19k
dopisi 1870-1923/ delovodniki 1870-1921/ indeksi 1870-1893/ zapisniki sej 1879-1885/
blagajniška knjiga 1870-1880 (gradivo je pomanjkljivo)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi
Ustvarjalci:
Krajevni šolski svet Koper / Consiglio scolastico locale di Capodistria
Avtonomijo krajevnih šolskih svetov je urejal c.k. zakon z dne 25.5.1868 (B.L.I. XIX). Za
mejno grofijo Istro je bil deželni šolski svet ustanovljen z deželnim zakonom z dne 8.2.1869,
št. 10 (B.L. Litorale, VII). V veljavo je stopil s cesarskim odlokom z dne 8.2.1969 št. 17 (B.L.I.
XIII). Krajevni šolski svet je začel delovati leta 1870. Nadziral je delo ljudskih šol v občini
Koper. Šolski sveti so bili ukinjeni z zakonom št. 374 z dne 3.3.1923; njihovo delo so prevzela
»Začasna šolska skrbništva« (Provveditoriato agli studi). (VB)
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9

KULTURA IN ZNANOST

9.1

Kultura in prosti čas

SI PAK KP 158
Primorske prireditve Koper
1957-1964; 0,6m/ 6š
spisi 1957-1963/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Primorske prireditve Koper
Samostojni zavod Primorske prireditve je ustanovil OLO Koper z odločbo z dne 17.10.1957
št. 10291/1, a že 31. decembra 1962 je nehal delovati po odločbi OLO Koper, sprejeti na seji
okrajnega zbora in zbora proizvajalcev 14.2.1963 (UG, št. 2, str. 12). (MZ)

9.2

Informativno-propagandne dejavnosti

SI PAK KP 162
Redakcija revije Pagine Istriane Koper / Redazione della rivista Pagine Istriane Capodistria
1903-1915; 0,2m/ 2š
naročniki 1903/ spisi uredništva 1904-1914/ objavljeni članki 1911-1912/ seznam naročnikov/
popravki/ različni rokopisi/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Redakcija revije Pagine Istriane Koper / Redazione della rivista Pagine Istriane Capodistria
Prva serija kulturnega časopisa v italijanskem jeziku »Pagine Istriane« je izhajala od leta 1903
do 1914. V njem so objavljali najuglednejši istrski kulturni delavci, med njimi Bernardo Benussi, Carlo in Camillo De Franceschi, Bernardo Schiavuzzi in Baccio Ziliotto. (ZB)
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9.3

Knjižnjice in arhivi

SI PAK KP 163
Mestna knjižnica Koper / Biblioteca civica di Capodistria
1864-1937; 0,1m/ 1š
dokumenti o prizadevanjih za ustanovitev mestne knjižnice in seznami podarjenih knjig 18641876/ reverzi izposoj in seznami podarjenih knjig mestni knjižnici 1906-1915/ korespondenca
(večinoma naslovljena na direktorja mestne knjižnice Francesca Majerja) 1905-1937/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Mestna knjižnica Koper / Biblioteca civica di Capodistria
4. aprila 1865 je bil sprejet statut društva za ustanovitev mestne knjižnice (Statuto della società
per la fondazione di una biblioteca civica). Člani društva naj bi poskrbeli za njeno finančno
osnovo (mesečni prispevek posameznika je znašal 50 soldov, plačevali pa naj bi ga od 1. aprila
1865). Predsedstvo društva s 5-letnim mandatom je imelo 3 člane. Društvo je imelo sedež v
koprski gimnaziji. Knjižni fond so že konec 19. stoletja sestavljale knjige iz zapuščine Bortolomea de Zorzija, Giovannija Madonizze in Dobrodelne ustanove Grisoni. Pozimi 1893/94 so
jih iz mestne bolnišnice prenesli v Taccovo palačo. Prvi knjižničar mestne knjižnice je postal
Francesco Majer, ki je bil kasneje tudi njen prvi direktor. Mestna knjižnica (Biblioteca Civica) je nehala delovati 26. marca 1952, nova mestna knjižnica (predhodnica današnje Osrednje
knjižnice Srečka Vilharja Koper) pa je bila odprta 10. novembra 1951 v palači Brutti. (ZB)
SI PAK PI 164
Mestna knjižnica Piran / Biblioteca civica di Pirano
1818-1949; 0,2m/ 2š
dekret piranskega komisariata o knjižnici 1818/ pravilnik mestne knjižnice (Civica biblioteca di
Pirano) 1873/ spisi 1919-1927/ inventarji in popisi knjižničnega gradiva 1818-1934/ inventar
javne knjigarne 1860/ dopisnice Carla de Combija Stefanu Roti 1884/ pismo Pietra Kandlerja
1872/ dopisi 1888-1930/ vložna knjiga 1855-1919/ blagajniška knjiga 1926-1941/ povzetki iz
glavnega kataloga 1925-1947/ seznam knjig iz knjižnice samostana sv. Onofrija 1949/ razno/
pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Mestna knjižnica Piran / Biblioteca civica di Pirano
Že v 17. stoletju je v Piranu delovala ljudska knjižnica, ki jo je ustanovila »Accademia degli
intricati« (verjetno okoli 1678). Leta 1770 se je Academia degli intricati preimenovala v Ac378

cademia agraria. Knjižnica je delovala do 1818, ko jo je občina poverila v hrambo direktorju
osnovne šole. Z dekretom piranskega občinskega sveta v času župana Pietra Gabriellija z dne
3.10.1855 pa je knjižnica zopet začela opravljati svoje poslanstvo. Za bibliotekarja je bil imenovan Stefano Rota. Ta se je leta 1887 odpovedal vlogi bibliotekarja v knjižnici in obdržal
mesto arhivarja, kajti arhiv je bil tedaj pododdelek knjižnice. Za knjižnico je občina zadolžila
občinskega tajnika. Leta 1891 je občinski svet za bibliotekarja imenoval Domenica Vata, ki
je za knjižnico skrbel dolga desetletja; nekaj pred 2. svetovno vojno ga je nasledil Domenico
Petronio. (AP in MR)
SI PAK KP 733
Narodna čitalnica v Ilirski Bistrici
1864-1914; 0,1m/ 1š
ustanovitev narodne čitalnice 1864/ zapisnik seje občnega zbora čitalnice 1879/ tajnikova
poročila o delovanju ilirskobistriško-trnovske čitalnice 1879, 1882, 1893, 1894, 1898, 1904,
1907/ zapisnik in poročilo občnega zbora 1883/ šolska čitalnica 1892/ zapisnik občnega zbora 1901, 1913/ zapisniki seje odbora čitalnice 1891, 1901, 1904, 1913/ čitalnica in gasilsko
društvo 1906/ podelitev gostilniške koncesije v prostoru čitalniškega doma 1907/ korespondenca/ vabila na seje 1907-1909, 1913/ dopisi 1913-1914/ razna vabila na prireditve/ 120-letnica ilirskobistriško-trnovske čitalnice 1984/ katalog razstave ob 120-letnici čitalnice v Ilirski
Bistrici 1884-1984/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Narodna čitalnica v Ilirski Bistrici
Pobudniki ustanovitve narodne čitalnice v Ilirski Bistrici so bili bistriški in trnovski domoljubi
(npr. Matija Ličan, ki so mu domačini pravili Stari Slovenec). Prvo zborovanje rodoljubov za
ustanovitev narodne čitalnice je bilo pri »Andražu« v Bistrici 28.3.1864. Imenovali so začasni
odbor, ki so ga sestavljali župnik Anton Grašič, nadučitelj France Gerbič, trgovec in posestnik Aleksander Ličan in Lavart Pogačnik. Odbor je deželni vladi 18.4.1964 izročil prošnjo
za ustanovitev čitalnice in njena pravila. Deželno predsedstvo je 3.6.1864 dovolilo ustanovitev čitalnice, 7. avgusta pa je bila prva »béseda« v tedanjem hotelu Zmaga (sedaj gostilna
Lovec), ki je bil last Toneta Jelovška. Pozdravno pesem ob ustanovitvi čitalnice je napisal
bistriški pesnik Janez Bilc. Med pomembnejšimi gosti na odprtju sta bila urednik Novic dr.
Janez Bleiweis in ljubljanski župan dr. Etbin Costa. Čitalnica je prvotno delovala v Jelovškovi
hiši, njen prvi predsednik pa je bil Aleksander Ličan. V njej so prirejali bésede, imeli skromno
knjižnico; naročeni so bili tudi na časopise. Dejavnost se je z novim zagonom razmahnila po
letu 1878, ko so v njej delovali moški in mešani pevski zbor ter dramski krožek. Imeli so lasten gledališki krožek, klavir, precej knjig, naročeni pa so bili na domače in tuje časopise. Po
prejemu zapuščine 3.000 kron, ki jih je leta 1894 čitalnici zapustil Janez Evangelist Tomšič, so
člani začeli razmišljati o čitalniškem domu. Zanj sta se leta 1904 zavzemala tedanji predsednik
dr. Mirko Graselli in odbornik (bivši predsednik) Anton Žnidaršič. Novi dom so odprli avgusta
1907. V njem so imeli društveno sobo, ljudsko knjižnico, javno čitalnico in kavarno. Med prvo
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svetovno vojno je delovanje čitalnice zamrlo, po prihodu pod italijansko oblast leta 1920 pa je
predsedniku Antonu Gržini uspelo doseči, da so se celo Italijani udeleževali čitalniških večerov.
Leta 1924 so pod vodstvom Saše Ličana slavnostno praznovali 60-letnico obstoja čitalnice.
Ta je bila nato leta 1926 zaradi fašistične prepovedi kulturne dejavnosti v slovenskem jeziku
razpuščena. V čitalniške prostore se je vselila Milizia Confinaria, večji del knjižnice in arhiva
pa se je porazgubil ali je bil uničen. (ZB)
SI PAK KP 165
Zbirni center knjižnic Portorož / Centro di raccolta delle biblioteche Portorose
1950-1952; 0,1m/ 1š
spisi, poročila 1950-1952/ pregledi bibliografskega in arhivskega gradiva na področju istrskega
okrožja/ ostanki kartoteke zgodovinske bibliografije za Istro/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Zbirni center knjižnic Portorož / Centro di raccolta delle biblioteche Portorose
V coni B STO je strokovna komisija ministrstva za znanost in kulturo FLRJ v sestavi dr. Fran
Zwitter, dr. Matko Rojnič, dr. Vasilij Melik in dr. Miroslav Brant 18. in 29. junija 1949 pregledovala zgodovinske arhive in knjižnice (koprsko in piransko mestno knjižnico, knjižnico observantskega samostana sv. Ane in kapucinskega samostana sv. Marte v Kopru, knjižnico benediktinskega samostana v Dajli pri Novigradu in sv. Onofrija na Krogu nad Sečovljami ter
knjižnici in arhiva družine de Franceschi v Segetu pri Umagu in Grisonijeve dobrodelne ustanove v Kopru). Predlagala je, naj se ustanovi zbirni center knjižnic. Za upravnika centra je bil
decembra 1949 imenovan dr. Roman Savnik. Pri ureditvi pregledanih knjižnic in arhivov so
mu pomagali še trije strokovnjaki, ki jih je plačevala vlada LRS. Ustanovitev zbirnega centra
v portoroški vili La Felicità sta finančno podprla zvezna vlada in Istrski okrožni ljudski odbor
(IOLO). V centru je bilo zbranih 35.000 knjig in več arhivov. Dr. Savnik je večino dela dokončal
do junija 1951, Ministrstvo za znanost in kulturo LRS pa je v sporazumu z vlado FLRJ predlagalo, naj Zbirni center v Portorožu preide v pristojnost IOLO Koper. Sklenjeno je bilo, naj bo
namesto dr. Savnika za vodjo nameščen romanist, ki bo skrbel za nadaljnje delovanje centra,
razpišejo pa naj tudi mesto bibliotekarja. Posebna komisija v sestavi dr. Roman Savnik, Srečko
Vilhar in dr. Jurij Jan je v letih 1949-1951 pregledala koprski kapiteljski arhiv, župnijske arhive
v Izoli, Krkavčah, Umagu, Novigradu, Bujah, Kaštelu, Dekanih in Kortah, arhiv in knjižnico
piranskega ter strunjanskega samostana, občinsko knjižnico v Izoli, Kupelwieserjevo knjižnico
v Kopru, Facchinettijevo v Vižinadi in Ščekovo v Ospu (delni prevoz gradiva v Portorož) ter
še nekatere druge knjižnice. Nadalje je komisija prevzela Viezzolijevo knjižnico v Portorožu,
gradivo novejšega koprskega mestnega arhiva, stari koprski sodni arhiv, stari arhiv KP pri Sv.
Antonu, gradivo iz Gračišča in knjižnico inž. Novaka iz Izole ter pregledala arhivsko gradivo
Josipa Ahtika in družine Madonizza. Ko je bil 1. oktobra 1953 na pobudo koprskega zgodovinskega društva od mestne knjižnice ločen arhiv (za prvega upravnika mestnega arhiva je bil
imenovan prof. Mario Bratina), je od knjižnice prevzel arhivsko gradivo in fonde, ki so jih
hranili v zbirnem centru v Portorožu. (ZB)
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SI PAK KP 595
Pokrajinski arhiv Koper / Archivio regionale di Capodistria
1953-1984; 8,5m/ 83š 11m
dopisi 1954-1987/ knjige prejete in poslane pošte 1957-1987/ delovodniki in spisi po delovodnikih 1957-1985/ zaključni računi 1957-1989/ zapisniki organov upravljanja 1969-1985/ spisi
kulturnih skupnosti 1977-1983/ projektna in investicijsko-tehnična dokumentacija za prostore v
Kopru in Piranu/ statistika 1977-1983/ kronika 1974-1985/ zborovanji arhivistov v Kopru 1966
in Ankaranu 1980/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Pokrajinski arhiv Koper / Archivio regionale di Capodistria
Občinski ljudski odbor (ObLO) Koper je 1. oktobra 1953 na pobudo Zgodovinskega društva
za jugoslovansko cono Svobodnega tržaškega ozemlja (STO) v Kopru ločil arhiv od koprske
mestne knjižnice. Arhiv je postal samostojna služba v okviru ObLO Koper, njegov prvi upravnik pa je postal prof. Mario Bratina. Po priključitvi cone B STO Jugoslaviji je bil 25. februarja
1956 na podlagi jugoslovanske arhivske zakonodaje ustanovljen Mestni arhiv Koper, ki se je
2. oktobra 1967 preimenoval v Pokrajinski arhiv Koper (PAK). Leta 1974 se mu je priključil še
Mestni arhiv Piran (sedaj enota), ki je bil ustanovljen leta 1955.
PAK opravlja službo varstva arhivskega gradiva na območju občin Divača, Hrpelje-Kozina,
Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, Pivka, Postojna in Sežana. (ZB)
9.4

Dramska umetnost

SI PAK KP 160
Gledališče Slovenskega primorja Postojna
1949-1954; 0,1m/ 1š
dopisi 1951-1953/ zapisnik koordinacijskega odbora in SKUD - Postojna 1951/ članki 1953/
zapisniki sej 1951-1954/ gledališka kronika 1950-1953/ zapisniki občnih zborov 1951-1954/
pregledi gostovanj 1952-1954/ gledališki listi 1951-1953/ personalne zadeve 1952-1954/
poslovanje in financiranje 1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Gledališče Slovenskega primorja Postojna
Aprila 1949 je bil na pobudo Janeza Vipotnika sklican sestanek o ustanovitvi gledališča Postojna. Naloga je bila dodeljena Dragu Nardinu, vendar je zaradi njegovega odhoda na orožne vaje
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ustanovitev gledališča odpadla. V letu 1950 je bila v Postojni organizirana avdicija za igralski
tečaj (komisijo so sestavljali člani SNG Ljubljana Milan Skrbinšek, Mira Danilova, Boris Misja, gimnazijski prof. Slopar in g. Lukež), na kateri je bilo od 14 udeležencev na tečaj sprejetih 7
(Drago Nardin, Branko Karbič, Minka Lenček, Lidija Vivoda, Zoran Kodrič in Vera Kalan, ki je
bila kasneje sprejeta v Kranj). S tečaja so se v Postojno vrnili 4, za gospodarja je bil imenovan
Jože Turšič. Gledališče je bilo pod pristojnostjo ObLO Postojna. Še isto leto so začeli urejati
gledališke prostore. Pripravili so igro Matura (2 predstavi v Postojni) in program za Veseli teater, gostovali pa so v Starem trgu, Velikih Blokah, Knežaku in Št. Petru (Pivki). Konec januarja
1951 so se z novega gledališkega tečaja vrnili še 4 igralci. Upravno vodstvo gledališča je medtem prevzel MLO Postojna. Po velikih finančnih težavah je bil 29.1.1951 imenovan gledališki
svet. Doma in na gostovanjih po Primorskem so igrali igro Dva bregova (A. Leskovec), Bajko
o slavcu (M. Petančič) in predstavo Pesem s ceste (Šurek - Stupica). Po velikih kadrovskih
težavah so v sezoni 1951/52 uprizorili Molièrjevega Prevaranega soproga, nato predstave Tuje
dete (Škvarkin), Mačeha in pastorka (K. Brenkova), Naša kri (F. S. Finžgar), Anna Christie (E.
ÒNeil), Življenje je lepo (M. Achard) in imeli 73 predstav v 36 krajih. V naslednji sezoni so kot
premiere uprizarjali Kralja na Betajnovi (I. Cankar), Rdečo kapico (D. Gorinšek), Slugo dveh
gospodov (Goldoni), dramo Mati (K. Čapek), Krog s kredo (Klabund), Dež in vihar (M. Hodge)
in imeli več kot 100 predstav (SI PAK KP 160, t.e.1, a.e.13). V avgustu 1954 so tekla prizadevanja za združitev gledališča Slovenskega primorja v Postojni z Ljudskim gledališčem v Kopru
in 3. septembra 1954 je bilo ustanovljeno Gledališče Slovenskega primorja v Kopru. (ZB)
SI PAK KP 161
Ljudsko gledališče Koper / Teatro popolare di Capodistria
1949-1961; 0,6m/ 6š 3k
delovodniki 1951-1957/ razni dopisi 1951-1957/ odločba o ustanovitvi 1953/ ustanovitveni
akti/ pravilnik o delovanju 1954/ združitev z Gledališčem Slovenskega primorja Postojna 1954/
repertoar 1949-1952/ zapisniki sej 1952-1957/ repertoar 1960/ statistična poročila/ vabila,
gledališki listi, plakati/ ukinitev gledališča 1957/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Ljudsko gledališče Koper / Teatro popolare di Capodistria
Gledališče Slovenskega primorja Koper
Kljub dolgi gledališki tradiciji (Teatro vecchio) v slovenski Istri ni bilo nikoli poklicnega slovenskega gledališča. Po drugi svetovni vojni so koprsko gledališko zgradbo obnavljali leta 1949. V
sezoni 1948/49 je bilo v gledališki dvorani 21 predstav (gostovanja drugih gledališč, opere, baleta in folklornih skupin, koncerti, proslave, komemoracija za pesnikom Otonom Župančičem),
v sezoni 1949/50 pa 61. Od obnovitve gledališke stavbe dalje (23.4.1949) so v sezoni 1949/50
in v sezoni 1950/51 uprizorili po dve dramski deli. IOLO Koper je s Slovenskim narodnim
gledališčem v Trstu sklenil pogodbo (23.2.1951) za njegovo gostovanje s 30 predstavami v
istrskem okrožju, z italijanskim gledališčem na Reki pa pogodbo za gostovanje s 40 predstavami. Na prvi seji gledališkega sveta 25. februarja 1951 so se dogovorili za izdelavo začasnega
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pravilnika Ljudskega gledališča v Kopru. Začasni ravnatelj gledališča je bil Vilijem Tomšič,
od 1. aprila do 1. julija 1951 pa je bil v gledališču kot pomočnik upravnika zaposlen Oktavij Kaligarič. Na zasedanju gledališke komisije 11. maja 1951 je bilo sklenjeno, da se uprava
razširi na tri člane (eden od njih naj bo italijanske narodnosti). Za novega upravnika gledališča
je bil 26. junija 1951 imenovan Evgen Frelih. Na naslednji seji gledališkega sveta (8.7.1951) so
razpravljali o nujnosti ustanovitve polpoklicnega gledališča v Kopru, ki je nato 27. julija 1951 v
Primorskem dnevniku objavilo razpis za sprejem igralcev. Avdicijo so uspešno opravili: Marija
Golob, Stana Mlakar, Breda Urbič, Tugo Klasinc, Oktavij Kaligarič, Vilijem Tomšič, Erika Kramar, Vlasta Lukša in Dušan Kralj. Že 22. avgusta 1951 je bilo Stanetu Pukšiču sporočeno, da bo
verjetno sprejet v službo, kasneje pa isto tudi igralki Stani Mlakar. Na seji sveta 13. septembra
so sklenili: naj se z novim letom h gledališču priključi baletna šola, naj se začne študij Kralja
na Betajnovi ter naj bo v program vključen tudi Jezični dohtar. Za pomočnika ravnatelja je bil
imenovan Dario Scher (iz italijanske skupine Teatro del Popolo). Sezono 1951/52 je gledališče
začelo 1. decembra z uprizoritvijo Cankarjevega Kralja na Betajnovi (rekvizite so si sposodili pri Slovenskem narodnem gledališču v Trstu). Za leto 1952 je bila v repertoar vključena
Pristleyjeva drama Inšpektor na obisku, opereta Svojeglavček (s težavami zaradi nerednosti pri
vajah in bolezni igralca Pukšiča, ki je sprejel režijo Svojeglavčka), naknadno pa še Golarjeva
Vdova Rošlinka in recital Cankarjevih del Dokler bo tekla reka. Italijanska skupina je pripravljala Berrinijevega Beffarda; začasno so honorarno zaposlili Franca de Simoneja, Antonia Martincicha (tudi Martini) in Andrea Dabovicha (tudi Dabovič). V poročilu o delovanju gledališča
v maju 1952 so kot zaposleni v gledališču navedeni: Evgen Frelih (upravnik), Pierina Kraljič
(blagajničarka), Stane Pukšič (igralec), Stana Mlakar (igralka), Alojz Usenik (odrski delavec),
Claudio Nicheli (električar), Giuseppe Zanella (hišnik), Marija Pobega, Štefanija Černac in Tina
Vatovec (snažilke), Marija Urbančič (knjigovodkinja) ter člani italijanske skupine Dario Scher
(poddirektor), Anton Martini (igralec), Franco De Simone (režiser) ter Andrea Dabovič (honorarni igralec). Z junijem naj bi bila sprejeta še dva igralca, in sicer Vilijem Tomšič v slovensko
skupino, Anton Martini pa v italijansko. V sezoni 1951/52 so na repertoarju imeli Cankarjevega
Kralja na Betajnovi in literarni recital Moje delo je knjiga ljubezni, Priestleyjevo delo Inšpektor
na obisku in Golarjevo Vdovo Rošlinko. V svoji drugi sezoni (1952/53) je gledališče imelo 5
premier (skupno 59 predstav), v tretji sezoni pa je bilo 9 premier (skupno 70 predstav).
Uspešno je delovala tudi italijanska skupina koprskega gledališča Teatro del popolo Capodistria, compagnia italiana di prosa. Ustanovno zasedanje italijanske skupine je bilo 18.2.1952.
V sezoni 1952/53 je v skupini delovalo 14 igralcev in 10 igralk. Njihova prva predstava je bila
drama Nina Berrinija Il Beffardo, kasnejše pa Molièrjev Giorge Dandin, Ibsenov Il piccolo
Ejolf, romantična komedija Allana Langdona Martina Catene, drama Francesca Dall’Ongara Il
Fornaretto di Venezia, farsa Nicoloja Marzarie I morti non pagano tasse. Kot tretjo premiero so
v sezoni 1953/54 uprizorili dramo Prospera Mériméeja Carmen, pripravljali pa so še komedijo
Carla Goldonija La donna vendicativa, dramo Roberta Bracca La piccola fonte, komedijo Jeana
Cocteauja L’acquila con due teste in njegovo dramo Angoscia (Luce e gas) ter Cankarjevega
Hlapca Jerneja (Il servo Bortolo).
Ljudsko gledališče v Kopru je bilo kot samostojna ustanova ustanovljeno 28. januarja 1953
(odločba o ustanovitvi je veljala od 1. januarja 1953 dalje) z nalogo: »dviganje slovenske in
italijanske ljudske kulture z gledališkimi predstavami v Okraju Koper«. Vodil ga je upravnik in
7-članski upravni odbor (po en predstavnik Slovensko-hrvaške prosvetne zveze, Italijanske unije,
OLO Koper, okrajnega odbora OF ter slovenske in italijanske igralske skupine). Upravni odbor
so sestavljali: Srečko Vilhar (predsednik), Rado Čehovin, Oskar Venturini, Stanko Furlani, Elia
Crollini, Franco de Simone in Evgen Frelih. Na prvi seji upravnega odbora 24. marca 1953 so v
umetniški svet slovenske skupine predlagali Milana Lindiča, prof. Staneta Suhadolnika, Jerneja
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Humarja, Majdo Skrbinšek, Evgena Freliha in Igorja Pelana, v umetniški svet italijanske skupine pa so bili imenovani: Gino Gobbo, Ernest Zega, Elia Crollini, Domenico Venturini in Franco
De Simone. S 1. februarjem 1953 so bili v gledališču angažirani novi igralci: Janez Varšek (absolvent igralske akademije), Majda Skrbinšek (članica Mestnega gledališča Ljubljana), Marga
Filec (članica Gledališča za Slovensko primorje) in Ernest Zega (član SNG v Trstu), v sezoni
1953/54 pa je bil sprejet še igralec Janez Klasinc. S 1. marcem je posle upravnika gledališča
prevzel Oskar Venturini, kot stalna člana ansambla pa sta bila angažirana Breda Urbič in Igor
Pelan, oba absolventa Akademije za igralsko umetnost v Ljubljani. Gledališče je od leta 1952
dalje izdajalo svoj gledališki list. Skupaj jih je izdalo 19 v nakladi 8400, in sicer 13 slovenskih
in 6 italijanskih.
V avgustu 1954 so stekla prizadevanja za združitev Ljudskega gledališča v Kopru z Gledališčem
Slovenskega primorja (GSP) v Postojni. Na 2. seji (9.8.1954) komisije, ki je bila zadolžena
za njuno združitev, je bilo sklenjeno, da se Ljudsko gledališče v Kopru razpusti in spoji z
gledališčem iz Postojne, ki se preseli v Koper pod imenom »Gledališče Slovenskega primorja
Koper«. Gledališče naj bi letno uprizorilo 150 predstav (30 v goriškem, 60 v koprskem, po 20 pa
v postojnskem, sežanskem in tolminskem). Financirano naj bi bilo z okrajnimi dotacijami (21 %
okraj Gorica, 30 % Koper, 18 % Postojna, 15 % Sežana in 16 % Tolmin). 12-članski upravni odbor naj bi sestavljali po dva člana iz vsakega okraja, direktor gledališča in dramaturg oz. režiser.
Likvidacijo GSP v Postojni naj bi izvedla Jože Jerala in Rastko Bradaškja, Ljudskega gledališča
v Kopru pa Rado Čehovin, Stane Furlani, Mario Abram in Oskar Venturini. 3. septembra 1954
sta bili izdani odločbi o likvidaciji Ljudskega gledališča v Kopru in o ustanovitvi finančno
samostojnega zavoda GSP v Kopru. Direktor je postal Oskar Venturini. 21. septembra 1954 je
bil za reševanje tekočih vprašanj GSP imenovan gledališki svet v sestavi: direktor Oskar Venturini, dramaturginja Djurdjica Flerè, režiser in tehnični vodja Srečko Tič, tajnik Igor Pelan, kot
izvoljena člana pa igralca Drago Nardin in Ernest Zega. Igralski ansambel so sestavljali: Tone
Albreht, Adolf Anderle, Marga Filec, Filipina Jerman, Branko Karbič, Romana Lemut, Tiberij
Lemut, Karlo Marsel, Drago Nardin, Albin Penko, Albert Raner, Majda Skrbinšek, Sonja Stopar, Jože Zalar in Ernest Zega, tehnično osebje pa: Peter Stegel (mizar in odrski mojster), Gvido
Bažec in Klavdij Jerman (odrska delavca), Viktor Ojo (ekonom), Antonija Karbič (garderoberka), Milena Polak (administratorka in blagajničarka), Marcela Lovrečič (suflerka) ter snažilki
Štefanija Černac in Palmira Karbič. GSP je imelo značaj potujočega gledališča. V prvem letu je
imelo 9 premier in 140 predstav. Gostovalo je v 41 krajih s povprečnim obiskom 298 obiskovalcev na predstavo. Delovalo je do 31. oktobra 1957, ko je bilo ukinjeno. Ob priključitvi k FLRJ
in odprtju novega Gledališča Slovenskega primorja v Kopru so gledališčniki 21. oktobra 1954
kot svojo prvo predstavo uprizorili Kranjske komedijante Bratka Krefta. GSP je bilo vpisano
v register finančno samostojnih zavodov pri oddelku za splošne zadeve ObLO Koper šele 31.
julija 1957. Likvidacijo gledališča je opravila komisija v sestavi Srečko Tič, Marjan Lorbar in
Vilijem Jager, likvidacijski postopek pa je moral biti končan do konca decembra 1957. (ZB)

9.5

Filmska dejavnost

SI PAK KP 183
Podjetje za izposojanje filmov in upravo kinematografov »Globus« Koper / Casa noleggio
film e amministrazione cinema »Globus« Capodistria
1946-1998; 3,3m/ 30š 13k
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dopisi/ evidenca predvajanih filmov/ število obiskov in druge evidence/ evidence potujočega
kina/ ustanovitev podjetja za predvajanje filmov »Zvezda« v Izoli/ zapisniki sej delavskega
sveta in upravnega odbora/ statistični podatki/ propagandne fotografije/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Podjetje za izposojanje filmov in upravo kinematografov »Globus« Koper / Casa noleggio film
e amministrazione cinema »Globus« Capodistria
Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo PNOO št. 234/2/47 z dne 21. januarja 1947 in notarskim
aktom notarja Edoarda Gallija št. 5250 z dne 8. februarja 1947. V sodni register Okrožnega
narodnega sodišča v Postojni je bilo vpisano 8. februarja 1947 pod številko Soc. 35/47-2. Njegov namen je bil, da snema, kupuje, prodaja in izposoja filme domače in tuje proizvodnje, odpira kinematografe, se ukvarja s fotografiranjem in razvijanjem filmov ter prodaja vse potrebščine
za fotografsko stroko. Ustanovna glavnica podjetja je znašala 200.000 lir (UL PPNOO, 1947,
24). Na izredni skupščini delničarjev 22. decembra 1953 je bil sprejet sklep o začetku njegovega likvidacijskega postopka (UV OLO KP, 1954, 2). (NČ)

9.6

Znanost

SI PAK PI 166
Zavod za raziskovanje morja SR Slovenije Portorož
1959-1967; 1,3m/ 13š
dopisi 1965-1967/ zapisniki sej delovne skupnosti, delavskega sveta in upravnega odbora 19641967/ pogodbe, odločbe, potrdila, izjave 1963-1967/ raziskave (termiti, ribištvo, oceanografija)
1959-1967/ inventure 1964-1967/ osebne mape zaposlenih in zunanjih sodelavcev 1964-1967/
finančna dokumentacija 1964/ zaključni računi 1964-1967/ plačilni seznami zaposlenih 19651967/ delovodniki 1965-1967/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Zavod za raziskovanje morja SR Slovenije Portorož
Zavod za raziskovanja morja Portorož je bil ustanovljen leta 1962 na pobudo Društva za
raziskovanje morja SR Slovenije iz Ljubljane. V seznam samostojnih zavodov je bil vpisan na podlagi odločbe OLO Ljubljana Vič-Rudnik (št. 72-8/62) kot Republiški zavod za
podvodna raziskovanja s sedežem v Ljubljani (Lepa pot 6). Leta 1964 se je sedež zavoda
preselil v Portorož, 11.11.1964 pa se je preimenoval v Zavod za raziskovanje morja SRS
Portorož. Ustanoviteljske pravice so bile 28.6.1965 (št. odločbe 01-151/6-1965) z zavoda
prenesene na Slovensko akademijo znanosti in umetnosti v Ljubljani. Dejavnost zavoda je
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zajemala »znanstveno-raziskovalne, kadrovsko-izobraževalne in tehnično-operativne naloge
s področja poznavanja in gospodarskega izkoriščanja morja«. Pravni naslednik likvidiranega
zavoda je Morska biološka postaja Piran, ki je bila ustanovljena leta 1969 kot enota Nacionalnega inštituta za biologijo iz Ljubljane. (ZB)
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10

DRUŠTVA

10.1

Civilna društva in združenja

SI PAK KP 549
Zbirni fond - društva in združenja
1876-1984; 0,2m/ 2š
Zveza slovenskih prosvetnih društev Koper 1954-1955/ Zveza kulturnih delavcev Koper 19511952/ Bralno in pevsko društvo »Vodnik« Dolina (fotografija članov društva) 1908-1928/
Društvo likovnih umetnikov STO Koper 1951-1952/ Filharmonično društvo v Kopru 18761885/ Veslaški klub Izola 1954-1956/ Turistično olepševalno društvo Koper 1955-1956/ Planinsko društvo Koper 1949-1951/ Gasilsko društvo Dekani 1912-1984/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Zveza slovenskih prosvetnih društev Koper
Zveza kulturnih delavcev Koper
Bralno in pevsko društvo »Vodnik« Dolina
Filharmonično društvo v Kopru
Veslaški klub Izola
Turistično olepševalno društvo Koper
Planinsko društvo Koper
Gasilsko društvo Dekani
SI PAK KP 520
Zveza prijateljev mladine občine Koper
1953-1997; 4,3m/ 43š
delovodnik Društva prijateljev mladine (DPM) Koper 1957-1959/ delovodniki Zveze prijateljev mladine (ZPM) Koper 1979-1994/ dopisi Okrajne zveze prijateljev mladine (OZPM) Koper
1956-1961/ zapisniki predstavnikov društev prijateljev mladine iz koprskega, sežanskega in
postojnskega okraja 1955/ organizacijska in finančna poročila ter poročila o delu ZPM okraja
Koper 1960-1964/ zapisniki sej OZPM 1960/ problematika otroškega varstva v okraju Koper
1961/ programi, poročila o počitniških kolonijah/ samoupravni akti, pravila DPM, statut in pravila ZPM Koper, vpis DPM v register društev 1977-1981/ zapisniki sej koordinacijskega odbora
za novoletne prireditve za otroke 1980-1982/ gradivo programsko-volilne konference ZPM Koper 1988/ novoletno obdarovanje otrok 1953-1986/ novoletne prireditve za otroke 1990-1995/
načrt novoletne ureditve Titovega trga v Kopru 1987/ seje skupščin ZPM Koper 1956-1988/
poročila o delu ZPM Koper 1974-1990/ programi in poročila o delu ZPM Koper 1985-1997/
počitniška letovanja (dnevniki, seznami otrok) 1961-1989/ jugoslovanske pionirske igre (dopisi,
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poročila, programi) 1963-1988/ podatki o varstveno-vzgojnih ustanovah v občini Koper/ plani,
akcijski programi in financiranje programov ZPM Koper 1979-1990/ seminarji in posvetovanja
ZPM Koper 1974-1986/ dopisi ZPM Koper 1965-1977/ priznanja (predlogi, pravilniki, razpisi)
1971-1994/ društvena članarina 1979-1983/ interesne dejavnosti: tekmovanja v šahu, prometu,
tekmovanja mladih tehnikov, fizikov, matematikov, zlata Vegova priznanja 1971-1991/ pohodi
po poteh osvoboditve 1972-1988/ srečanja pionirjev dopisnikov ZPM Koper 1968-1987/ zbori
pionirjev ZPM Koper 1973-1989/ delo s pionirji, starši in predšolska vzgoja 1977-1985/ sprejem učencev v zvezo pionirjev Slovenije 1973-1988/ praznovanje »tedna otroka« 1973-1990,
1993-1997/ zapisniki sej predsedstva in izvršnega odbora OZPM 1977-1990/ izgradnja doma
pionirjev pod partizanskim Rogom v Dolenjskih Toplicah 1978-1984/ bralna značka učencev
osnovnih šol ZPM Koper 1983-1990/ statut, pravila, pravilnik o delu Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS) v občini Koper 1984-1987/ srečanja mladih zgodovinarjev 1978-1988,
1994-1997/ letovanje otrok 1982-1991/ tekmovanja »vesela šola« 1979-1997/ srečanja pionirjev pobratenih mest (programi, poročila, finančni načrti) 1981-1990/ »kurirčkova pošta« 19651989/ podelitve nagrad osnovnim šolam za izdana glasila 1972-1978/ zaključni računi ZPM
Koper 1985-1989/ kolonije (dnevniki letovanj otrok) 1963-1997/ zdravstvena letovanja otrok
1994-1997/ »igre narodov« 1994-1995/ begunci iz Bosne in Hercegovine 1993-1995/ otroški
parlament 1989-1995/ fotografije/ pečati/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Zveza prijateljev mladine občine Koper

10.2

Stanovska in strokovna društva

SI PAK KP 274
Društvo ekonomistov in gospodarstvenikov Koper
1949-1962; 0,2m/ 2š
dokumenti o ustanovitvi 1951/ pravila društva 1951, 1954, 1962/ II. kongres ekonomistov Jugoslavije v Portorožu 1954/ zapisniki občnih zborov 1954-1956/ zapisniki sej upravnega odbora 1954-1959, 1962/ dopisi 1954-1962/ zapisniki sej sekretariata in predsedstva zveze ekonomistov Slovenije/ istrska deželna razstava v Kopru - osnutki za značko, ovoji za cigarete in
fotografija plakata 1949/ referati/ anketni listi/ seznami članov/
Pripomoči za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Društvo ekonomistov in gospodarstvenikov Koper
Društvo ekonomistov in gospodarstvenikov s sedežem v Kopru je bilo ustanovljeno na ustanovnem občnem zboru 10.1.1954 in je delovalo na področju okraja Koper. Tedaj so sprejeli
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tudi društvena pravila, ki so bila potrjena z odločbo tajništva za notranje zadeve OLO Koper
št. 2156/1.55 dne 13.4.1955. Predsednik društva je bil Vinko Žnidaršič, tajnik pa Stanko Šircelj.
Društvo je združevalo »ekonomiste, gospodarstvenike, praktike in teoretike« z namenom, »da
se trudi za razvoj in napredek ekonomske vede, pospešuje širjenje ekonomske vede in njenih
dognanj, skrbi za dvig ravni teoretičnega in praktičnega znanja svojih članov, posveča posebno
pozornost proučevanju ekonomskih problemov v zvezi z gospodarsko samoupravo in razvojem
demokracije v gospodarstvu« itd. Društvo se je včlanilo v Zvezo ekonomistov Slovenije. (ZB)
SI PAK KP 276
Društvo inženirjev in tehnikov Koper
1950-1964; 0,6m/ 6š
zapisniki upravnega odbora, občnih zborov, sestankov/ gradivo o plenumih društva inženirjev
in tehnikov/ poročila in programi 1955-1958/ pravila 1959/ referati/ članske prijavnice/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Društvo inženirjev in tehnikov Koper
Ustanovni občni zbor društva je bil 16.6.1950 v prostorih gledališča v Kopru. Društvo naj bi
usposabljalo strokovni tehnični kader, ki ga je na območju STT močno primanjkovalo. Organiziralo je predavanja za strokovnjake in širše kroge, sodelovalo pri strokovnih tečajih in šolah,
izdajalo strokovni bilten in objavljalo strokovne članke v časopisih in revijah, organiziralo strokovne ekskurzije na razna gradbišča, v tovarne in tehnične ustanove. (MZ)
SI PAK KP 706
Društvo pravnikov Koper
1953-1962; 0,1m/ 1š
vabilo na ustanovni občni zbor, prijava ustanovitve 1953/ ustanovitvena odločba 1955/ predlog
poverjeništva društva pravnikov Ilirska Bistrica za priključitev k poverjeništvu v Postojni 1956/
seznam pravnikov 1956/ ponudba predavateljev in strokovnih tem za izobraževanje na ljudski
univerzi Koper/ kongres pravnikov Jugoslavije 1957/ predlog osnutka za dopolnitev zakona o
delovnih razmerjih/ vabila/ dopisi/ okrožnice/ nekaj zapisnikov sej predsedstva, občnih zborov/
poročilo o delu društva 1962/ glasilo društva Ljudski pravnik 1946-1948 (nepopolno)/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Društvo pravnikov Koper
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Člani tamburaškega društva in dramskega odseka tamburaškega društva »Sloga« Jelšane iz leta 1925 (SI PAK KP
245, t.e. 3, a.e. 33).
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Vabilo Pevsko-bralnega in godbenega društva »Ilirija« v Pobegih na razvitje društvenega praporja
leta 1908 (SI PAK KP 352, t.e.1, a.e. 24).
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SI PAK KP 420
Društvo učiteljev in profesorjev Sežana
1953-1954; 0,1m/ 1š
dopisi 1953-1954/ indeks učiteljev/ anketa o stanju šol v okraju Sežana 1953/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Društvo učiteljev in profesorjev Sežana
Društvo je bilo član združenja prosvetnih delavcev Slovenije. Delovanje društva je bilo usmerjeno v reševanje šolskih in družbenih problemov. Ukvarjalo se je s šolskim sistemom, učnimi
načrti, učbeniki in predmetnikom ter prirejalo predavanja. Sodelovalo je z družbo »Prešernova
knjižica«. (MKR)
SI PAK KP 460
Društvo upokojencev Koper
1966-1985; 0,1m/ 1š
dopisi/ poročila/ zapisniki društva/ gradnja doma upokojencev Izola/ gradnja doma upokojencev Koper/ kronika prvega moškega pevskega zbora upokojencev Koper in prvega mešanega
pevskega zbora zveze društev upokojencev Koper/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Društvo upokojencev Koper
Društvo upokojencev Koper je bilo ustanovljeno leta 1962 z namenom, da skrbi za člane pri
uveljavljanju pokojninskih pravic. (MZ)
SI PAK KP 273
Gasilsko društvo Jelšane
1926-1952; 0,1m/ 1š
zapisniki občnih zborov 1926-1931 (nepopolno)/ govor ob 40-letnici društva 1952/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Gasilsko društvo Jelšane
Ustanovni občni zbor prostovoljnega gasilskega društva je bil 21.4.1912 v občinskem uradu
Jelšane. Za načelnika je bil izvoljen Jakob Valenčič (opravljal je tudi delo blagajnika), namestnik je postal Josip Frol, četovodja Josip Štembergar, oskrbnik in brizgalni mojster Josip Surina,
tajnik in knjižničar J. Danjelič, voditelj »plezalcev, škripalcev in varnikov« pa Vekoslav Hrabar.
Ustanovni člani so plačali enkratno vsoto 5 kron, vstopnina za delujoče člane je znašala 2 kroni,
letna članarina 1 krono, podporni člani pa so letno plačevali 5 kron. Od 8 ustanovnih članov
je število članstva že v naslednjem letu naraslo na 17. Čeprav so društvu 18.2.1930 odvzeli
(slovenska) društvena pravila in pečat, je kljub fašističnemu pritisku in raznarodovalni politiki
vseeno delovalo (SI PAK KP 273, t.e. 1). (ZB)
SI PAK KP 604
Kraška turistična zveza Sežana
1965-1975; 0,2m/ 2š
statut/ pravila/ zapisniki sej 1968/ knjiga tujih gostov 1968-1974/ finančno poslovanje/ zaključni
računi/ priznanje za prospekt Kras Sežana/ spisi/ delovodniki 1965-1974/
Pripomočki za uporabo:
popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Kraška turistična zveza Sežana
Aprila 1965 je bila ustanovljena občinska turistična zveza Sežana. V register društev pri SO
Sežana je bila vpisana 17.7.1965. Na občnem zboru 25.4.1965 je spremenila pravila in se
4.9.1968 na SO Sežana registrirala kot Kraška turistična zveza Sežana. Bila je pravna oseba in
družbena organizacija, katere cilj je bil v razvijanju in pospeševanju turizma v občini. Organizirala in podpirala je delo turističnih društev, razvoj domačega in tujega turizma, organizirala in
izvajala turistično propagando, preučevala turistični promet in predlagala spremembe. (UZ)
SI PAK KP 422
Obalna turistična zveza Koper
1957-1976; 2,5m/ 23š
dopisi 1959-1962/ zapisniki/ poročila/ statistični podatki/ turistične informacije/ programi
dela/ informacije o razvoju turizma v občinah Koper, Izola in Piran/ samoupravni akti obalne
turistične zveze in pravila turistične podzveze Koper/ posvetovanje o turizmu in kulturi 1970/
koledar prireditev 1972/ prireditve in folklorni festivali 1963-1971/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Člani prosvetnega društva »Svoboda« iz Sv. Antona leta 1906 (SI PAK KP 254, t.e. 3) in »Sloparske« godbe
leta 1911 (SI PAK KP 811, t.e.1).
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Gledališki plakat iz leta 1884 (SI PAK KP 306, t.e. 1).
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Ustvarjalci:
Obalna turistična zveza Koper
Obalna turistična zveza Koper je pričela delovati leta 1955. Predmet njenega poslovanja sta bila
pospeševanje ter analiza domačega in tujega turizma. (MZ)
SI PAK KP 263
Sindikalni odbor kulturno-prosvetnih delavcev Koper
1957-1963; 0,1m/ 1š
zapisniki sej/ poročila občnih zborov in članstvo 1959-1960/ plani in izračuni šolskega dela
1960-1962/ stanovanjski problemi prosvetnih delavcev 1957-1958/ dopisi 1960-1961/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Sindikalni odbor kulturno-prosvetnih delavcev Koper
SI PAK KP 260
Zgodovinsko društvo za jugoslovansko cono Svobodnega tržaškega ozemlja / Società storiografica della zona Jugoslava del Territorio libero di Trieste
1950-1958; 0,2m/ 2š
zapisnik ustanovnega zbora 1950/ pravila društva 1951/ raziskovalne naloge/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Zgodovinsko društvo za jugoslovansko cono Svobodnega tržaškega ozemlja / Società storiografica della zona Jugoslava del Territorio libero di Trieste
Ustanovnega občnega zbora Zgodovinskega društva za jugoslovansko cono B STO, ki je bil
12. novembra 1950 v gledališču Ristori v Kopru, so se udeležili: Ciril Čelhar, Giuseppe Borisi,
Josip Dolgan, Anka Došen (iz Buj), dr. Ivo Ferri, Gentilini, Jernej Humar (zastopnik Slovensko-hrvaške prosvetne zveze - SHPZ), Danilo Herkov (zastopnik OLO), dr. Jurij Jan, Marija
Likon, Peter Martinc, Bruno Maraspin, Josip Mihovilović, Mikatović, Vladimir Mevla, Marija
Nardin, Stane Suhodolnik, Srečko Vilhar, Žnideršič in Oskar Savarin. Predsednik društva je
postal Srečko Vilhar, člani odbora Čelhar (finančni referent), Borisi, Savarin, Borivoj Tadić (iz
Buj) ter Došen, člani razsodišča pa dr. Ferri, dr. Juri in Gentilini. Društvo, ki je imelo slovensko, hrvaško in italijansko sekcijo, naj bi se ukvarjalo z raziskovanjem in zaščito zgodovinskih
spomenikov in arhivskega gradiva ter objavljalo strokovne članke. Prijavo za ustanovitev in delovanje društva so 20. novembra 1950 poslali pravno-političnemu odseku oddelka za notranje
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zadeve pri IOLO in 1. februarja 1951 dobili odobritev. Istega dne so bila potrjena tudi društvena
pravila. Članarina za člane je znašala 30 dinarjev, za podporne člane pa 50 dinarjev. Redni
občni zbor društva je bil 23. decembra 1951 v dvorani MLO v Kopru. Prisotnih je bilo 48
članov, med njimi tudi delegati iz Ljubljane (dr. Baš, predsednik ljubljanskega zgodovinskega
društva, in prof. Heinz) in Trsta (predsednik SHPZ dr. France Škerl in prof. Zorko Jelinčič).
Razpravljali so tudi o skrbi za arhivsko gradivo, o knjižnicah, o ustanovitvi krožka za arheologijo pri koprskem liceju, o nujnosti arheoloških izkopavanj in podobno. Izvoljen je bil nov
odbor, sprejeli pa so sklepa o fotografiranju kulturnih spomenikov in postavitvi spominskih
plošč borcem in talcem (SI PAK KP 260, t.e. 1, a.e. 1). V letu 1951 je društvo imelo okoli 40
članov. Odbor je imel štiri seje. Dva člana sta se v maju 1951 udeležila posveta slovenskih zgodovinarjev. Zgodovinsko društvo je po daljšem prizadevanju dobilo sedež v prostorih mestne
knjižnice. Najaktivnejša je bila slovenska sekcija s približno 27 člani, ki je imela 15 sestankov.
V okviru sekcije so imeli predavanja: dr. Roman Savnik Razvoj solarstva v Istrskem okrožju,
prof. Vladimir Mevla Politični nazori dr. Bernarda Benussija, Srečko Vilhar Tommasini o Istri
in Prerez zgodovine Slovanov v Istri ter dr. Maks Miklavčič Metode zgodovinskega raziskovanja in Vsebine kapiteljskega arhiva v Kopru. Poleg teh predavanj so v sekciji imeli še okoli
25 krajših referatov (npr. o pomenu Naldinijeve Corografie, o Kandlerjevih delih, o vprašanju
paolanov, o narodnostni sestavi meščanstva, o značilnostih fevdalnih dajatev v Istri). Po navodilih članov sekcije so nekateri slovenski učitelji začeli po podeželju zbirati narodno blago in
arheološke predmete, člani društva pa so z organiziranjem predavanj po vaseh skušali povečati
zanimanje za zgodovinopisje. Priobčili so okoli 60 člankov in razprav. Manj aktivna je bila
hrvaška sekcija. Imela je 8 članov, ki so za zbiranje zgodovinskega gradiva po podeželju pridobili več učiteljev. Na Pomjanu so našli Tommasinijevo razpravo De’Comentari. Delovali so
podobno kot slovenska sekcija (v bujskem okraju so organizirali dve predavanji o zgodovini
Istre ter napisali več člankov in razprav). Največ težav je bilo pri italijanski sekciji. Vilhar je v
poročilu o delovanju društva zapisal, da sicer številni italijanski strokovnjaki prihajajo premalo
v stik z ljudstvom in da je npr. prof. Babuder, sicer priznan strokovnjak, ki bi s svojim znanjem
lahko veliko pomagal, hudo bolan. Sicer majhno število članov se je večkrat sestalo. Napisali so
več zanimivih zgodovinskih člankov, Borisi pa je imel odmevno predavanje o dejavnosti Petra
Pavla Vergerija mlajšega. Člani italijanske sekcije so v Kopru opozarjali na potrebe po zaščiti
zgodovinskih spomenikov, dali pobudo, da se ustanovi odbor za Vergerijev spomenik in izdajo
njegove znamke ob tednu italijanske kulture. Na pobudo sveta za kulturo vlade LRS je bila
12. aprila 1952 v Kopru konferenca zgodovinarjev, na kateri so razpravljali o izdaji kratke zgodovine Istre in Trsta, ki naj bi jo uporabljali šolniki, intelektualci in politični aktivisti v istrskem
okrožju in Trstu. Konference so se udeležili dr. Fran Zwitter in dr. Bogo Grafenauer (Univerza
v Ljubljani), prof. Branko Marušić (Arheološki muzej Pulj), Srečko Vilhar (Svet za prosveto in
kulturo IOLO Koper), prof. Jovo Obrenović (hrvaška gimnazija Buje), prof. Vladimir Mevla
(inšpektor za italijanske srednje šole, OLO Koper), prof. Miroslav Pahor (študijska knjižnica v
Kopru) in dr. Stanko Peterin (pravnik iz Kopra). Knjigo, ki naj bi izšla septembra 1952, naj bi
pisal Srečko Vilhar, pomagal naj bi mu Branko Marušić, korekture in pregled pa naj bi opravila
dr. Fran Zwitter in dr. Bogo Grafenauer (SI PAK KP 260, t.e. 1, a.e. 1/3). Društvo je aktivno
sodelovalo s podobnimi društvi v Ljubljani, Pulju in na Reki ter dalo pobudo za arheološke
raziskave v koprskem okraju in zgodovinsko razstavo v Kopru. V juliju 1953 mu je uspelo izdati
obsežen zbornik zgodovinskih razprav, člankov in številnih prepisov arhivskega gradiva. Pisan
je v slovenščini, italijanščini in hrvaščini. Na pobudo zgodovinskega društva v Kopru je ObLO
Koper 1. oktobra 1953 ločil arhiv od mestne knjižnice. Upravnik samostojnega Mestnega arhiva je postal prof. Mario Bratina. (ZB)
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10.3

Kulturno-prosvetna društva

SI PAK KP 159
Društvo za mednarodni jezik esperanto Koper
1960-1998; 0,2m/ 2š
programi dela in srečanj/ poročila o delu/ vabila/ obvestila/ zapisniki sestankov/ kongresi in
konference/ programske usmeritve/ seznami učiteljev in tečajev/ seznami članov društva/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Društvo za mednarodni jezik esperanto Koper
SI PAK KP 594
Katoliško slovensko izobraževalno društvo Dekani (Marijina družba)
1903-1910; 0,1m/ 1š
ohranjen je le del društvenega gradiva: abecedni seznam članov društva/ zapisniki sej in občnih zborov 1903-1909 (3 vpisi iz obdobja 1922-1925 - Marijina družba)/ blagajniška knjiga 1903-1910/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Katoliško slovensko izobraževalno društvo Dekani (Marijina družba)
Katoliško slovensko izobraževalno društvo Dekani ali Marijina družba je bilo ustanovljeno
14. junija 1903. 18. avgusta istega leta so od c.k. Okrajnega glavarstva v Kopru dobili dopis, da je
c.k. Namestništvo v Trstu potrdilo društvena pravila. Ob ustanovitvi je bilo v društvo vpisanih 56
članov, na ustanovnem občnem zboru pa jih je bilo prisotnih 11. Prvi predsednik društva je postal
Anton Gregorič, posestnik iz Dekanov, podpredsednik pa dekanski župnik Matija (Sime) Defar.
Letna članarina je znašala 1 krono. V okviru društva sta delovala »tamburaški« (potrjen je bil že
leta 1903), pevski zbor (mešani, moški in dekliški - t.i. Marijine hčere). Društvo je bilo naročeno
na časopise Slovenec, Bogoljub, Domoljub in Družinski prijatelj (izhajal v Trstu). Glasili Cvetje
sv. Frančiška in Glasnik presvetlega srca Jezusovega in Marijinega pa so društvu dajali »društvu
naklonjeni posamezniki«. Društvo je do 31. julija 1904 imelo vpisanih že 85 članov, po koncu
julija 1904 pa se je število članov zmanjšalo na 41 (37 rednih članov, 1 temeljni in 3 podporni
člani), in sicer 21 moških in 20 žensk. Leta 1908 je bil za predsednika društva izvoljen župnik
Anton Slamič. Za moške, starejše od 20 let, so članarino dvignili na 2 kroni, za ostale pa je ostala
nespremenjena. Ker je društvo leta 1909 imelo finančne težave, so gledališki oder prodali čitalnici.
Sedež društva je bil nekaj časa v hiši Antona Gregoriča, nato pa v hiši Ivana Mahniča. Za najete
prostore je društvo plačevalo letno najemnino, ki je leta 1909 mesečno znašala 6 kron. Društvo
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je prirejalo društvene veselice s kulturnim programom in občasno s srečelovi. Pred božičnimi
prazniki so po končanem kulturnem programu obdarovali otroke. (ZB)
SI PAK KP 727
Kulturno društvo Marezige
1968-2001; 0,1m/ 1š
statut in registracija 1972, 1977, 1996/ seje 1971-1996/ poročila o delu 1970-1995/ letni programi dela/ akti zveze kulturnih organizacij Koper 1980-1985/ godbena šola 1977-1985/ nagrade
1976-1981/
Literatura:
Kontestabile Rovis, M., Pecelj, V (2000): Stoletje dolga pot Neodvisnosti do neodvisnosti,
Koper.
Ustvarjalci:
Kulturno društvo Marezige
Tradicija kulturnega društva Marezige sega v leto 1901, ko je bilo ustanovljeno gospodarsko in
pevsko-bralno društvo Neodvisnost. Ustanovni občni zbor je bil 13. januarja 1901. Prvi predsednik je bil Andrej Munih, občinski tajnik. Društvo je prirejalo veselice s kulturnimi programi,
na katere je v goste vabilo druga društva. Leta 1908 se je preimenovalo v pevsko in bralno
društvo. Med prvo svetovno vojno je bilo njegovo delovanje okrnjeno in ravno tako po končani
prvi svetovni vojni. Italija je delovanje društev prepovedala in lastnina društev je bila prenesena
na organizacijo »Dopolavoro«. Z manjšimi prekinitvami je delovala le godba na pihala. Takoj
po končani drugi svetovni vojni je v Marezigah zaživelo kulturno-prosvetno društvo; poimenovali so ga po Ivanu Cankarju. Leta 1954 so v društvu delovali pevski zbor, dramska skupina
in godba na pihala. Leta 1972 je društvo dobilo nov statut. Društvo je postalo samoupravna
kulturna organizacija, ki je bila del Zveze kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije. Organi
društva so bili občni zbor, odbor in nadzorni odbor. Odbor je izvrševal sklepe občnega zbora
in vodil delovanje društva. Znotraj društva sta delovala pevski zbor in godba. Leta 1977 je bil
sprejet nov statut. V osemdesetih letih je znotraj društva delovala le godba. Društvo se je leta
1996 preimenovalo v Kulturno društvo Marezige in sprejelo nov statut. (MKR)
SI PAK KP 797
LABIS - društvo za razvoj vasi Labor
1996-2005; 0,1m/ 1š
statut/ glasila društva/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
LABIS - društvo za razvoj vasi Labor
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SI PAK KP 258
Ljudska prosveta Ilirska Bistrica
1945-1952; 0,2m/ 2š
poročilo prosvetnega dela v okraju Ilirska Bistrica 1945/ poročila in zapisniki prosvetnih
društev 1945-1948/ dopisi 1948/ seznami knjig 1948/ okrožnice/ dopisi/ poročila 1949-1952/
izobraževalni tečaji 1950/ spomeniško varstvo 1950/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Ljudska prosveta Ilirska Bistrica
SI PAK KP 262
Okrajni center klubov Organizacije združenih narodov Koper
1963-1967; 0,1m/ 1š
statut 1965/ zapisniki 1963-1967/ poročila in programi 1963-1964/ dopisi 1963-1967/ komisije
kluba/ seminarji/ okrožnice/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni center klubov Organizacije združenih narodov Koper
Okrajni center klubov OZN Koper je bil ustanovljen 31.3.1963. Po ustanovitvi je oblikoval 4
komisije: ideološko-študijsko, organizacijsko-kadrovsko, propagandno in pionirsko, vendar so
le-te zaradi oddaljenosti članov slabo delovale. Ustanovljene so bile nove komisije, v katerih
so delovali člani, ki so bili bližje okrajnemu centru (OC). V prvem letu delovanja OC je bilo
v okraju 25 klubov; njegova predsednica je bila Stanka Rener, sekretar Sergij Čehovin, idejno
komisijo je vodil Boris Senegačnik, propagandno komisijo Olga Mislej, pionirsko Terezija
Primc, kadrovsko pa Rastko Bradaškja. Klubi OZN so bili organizirani po posameznih šolah
(npr. Ekonomska srednja šola Ajdovščina - predsednik Albin Vidmar; Ekonomska srednja šola
Koper - klub je bil ustanovljen v šolskem letu 1960/61; OŠ »Milojke Štrukelj« Nova Gorica ustanovljen v začetku šolskega leta 1963/64; klubi na srednji medicinski šoli, gimnaziji, srednji
pomorski šoli in osnovni šoli v Piranu, gimnaziji Jurija Vege v Idriji, OŠ Janka Premrla-Vojka
Koper itd.). Bili so vseh stopenj in vrst: osnovnošolski, srednješolski in študentski, po vaseh in
delovnih organizacijah. (ZB)
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SI PAK KP 256
Okrajni odbor ljudske prosvete Postojna
1945-1955; 0,6m/ 6š
spisi 1948-1955/ statistika 1945-1955/ seznami knjig v knjižnicah 1945-1946/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor ljudske prosvete Postojna
SI PAK KP 257
Okrajni odbor ljudske prosvete Sežana
1946-1955; 0,6m/ 6š
spisi 1948-1955/ statistika 1945-1955/ referat o kulturi v okraju Sežana/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor ljudske prosvete Sežana
SI PAK KP 254
Okrajni svet svobod in prosvetnih društev Koper
1954-1962; 0,4m/ 4š
zapisniki/ poročila/ statistika/ fotografije/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni svet svobod in prosvetnih društev Koper
SI PAK KP 265
Prosvetno društvo Sloga Jelšane
1912-1967; 0,4m/ 4š
pravila katoliškega slovenskega izobraževalnega društva v Jelšanah 1912/ pravila društva 1950/
zapisniki 1925-1929, 1945-1967/ delovodniki 1953-1957/ spisi 1945-1967/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Prosvetno društvo Sloga Jelšane
Po ustnem izročilu naj bi čitalnica v Jelšanah delovala od leta 1864 in Jelšanci (pevski zbor)
naj bi bili nastopali na bistriški bésedi. C.k. namestništvo je 27.2.1867 dovolilo ustanovitev
čitalnice in 4. marca istega leta so že priredili prvo čitalniško prireditev - bésedo. Društvo se
je imenovalo Naprej, prvi predsednik čitalnice pa je bil dekan Valentin Pušavic. Po podatkih v
Novicah 4.8.1897 je na bésedi sodeloval tudi pesnik in skladatelj Miroslav Vilhar. Društvo je
delovalo tudi kasneje. Leta 1912 so kupili tamburice in ustanovili gasilsko društvo; avstrijske
oblasti so leta 1915 jelšansko društvo razpustile. Arhiv so odpeljali na Okrajno glavarstvo Volosko, vendar do sedaj ni bila odkrita sled za njim. Predsedniku društva Jožetu Štembergerju je
uspelo ohraniti le inštrumente. Po prihodu pod Italijo so Jelšanci skušali 13.12.1921 obnoviti
društvo. Ker niso imeli pravil, so se priključili gasilskemu društvu kot Tamburaško društvo
Sloga. Kupili so nove tamburice in že na silvestrovo prvič nastopili in februarja 1922 uprizorili
Demoklejev meč, maja pa igro Tri sestre. Društvo je leta 1924 dobilo lastne prostore v kaplaniji,
kjer so zbrali knjige in ponovno odprli tudi knjižnico in čitalnico. Leta 1925 je dobilo tudi lasten
prapor; igrali so komedijo Branislava Nušića Navaden človek in imeli tamburaški, pevski in
dramski odsek. Zadnja predstava, ki so jo pred razpustom leta 1927 uprizorili, je bila igra Frana
Saleškega Finžgarja Razvalina življenja. Po ukinitvi društva so se dekleta in žene še nekaj
časa družile v vezilskem krožku. Po 2. svetovni vojni so stari in novi člani društva ustanovili
Prosvetno društvo Sloga, ki je prostore imelo v zadružnem domu in je s pevskim zborom, folklornim, dramskim in tamburaškim odsekom nadaljevalo tradicijo starega društva. Prosvetno
društvo Sloga Jelšane še obstaja, in se ukvarja z glasbeno dejavnostjo. (ZB)
SI PAK KP 253
Slovensko-hrvaška prosvetna podzveza Koper
1945-1954; 0,4m/ 2š
zapisniki/ dopisi/ pravila podzveze/ programi prireditev/ vabila/ plakati/ sporedi/ poročila/ statistika/
V fondu so tudi gradiva društev: Prosvetno društvo Otona Župančiča Koper/ Prosvetno društvo
Primorje Vanganel/ Prosvetno društvo Simona Gregorčiča Nova vas/ Prosvetno društvo Belič
Ankaran/ Prosvetno društvo Franceta Bevka - Partizan Kampel-Šalara/ Prosvetno društvo padlih antifašistov Sv. Lucija/ Prosvetno društvo Mlada svoboda Škofije II/ Prosvetno društvo
Sečovlje/ Prosvetno društvo Jadranska zarja Semedela/ Prosvetno društvo Otona Župančiča
Boršt/ Prosvetno društvo Domovina Osp/ Prosvetno društvo Ivana Cankarja Marezige/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Slovensko-hrvaška prosvetna podzveza Koper
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Glavni odbor Slovensko-hrvaške prosvetne zveze je imel sedež v Trstu. Na zborovanju vseh
slovenskih prosvetnih društev 20.6.1948 v Kopru je bil dotedanji koordinacijski odbor Slovensko-hrvaške prosvetne zveze preimenovan v Podzvezo s sedežem v Kopru. Podzveza je povezovala prosvetna, sindikalna umetniška in mladinska kulturno-umetniška društva, pevske
zbore, dramske družine, knjižnice in druge kulturne ustanove. Njena osnovna naloga je bila
dvig kulturne ravni prebivalstva, še posebej pa odprava nepismenosti. Vsa prosvetna in kulturna društva ter skupine, ki so delovale na območju cone B STO, so lahko postale članice koprske
podzveze Slovensko-hrvaške prosvetne zveze. Dolžnosti društev so bile, da skrbijo za kulturo
na svojem območju in podzvezi pošiljajo tedenska poročila o delu. Organi podzveze so bili:
občni zbor, glavni odbor, nadzorni odbor in razsodišče. V letu 1950 je združevala 3396 članov
v 33 društvih. S priključitvijo cone B STO Jugoslaviji (1954) se je spremenila organizacijska
povezava društev. V novoustanovljenih komunah so delovali komunalni prosvetni odbori, ki so
se povezovali v okrajne zveze prosvetnih društev. (NČ)
SI PAK KP 714
Zveza kulturnih organizacij Postojna
1922-1991; 3,8m/ 35š 57k 10p 8g
zveza kulturnih organizacij 1960-1991/ kinematografsko podjetje »Zarja« 1951-1986/ društva:
knjižnica v Hruševju 1920-1944, PDP Svoboda 1949-1986, PD Studeno 1965-1978, PD Zagorje 1965-1970, pevski zbori 1966-1989, mladinski klub Postojna 1967-1972, KD Prosveta
Bukovje 1970-1978, KD Orehek 1971, KD Pivka 1973-1083, godba na pihala Postojna 19831984, gledališče »Lepljenka« 1991/ dramska knjižnica 1892-1988/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Zveza kulturnih organizacij Postojna

10.4

Humanitarna društva

SI PAK KP 250
Dobrodelno društvo Izola / Congregazione di carità Isola d’Istria
1851-1937; 0,6m/ 6š 25k
statut Dobrodelnega društva 1929/ zapisniki sej in sklepi sej upravnega odbora društva 19241928/ razni dopisi/ prošnje za pomoč/ okrožnice/ donacije/ krediti/ zemljiškoknjižne zadeve/
organizacija dobrodelnih plesov, tombole, loterije/ notranji red ubožnice/ donacije/ bratovščine/
seznam revnih/ pravila ubožnice Besenghi/ fundacija Chicca Benvenuttija/
Pripomočki za uporabo:
popis
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Ustvarjalci:
Dobrodelno društvo Izola / Congregazione di carità Isola d’Istria
Dobrodelno društvo je skrbelo za revne, zastopalo jih je pred upravno in sodno oblastjo ter
upravljalo zavod. Skrbelo je za sirote, mladoletnike, revne, slepe in gluhoneme. Njegovo delovanje so določali zakoni: št. 6972 z dne 17.7.1890, št. 390 z dne 18.7.1904, št. 1187 z dne
17.6.1926, št. 413 z dne 4.3.1928 ter kraljevi odlok št. 2841 z dne 30.12.1923. Imelo je svoj
statut. Vodil ga je predsednik, ki ga je imenoval prefekt, in od leta 1925 dalje upravni odbor.
Upravljalo je hospic Besenghi degli Ughi, ustanovo Deliseja Luigija-Boscaia in hišo, ki jo je
dobilo z odlokom civilnega komisariata Koper 2.3.1921. Z zakonom št. 847 z dne 4.6.1937 so
bila dobrodelna društva ukinjena in so bili ustanovljeni občinski podporni zavodi. (MKR)
SI PAK KP 251
Društvo za vzajemno pomoč delavcev Izola / Società di mutuo soccorso Isola d’Istria
1893-1914; 0,1m/ 1š 5k
evidenčne knjige 1893-1914/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Društvo za vzajemno pomoč delavcev Izola / Società di mutuo soccorso Isola d’Istria
SI PAK KP 252
Društvo za vzajemno pomoč delavcev Koper / Società di mutuo soccorso degli artieri ed
operai della città di Capodistria
1869-1919; 2m/ 8š 75k
statut 1869/ zapisniki sej 1869-1902/ blagajniški register 1870-1905/ register vlog 1869-1912/
zdravstvena knjiga 1874-1900/ imeniki 1870-1910/ razni dopisi 1900/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Društvo za vzajemno pomoč delavcev Koper / Società di mutuo soccorso degli artieri ed operai
della città di Capodistria
25. avgusta 1869 je bil sprejet statut društva z uradnim imenom »Associazione di mutuo soccorso fra li artieri ed operai della città di Capodistria«. Glavne naloge društva so bile: pomoč
članom, kadar zaradi bolezni niso mogli opravljati svojega dela, dajanje pokojnine tistim
članom, ki so dopolnili 60 let, pomoč družinam umrlih članov za pogrebne stroške, ustanavljanje zadružnih skladišč, pomoč pri zaposlovanju članov.
404

Člani društva so lahko postali le moški prebivalci koprske občine v starosti od 16 do 50 let, ki so
bili zaposleni, zdravi in niso imeli nobene kronične bolezni. Redni in podporni člani so morali
ob vpisu plačati goldinar vpisnine, nato pa kot redni člani vsak mesec od 12 do 20 krajcarjev,
glede na to, kako dolgo so želeli prejemati pomoč in kako veliko. Do boleznine so bili po uradnem pregledu upravičeni šele tretji dan vsi tisti člani, ki so bili vpisani v društvo vsaj 26 tednov.
Člani, ki so tedensko plačevali po 12 krajcarjev, so dnevno dobivali 60 krajcarjev odškodnine, če
so plačevali 20 krajcarjev, pa 1 goldinar. Če je bolezen trajala več kot mesec dni, se je boleznina
v četrtem mesecu zmanjšala za tretjino, v naslednjih mesecih pa za polovico. Društvo je po celoletnem dodeljevanju boleznine odločilo, če je posameznik glede na sredstva društvene blagajne in njegovo ekonomsko stanje lahko še nadalje član društva in s tem upravičenec do pomoči.
Če je bil član zaradi bolezni sprejet v mestno bolnišnico, je bil po plačilu stroškov bolnišnice
upravičen le do morebitne denarne razlike pomoči. Z dopolnitvijo 60. leta starosti so bili člani
glede na dolžino in višino plačevanja prispevka upravičeni do dosmrtne pokojnine. V času bolezni tedenskega prispevka ni bilo potrebno plačevati, če je bil član bolan več kot tri dni v tednu,
je bil prav tako oproščen tedenskega plačila. Boleznin niso plačevali, če je bila nezmožnost za
delo posledica pijančevanja ter pretepov. V času javnih zadolžitev so se člani lahko izpisali iz
društva, vendar jim ob ponovnem vpisu ni bilo potrebno plačati vpisnine. Vodstvo društva je v
primeru smrti člana družini glede na njegov denarni prispevek izplačalo 12 ali 20 goldinarjev
in člane pozvalo, naj se udeležijo pogreba. Društveni svet je sestavljalo 12 svetnikov, upravo pa
predsednik, namestnik, tajnik in blagajnik. Društvo je vzpodbujalo tudi dodatno izobraževanje
(obiskovanje večernih in nedeljskih šol), javnih čitalnic in potujoče knjižnice. Vsako leto je bil
v decembru sklican občni zbor, v primeru potrebe pa med letom tudi izredni zbor. Društvo je
imelo zastavo oranžne barve, ki je na sredi imela ščit z meduzo zelene barve, na ročaju pa dva
modra trakova z napisoma »Lavoro e Mutualità« in »Società operaia giustinopolitana 1869«.
Po poročilih z zasedanj sveta se je do 21. januarja 1870 v društvene knjige vpisalo 80 članov,
do 1. avgusta je tiskani društveni statut imelo nekaj več kot 150 članov, v društveni knjigi pa je
zabeleženih 1267 imen članov. (ZB)
SI PAK KP 694
Občinski odbor Rdečega križa Piran
1955-1980; 1,3m/ 13š
razni zapisniki občinskega odbora RK, letnih občinskih konferenc, upravnega odbora in
izvršnega odbora/ pravilniki/ seznami članov 1957-1958/ pristopne izjave/ članske izkaznice/
potrdila o prejemu paketa CARE/ seznami socialno ogroženih, socialno šibkih in pomoči potrebnih družin/ seznami nagrajenih krvodajalcev/ akcija za pomoč prebivalcem Makarske po
potresu leta 1962/ navodila/ bilteni/ referati/ dopisi/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski odbor Rdečega križa Piran
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10.5

Društva za šport in rekreacijo

SI PAK KP 270
Avto moto društvo Koper
1963-1966; 0,1m/ 1š
zapisniki različnih sej 1963-1966/ zapisnik o ponesrečencu na tekmovanju 1964/ razni dopisi
1963/ organizacija raznih prireditev 1964/ finančna dokumentacija 1964-1965/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Avto moto društvo Koper
SI PAK KP 682
Nogometna zveza Koper
1956-1987; 3,8m/ 35š
statuti klubov in zveze/ zapisniki sej izvršnega odbora/ zapisniki sej predsedstva/ zapisniki tekmovalne komisije/ zapisniki letnih skupščin temeljne zveze nogometnih trenerjev/ pristopnice/
izpisnice/ zapisniki in poročila o odigranih tekmah/ pravilniki za tekmovanja/ registracija 1968,
1972/ disciplinsko sodišče/ komisija za pritožbe/ pokalne tekme/ glasilo Slovenski nogomet/
kartoteka članov/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Nogometna zveza Koper
SI PAK KP 264
Okrajni odbor počitniške zveze Koper
1958-1964; 0,3m/ 3š
statut/ statistični podatki 1963/ zapisniki sej/ dopisi/ delovodniki 1958-1961/ poročila in
programi dela/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni odbor počitniške zveze Koper
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SI PAK KP 749
Športno društvo invalidov občine Sežana
1948-1984; 0,4m/ 4š
matična knjiga okrajnega odbora vojaških vojnih invalidov 1948-1951/ prijavnice za včlanjenje
in seznam članov 1973-1983/ seznam invalidov športnikov občine Sežana/ spisi 1962-1984/ zapisniki sej društva/ programi tekmovanj in uvrstitve/ poročila nadzornega odbora/ zapisniki sej
invalidskega športnega društva Sežana/ razna priznanja in diplome športnih iger 1973-1984/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Športno društvo invalidov občine Sežana
SI PAK KP 599
Športno društvo Vrvaši
1973-1978; 0,2m/ 2š
registracija in pravila društva 1973-1974/ dopisi 1973-1978/ zapisniki sej članov društva 1973/
zapisniki sej odbora društva 1974-1977/ seznam članov 1973/ blagajniški dnevniki/ fotografije/
pečat/ filmi/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Športno društvo Vrvaši
Ustanovni občni zbor Športnega društva Vrvaši za obalno področje Izola, Koper in Piran je
bil v Portorožu 22.11.1973, ko so sprejeli tudi društvena pravila. Bilo je član Medobčinske
zveze telesnokulturnih organizacij in Medrepubliške zveze vrvaških društev. Društvena pravila je podpisalo 13 članov ustanoviteljev društva. Prvi predsednik društva je bil Ivica Jurič,
tajnik pa Bogomil Lilija. V republiški register društev je bilo vpisano z odločbo Republiškega
sekretariata za notranje zadeve SR Slovenije z dne 7.2.1974. (ZB)

10.6

Društva zbirateljev

SI PAK KP 605
Filatelistični klub Koper / Club filatelistico Capodistria
1952-1990; 0,4m/ 4š
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dopisi/ poročila/ zapisniki/ prospekti mednarodne filatelistične in numizmatične razstave denarja, medalj in značk ob 400-letnici Kobilarne Lipica/ poštni žigi in osnutki znamk »Božidar
Jakac« in drugih / 38 fotografij/ fotoalbum »Božidar Jakac« s 65 fotografijami/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Filatelistični klub Koper / Club filatelistico Capodistria
Po ustanovitvi STO in njegovi delitvi na cono A pod anglo-ameriško in cono B pod jugoslovansko vojaško upravo se je pokazala potreba po povezavi filatelistov na področju cone B. Na pobudo inšpektorata za PTT Koper je bil 17.12.1948 ustanovni občni zbor koprskega filatelističnega
kluba (FK), na katerem je sodelovalo 9 od 11 prijavljenih članov (Olaf Bizjak, Bruno Colledani,
Pino Coslovich, Janko Fili, Livio Garau, Franc Klemenc, Franc Kobal, Viktor Pirc in Nazario
Pobega iz Kopra ter Sergio Busdon iz Izole in Zdenko Gostiša iz Pirana). Po vzorcu pravil ljubljanskega filatelističnega kluba so sprejeli klubska pravila ter izvolili odbor, predsednika (Janko
Fili), tajnika (Franc Kobal) in blagajnika (Nazario Pobega). OLO Koper je 31.12.1948 izdal
odločbo o ustanovitvi kluba in potrdil njegova pravila. Dr. Robert Hlavaty je izdelal osnutek žiga,
ki ga z manjšimi popravki v klubu še vedno uporabljajo. 9.2.1949 je bil ustanovljen filatelistični
krožek v Piranu (predsednik Zdenko Gostiša, tajnik Alojz Prinčič), kasneje pa še krožka v Izoli
in Bujah, le kratek čas pa je deloval krožek v Umagu. Klub je deloval na celotnem ozemlju cone
B STO, člani pa so bili lahko le prebivalci cone B (drugi so bili lahko le dopisni člani). Klub je
24.7.1949 sodeloval na ustanovnem občnem zboru Filatelistične zveze Slovenije (FZS) in je bil
od oktobra 1949 dalje pooblaščen za opravljanje distribucije znamk vsem filatelističnim zvezam
v FLRJ. Že v prvem letu delovanja je število članov z 11 naraslo na 70, leta 1951 na 130, 1952
pa na 154. V lastnem založništvu je izdajal ovojnice »Prvi dan« STT-VUJA in organiziral prvo
filatelistično razstavo (27.11.-9.12.1952). Aktivno je deloval tudi v naslednjih letih. Člani so
prirejali priložnostne razstave znamk, izdajali spominske ovojnice in žige. Pod okriljem kluba so
po osnovnih šolah delovali filatelistični krožki, leta 1990 pa je bila ustanovljena mladinska sekcija filatelistov in numizmatikov. Kot stalne zbirke kluba so bile določene: četverčki STT, OPD
Slovenije, vse ovojnice, ki jih je izdal FK Koper v sodelovanju s FK Izola in Piran, ter ovojnice,
ki so jih za območje občine Koper izdali PTT, MPZ, FZS in drugi. (ZB)
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ZDRAVSTVO IN SOCIALNO SKRBSTVO

11.1

Zdravstvo

SI PAK KP 777
Splošna bolnišnica Izola / Ospedale Generale Isola
1972-1972; 0,1m/ 1š 1k
projektna naloga za prvo etapo gradnje bolnišnice v Izoli 1972/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Splošna bolnišnica Izola
Splošna bolnišnica Izola (Ospedale Generale Isola) je splošna bolnišnica kliničnega tipa. Po
načrtih arhitekta Stanka Kristla je bila grajena v več fazah (1975-1997). Nastajala je z združitvijo
bolnišnic iz Kopra, Izole in Pirana ter pokriva zdravstvene potrebe obalno-kraškega področja in
severnoistrskega prostora. Ima več oddelkov: za kirurgijo (odprt 1982), interno medicino, ginekologijo in porodničarstvo, pediatrijo in medicinsko službo. V njenem sklopu od leta 2003
deluje tudi zasebni srčni center, ki ga je ustanovila družba Medicor. (ZB)
11.2

Socialno skrbstvo

SI PAK KP 498
Dobrodelna ustanova Grisoni / Pio Istituto Grisoni
1794-1933; 0,4m/ 4š 10k
zapisniki sej upravnega sveta dobrodelne ustanove Grisoni 1875-1889/ pritožba ustanove Prizivnemu sodišču v Trstu na sodbo Okrajnega sodišča Buje 1881-1882/ statut in pravilnik dobrodelnega vrtca v Kopru 1881/ finančna dokumentacija otroškega vrtca 1901-1923/ sodna dokumentacija o plačilu odškodnine delavki dobrodelne ustanove ob prenehanju delovnega razmerja
1907-1920/ dopisi 1912-1913/ dokumentacija avstrijskega vojaškega posojila 1915-1924/ sprejemanje revnih in sirot v ustanovo 1916-1934/ gradivo dobrodelne ustanove za dodelitev dote
dekletom ob poroki 1919-1923/ dolžniki dobrodelne ustanove (prepisi 1741-1764), originali
1794-1932/ nepremičnine dobrodelne ustanove v najemu posameznih meščanov 1898-1932/
delovodniki 1912-1930/ registri dohodkov in izdatkov 1900-1911/ zaključni računi 1912-1918/
Del gradiva o dobrodelni ustanovi je tudi v:
SI PAK KP 7, Občina Koper: za leto 1871 št. spisa 154, za leto 1877 št. spisa 485 in za leto 1880
št. spisa 1301 in 1581/
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SI PAK KP 288, Družinski fond De Belli: podatki o ubožni ustanovi 1928 in zgodovinski
podatki o njej/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Dobrodelna ustanova Grisoni / Pio Istituto Grisoni
Predhodnik Grisonijeve dobrodelne ustanove je bil dobrodelni vrtec (Asilo di charità per
l’infanzia), ki je bil ustanovljen 25.11.1838 po prizadevanjih odvetnika Antonia de Madonizze, grofa Francesca del Tacca in zakoncev (grofov) Francesca in Marianne Pola Grisoni. Ob
odprtju 1.5.1839 je bilo v ustanovi 43 otrok, vzgojiteljica pa je bila Domenica Marcolin. Vrtec
je deloval do leta 1870, ponovno pa je bil odprt že tri leta kasneje. Marianna Grisoni je po smrti
svojega moža leta 1841 vrtcu darovala hišo z vrtom, leta 1848 pa je ustanovila še dobrodelno
ustanovo za dodelitev dote dekletom ob poroki (Pio istituto per doti a donzelle cha passano a
marito). Ustanova, ki je bila financirana iz prihodkov Grisonijeve zastavljalnice (Ufficio del Pio
Monte Marianna Pola Grisoni) in dobrodelnega vrtca, je delovala do leta 1921. Leta 1859 je
bila ob Grisonijevi dobrodelni ustanovi (Pio istituto Grisoni) ustanovljena obrtna šola za dečke
in deklice v starosti 6 do 20 let (Casa di ricovero con annessa scuola maschile e femminile per
arti e mestrieri per ragazzi da 6 al 20 anni). Grisonijeva ustanova, ki je dohodek dobivala od
najemnin, prodaje pridelkov in dobrodelnih prispevkov, je imela posestva v Miljah, Valdoltri
in Portorožu ter hiše v mestih in na podeželju. V Kopru je imela eno hišo - vrtec (Casa domenicale sede dell’orfanotrofio), v Trstu dve, v Ankaranu, na Srminu in v Dekanih pa kolonske
hiše (Casa della Colonia agricola militare). Imela je svoj grb, in sicer: dva dotikajoča se ščita,
postavljena pod krono. V prvem ščitu sta dva vodoravna šatirana trakova z dvema na zadnjih
nogah stoječima črnima konjema, v drugem pa trije vodoravni šatirani trakovi. (ZB)
SI PAK KP 169
Fašistična zveza mnogočlanskih družin Izola / Unione fascista Famiglie numerose
Isola d’Istria
1938-1944; 0,1m/ 1š
ustanavljanje občinskih sekcij fašistične zveze mnogočlanskih družin (U.F.F.N.) in imenovanje poverjenikov 1938/ statut zveze v Rimu 1937/ okrožnice, navodila 1939-1944/ podpore
družinam 1939-1944/ nagrade mnogočlanskim družinam 1940/ seznam mnogočlanskih družin
1944/ zaključni račun 1944/ delovodniki 1938-1944/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Fašistična zveza mnogočlanskih družin Izola / Unione fascista Famiglie numerose Isola
d’Istria
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Fašistična zveza mnogočlanskih družin (Unione fascista Famiglie numerose) je bila ustanovljena s kraljevim odlokom dne 3.6.1937, št. 805 s sedežem v Rimu pri ministrstvu za notranje
zadeve. Za mnogočlanske družine so bile štete tiste, ki niso imele manj kot 7 živečih otrok. Za
Istro je imela pokrajinska zveza mnogočlanskih družin sedež v Pulju; za predsednika izolske
sekcije je bil izbran Pietro Dandri. (ZB)
SI PAK KP 167
Občinski podporni zavod Izola / Ente comunale d’assistenza Isola d’Istria
1937-1945; 0,8m/ 8š
delovodnik 1933-1943/ razni dopisi izolske občine, puljske prefekture, »Opere Nazinale« in
ostalo 1937-1944/ zapisniki sej 1937-1944/ seznami podpor 1938-1941/ nakaznice (tessere) 1938-1939, 1943, 1944/ odobrene in zavrnjene prošnje 1938-1944/ skladišče 1938-1939,
1940/ seznam odobrenih in zavrnjenih prošenj glede pomoči zaradi vojne 1942/ seznam in opis
pomoči 1942/ pomoč evakuiranim pred zračnimi napadi 1943-1944/ pomoč družinam padlih,
interniranih ali zaprtih v Nemčiji 1945/ bilanca dobrodelnega društva Izola 1936-1938/ bilanca
občinskega podpornega zavoda 1937-1947/ zaključni račun 1937-1944/
Pripomočki:
popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Občinski podporni zavod Izola / Ente comunale d’assistenza Isola d’Istria
SI PAK KP 168
Državna ustanova za zaščito matere in otroka Izola / Opera nazionale per la protezione
della maternità ed infanzia Isola d’Istria
1927-1945; 0,4m/ 4š 10k
navodila osrednje ustanove iz Rima 1927/ ustanavljanje občinskih patronažnih odborov 1927/
sprejem sirot v ustanovo 1928/ organiziranje dobrodelne svečanosti za praznik cvetja 1928/
podpore 1930-1944/ finančne zadeve 1931-1944/ prostori za dojenje v tovarni Arrigoni 1932/
oskrba z zdravili in živili 1939/ dopisi 1934, 1939/ statistični podatki 1936-1944/ zapisniki sej
patronažnega odbora 1941/ delovodniki 1933, 1935-1945/
Gradivo je do leta 1929 vodila in hranila občina Izola (kategorija II/9 ali II/7).
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Državna ustanova za zaščito matere in otroka Izola / Opera nazionale per la protezione della
maternità ed infanzia Isola d’Istria
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DRUŽBENO-POLITIČNE ORGANIZACIJE

Družbeno-politične organizacije (DPO) so šele z Ustavo iz leta 1974 postale del skupščinskega
sistema. Od tega leta naprej lahko teritorialne pristojnosti DPO enačimo z upravnimi mejami,
kar se pred letom 1974 ni nujno ujemalo.
DPO, ki so delovale na območju, za katero je pristojen Pokrajinski arhiv Koper (PAK), so bile
naslednje:
- DPO, ki so bile sestavni del skupščinskega sistema,
- Zveza komunistov (ZK) - Komunistična partija (KP) Slovenije in Italije,
- Socialistična zveza delovnega ljudstva (SZDL) - Osvobodilna fronta (OF), Antifašistična
slovensko-italijanska zveza (ASIZ) oz. Slovensko-italijanska antifašistična unija (SIAU),
- Zveza socialistične mladine (ZSM) - Antifašistična zveza mladine, Zveza mladine, Zveza
komunistične mladine, Ljudska mladina,
- Zveza sindikatov - Enotni sindikati, Sindikalni sveti,
- Zveza združenj borcev (ZZB) NOV - Zveza borcev NOV, Zveza primorskih partizanov vključno z domicilnimi odbori brigad in drugih enot,
- DPO, ki niso bile sestavni del skupščinskega sistema,
- Družbena aktivnost žena - Slovenska protifašistična ženska zveza, Slovensko-italijanska
antifašistična ženska zveza, Antifašistična fronta žena, Zveza ženskih društev, ki je delovala v okviru SZDL,
- Zveza vojaških vojnih invalidov, ki je imela od leta 1945 do leta 1962 status društva, po letu 1962 pa je bila priključena k ZZB.
- Zveza rezervnih vojaških starešin, ki je imela status društva.
Sredi septembra (16.9.) 1943 je bil izdan odlok vrhovnega plenuma OF o priključitvi Slovenskega primorja in Beneške Slovenije k Sloveniji. Vrhovni plenum OF se je na 3. seji zbora
odposlancev slovenskega ljudstva v Kočevju 3. oktobra 1943 proglasil za SNOO, kar je pomenilo začetek slovenske ljudske oblasti. Temeljni organi te oblasti so bili terenski odbori in
ostali odbori OF oziroma NOO. Vrhovno vodstvo OF pa je postal plenum OF z IOOF oziroma
predsedstvom SNOO. Na I. zasedanju SNOO v Črnomlju 19. - 20. februarja 1944 se je SNOO
preimenoval v SNOS.
Temeljne točke OF:
1. Proti okupatorjem je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo.
2. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev.
3. Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti jugoslovanskih narodov OF ne priznava razkosanja Jugoslavije in deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. Hkrati
stremi k povezanosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe.
4. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski narodni
značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva.
5. Vse skupine, ki sodelujejo v OF, so se obvezale, da bodo lojalne v medsebojnih odnosih.
6. Po narodni osvoboditvi prevzame na slovenskem ozemlju oblast OF slovenskega naroda
kot celota.
7. Po narodni osvoboditvi uvede OF dosledno ljudsko demokracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve, se bodo reševala na dosleden ljudski demokratični način.
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8. V skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Roosevelta in Stalina bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih odločil slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvi.
9. Narodna vojska na slovenskem ozemlju raste iz Slovenskih narodno-osvobodilnih partizanskih čet in Narodne zaščite, kamor se pozivajo vsi zavedni Slovenci.
Prvo konferenco KPS za Primorsko (4. - 5. decembra 1942) je pripravil Pokrajinski komite
KPS, ki je bil ustanovljen leta 1941. Na drugi konferenci (17. - 20. aprila 1944) je KPS za
Primorsko sklenila, da je potrebno uskladiti delo KPS in KPI preko koordinacijskih odborov,
ki pa potem niso zaživeli. So pa že pred drugo konferenco združili okraje v Istrsko, Kraško,
Vipavsko, Pivško in Brkinsko okrožje. 11. aprila 1943 je bil ustanovljen Okrožni komite KPS
za Slovensko Istro in okolico Trsta. Sekretar komiteja je bil Vidko Žižič. V januarju 1944 so
bili konstituirani rajonski odbori OF, in sicer za Socerb, Lopar, Šmarje, Pregaro in obalni odbor
Koper. Pred reorganizacijo je bilo v Slovenskem primorju (marca 1944) 13 okrožnih komitejev
KPS, okrog 70 rajonskih komitejev in na stotine terenskih odborov političnih organizacij in
organov oblasti.
Oblastni komite KPS Postojna je deloval od maja 1949 do januarja 1951. Okrožni komite KPS
Koper je bil ustanovljen leta 1947 in je deloval do leta 1952. Okrajni komiteji KPS oz. ZKS so
delovali v letih 1945-1965 in se ob združevanju okrajev tudi sami združevali. Leta 1945 so na
območju, ki ga pokriva PAK, delovali naslednji okrajni komiteji KPS:
- OK KPS Ilirska Bistrica,
- OK KPS Hrpelje - Kozina,
- OK KPS Postojna,
- OK KPS Sežana,
- OK KPS Komen.
Okraj Piran je obstajal premalo časa (ukinjen 3. avgusta 1945), da bi se oblikovala okrajna DPO. Leta 1946 je bil ustanovljen OK KPS Koper. Leta 1947 sta bila ukinjena okraja
Hrpelje - Kozina in Komen, z okrajema pa tudi okrajna komiteja KPS. OK KPS Komen je bil
leta 1947 priključen k OK KPS Nova Gorica. Območje OK KPS Rakek (ustanovljen 1945) je
bilo od leta 1946 pa do ukinitve februarja 1948 priključeno k OK KPS Postojna. Leta 1952 je
bil ukinjen okraj (in okrajni komite) Ilirska Bistrica.
Po VI kongresu KPJ (novembra 1952) se KPJ preimenuje v ZKJ. Zveza neha delovati kot DPO
leta 1989 (na podlagi zakona o političnem združevanju z dne 27. decembra 1989) in se naslednje leto preimenuje oziroma oblikuje v stranko z imenom Stranka demokratične prenove. Kot
druge DPO je bila tudi ZKS organizirana po istem upravno-teritorialnem principu kot ljudski
odbori oz. družbeno-politične skupnosti. Leta 1955 (junija) sta bila ukinjena okraja (in okrajna
komiteja) Postojna in Sežana. Leta 1965 pa je bil ukinjen še OK ZKS Koper.
Občinski komiteji (konference) ZKS so se oblikovali po VI. kongresu KPJ leta 1952 in so
delovali do leta 1990. V okviru občinskih organizacij so se ob organih (konferenca, komite,
predsedstvo) in telesih (komisije) ustanavljali kot oblike dela aktivi komunistov, konference in
sveti. S povezovanjem občin v mestne in regionalne skupnosti se po 1963 občinske organizacije povezujejo v mestne organizacije. S povezovanjem občin pa so nastajali tudi medobčinski
sveti ZKS. Na območju občin Izola, Koper, Piran in Sežana je bil po sklepu IK P CK ZKS in
na pobudo sekretarjev občinskih konferenc 13. maja 1974 ustanovljen Medobčinski svet ZKS
Koper. Svet je štel 16. članov. V letu 1984 so se komiteji občinskih konferenc ZKS preimenovali v občinske komiteje ZKS.
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Z ukinitvijo občinskega komiteja ZKS Koper v letu 1967 je komisija za reorganizacijo ZKS na
območju občin Izola, Koper, Piran (po 8. kongresu ZKS) ustanovila Obalno konferenco ZKS,
na kateri je bil izvoljen 35-članski Obalni komite ZKS, ustanovljen sekretariat z izvršilno funkcijo, analitsko službo, administrativno-tehnično službo ter imenovana kontrolna in revizijska
komisija. Na skupni seji Obalne konference ZKS Koper in medobčinskega sveta ZKS Koper
dne 1.3.1978 je nehal delovati Obalni komite ZKS s komisijami.
S sklepom seje CK ZKS in na podlagi soglasja OK ZKS Izola, Koper in Piran je dne 7.5.1984
znova začel delovati Obalni komite ZKS Koper. Koordinacijsko telo je bilo predsedstvo, ki
so ga sestavljali sekretarji občinskih komitejev ZKS Izola, Koper in Piran, s predsednikom
komiteja. Obalni komite je imel organe: tovariško razsodišče, nadzorna komisija in statutarna
komisija. Krajevni komiteji KPS so v letih 1945-1952 povezovali osnovne organizacije, ki pa
so bile organizirane na podlagi bivališča članov oziroma v podjetjih in ustanovah.
SZDL oziroma Osvobodilna fronta (OF) je bila v statutu 1975 opredeljena kot prostovoljna
demokratična fronta vseh delovnih ljudi in občanov kot posameznikov in njihovih družbenopolitičnih in drugih interesnih oblik združevanja z namenom graditve socialistične samoupravne družbe. Na I. kongresu Ljudske fronte v Beogradu avgusta 1945 se je v to enotno organizacijo vključila tudi OF Slovenije. Do izvolitve narodnoosvobodilnih odborov 1945 so bili odbori
OF hkrati politični in oblastni organi. SZDL oziroma OF je bila organizirana po teritorialnem
načelu, le do pomladi 1946 so delovali odbori OF tudi v podjetjih in ustanovah. Na IV. kongresu
aprila 1953 se je OF preimenovala v SZDL Slovenije. Do 1966 je bil njen najvišji organ na vseh
ravneh organiziranosti odbor, po tem letu pa konferenca. Z zakonom o političnem združevanju
z dne 27. decembra 1989 je SZDL nehala delovati kot DPO. Oblikovala se je kot stranka z imenom Socialistična stranka Slovenije.
Oblastni odbori OF so obstajali od poletja 1949 in še v letu 1950. Okrožni odbori OF so
večinoma delovali v letih 1945-1947. Marca 1944 je bil ustanovljen Okrožni odbor OF za
Slovensko Istro, istočasno pa tudi Zveza mladine in Antifašistična fronta žena. Okrajni odbori
OF oziroma pozneje SZDL so v letih 1945-1965 povezovali krajevne oz. občinske odbore.
Krajevni odbori OF so združevali osnovne organizacije z območja KLO v letih 1945-1952.
Osnovne organizacije OF so bili terenski odbori v mestih in vaški odbori na podeželju, po letu
1963 pa so bile to krajevne konference SZDL v krajevnih skupnostih.
Do 15. maja 1965 so morali nehati delovati okrajni odbori SZDL in prenesti pravice na občinske
odbore SZDL. Likvidacijski postopek okrajnega odbora SZDL Koper je bil zaključen 14. junija 1965. Občinski odbori in konference SZDL so od aprila 1952 do poletja 1990 povezovali
osnovne organizacije na območju posameznih občin. Ob konferenci, predsedstvu in izvršnooperativnih organih so delovali še sveti SZDL za posamezna področja družbenega življenja in
koordinacijski odbori; posebne oblike dela so bile javne razprave, tribune, problemske konference in posvetovanja. Po 1963 so se občinske organizacije povezovale v mestne organizacije
in regijske medobčinske svete SZDL.
V Trstu so sredi aprila 1945 ustanovili Slovensko-italijanski antifašistični izvršilni odbor
(SIAIO), ki naj bi deloval kot skupno vodstvo slovenskih in italijanskih protifašističnih organizacij. Enotna Slovensko-italijanska antifašistična unija (SIAU) je bila ustanovljena po vzoru
Ljudske fronte v Jugoslaviji kot enotno množično gibanje. V začetku so uporabljali različne
nazive, izraz SIAU se je uveljavil po kongresu 12. avgusta 1945. Glavni poudarki njenega programa so bili uničenje ostankov fašizma, odklanjanje razdelitve Julijske krajine na dve coni,
dosledna demokracija (ljudska oblast), italijansko-slovensko oziroma slovansko bratstvo, svoboda vere ter od konca septembra 1945 tudi priključitev celotne Julijske krajine k Jugosla414

viji. Po uveljavitvi sklepov mirovne pogodbe leta 1947 je delovanje SIAU ostalo omejeno
na območje Svobodnega tržaškega ozemlja (STO), medtem ko so na območju, ki je ostalo v
Italiji (Goriška) ustanovili Demokratično fronto Slovencev, na območju, ki je bilo priključeno
k Jugoslaviji, pa so se člani vključili v Ljudsko fronto. SIAU je bila razpuščena potem, ko je
bilo STO z Londonskim memorandumom oktobra 1954 razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo.
Okrožni odbor SIAU za Istro je bil sestavljen iz okrajnih odborov Koper in Buje. Delovali so
še tajništvo okrožnega odbora, koordinacijski odbor, odsek za znanost in umetnost ter sektorski
odbori. Rajonski odbor SIAU Koper je deloval do marca 1948.
Zveza socialistične mladine je vključevala mlade ljudi in njihove organizacije v graditev
socialistične družbe na osnovi programa Zveze komunistov (statut Zveze socialistične mladine Slovenije, sprejet na 9. kongresu 1974). Tako kot med NOB sta po osvoboditvi do konca
1948 delovali dve mladinski organizaciji: Zveza komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ) in
Zveza mladine Slovenije, ki je prej in zatem spreminjala ime: na 2. kongresu junija 1945 se
je preimenovala v Zvezo slovenske mladine; po III. kongresu Združene zveze protifašistične
mladine Jugoslavije (USAOJ) maja 1946 v Ljudsko mladino Slovenije; na V. kongresu KPJ
1948 pa so sklenili, da se obe mladinski organizaciji decembra 1948 združita v eno z imenom
Ljudska mladina Jugoslavije. V Sloveniji je prišlo do združitve obeh organizacij na IV. kongresu aprila 1949. Na VII. kongresu Ljudske mladine Jugoslavije januarja 1963 je organizacija
spremenila ime v Zvezo mladine Jugoslavije. V Zvezo socialistične mladine Slovenije (ZSMS)
se je organizacija preimenovala na kongresu slovenske mladine oktobra 1974. Delovala je do
konca 1989. Novembra 1990 se je preoblikovala v stranko z imenom Liberalno demokratska
stranka. Oblastni komiteji ljudske mladine so delovali v letih 1949 in 1950. Okrožni odbori
Ljudske mladine so se oblikovali po II. kongresu mladine junija 1945, že v začetku leta 1947
pa so jih začeli ukinjati. Do 1949 so bili odbori najvišji organ mladinske organizacije, potem
pa so bili vse do 1968 to komiteji. Okrajni komiteji Ljudske mladine so delovali v letih 19451965. Občinske konference (komiteji) so kot vodstva mladinskih organizacij posameznih občin
delovale v letih 1952-1990. Konference so bile najvišji organ mladinske organizacije po 1968.
Tako kot druge DPO so se tudi občinske mladinske organizacije po 1963 povezovale v mestne
konference in medobčinske svete. Kot oblike dela so konference razvile komisije in sekcije, za
posamezna interesna področja pa konference z izvršilnimi organi, npr. konference mladih delavcev, konference mladih v izobraževanju, konference mladih v kmetijstvu. Krajevni komiteji
Ljudske mladine so povezovali osnovne organizacije v letih 1949-1952. Osnovne organizacije
so se oblikovale v delovnih organizacijah, šolah in krajevnih skupnostih. V letih 1945-1968
so bili to aktivi v šolah, tovarnah in krajih. V letih 1953-1957 so v okrajih Ljubljana, Kranj in
Maribor delovale le terenske organizacije, saj so jih po tovarnah, ustanovah, šolah razpustili.
Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne je bila družbeno-politična organizacija do
1990, po tem letu pa se označuje kot družbena organizacija. Ustanovljena je bila na kongresu
septembra 1947 pod imenom Zveza borcev narodnoosvobodilne vojne (ZB NOV) Jugoslavije.
Prvi kongres ZB NOV Slovenije je bil julija 1948. Na skupščini ZB NOV Slovenije julija 1962
so se organizacije ZB NOV, Zveza vojaških vojnih invalidov in Združenje rezervnih oficirjev in
podoficirjev združile v enotno organizacijo Zvezo združenj borcev (ZZB) NOV Slovenije. Leta
1969 se je Zveza rezervnih vojaških starešin odcepila in postala spet samostojna organizacija.
Organizacija ZZB NOV združuje borce NOV, sodelavce narodnoosvobodilnega gibanja, internirance in deportirance. Pri organizaciji med drugimi telesi delujejo tudi komisije za zgodovino
NOB, spomeniško dejavnost, ohranjanje revolucionarnih tradicij itd.
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Prve skupne organizacije slovenskih in italijanskih žensk, Antifašistične Slovensko-italijanske
ženske zveze (ASIŽZ), so nastale že v času jugoslovanske zasedbe cone B Julijske krajine maja
1945. Konferenca antifašistk je bila v Trstu 27. maja 1945, v tržaškem okrožju 22. julija 1945.
Okrajne konference so bile junija in julija 1945, ponekod v jeseni in pozimi 1945-1946. Njen
politični program je bil v osnovi enak programu SIAU, le da je poudarjal zapostavljenost žensk
v preteklosti in njihovo novo vlogo v času ljudske demokracije. Njena organizacijska sestava
je bila enaka kot pri SIAU z okrožnimi in okrajnimi tajništvi, krajevnimi odbori ter z glavnim
odborom. Najprej je delovala kot enotna organizacija za celotno Julijsko krajino, po uveljavitvi
sklepov mirovne konference septembra 1947 pa le za območje STO. Okrožni odbor ASIŽZ za
Istro je na konferenci dne 31. marca 1947 štel 7 članic. Odbori so delovali v šestih rajonih. V
slovenskem delu Istre so z izjemo nekaj vasi povsod delovali krajevni odbori, v italijanskem
delu pa tudi mestni odbori. Rajonski odbori so bili v Kopru, Izoli, Piranu, Bujah, Umagu in
Novigradu. ASIŽZ je bila razpuščena po sprejetju Londonskega memoranduma leta 1954.
Med vojno (1942) nastali odbori Delavske enotnosti so delovali do poletja 1945, ko so se
oblikovali pripravljalni odbori sindikatov. Prvi kongres Enotnih strokovnih zvez delavcev in
nameščencev Jugoslavije (ESZDNJ) za Slovenijo je bil septembra 1945. Organizacija se je jeseni 1946 preimenovala v Enotne sindikate za Slovenijo, na II. kongresu maja 1949 pa v Zvezo
sindikatov za Slovenijo. Od kongresa 1953 je njen naziv Zveza sindikatov Slovenije in je kot
DPO delovala do konca 1989. V letih 1990-1991 se je preoblikovala v samostojno neodvisno
delavsko organizacijo z imenom Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Oblastni odbori sindikatov so bili oblikovani v drugi polovici leta 1949 in v letu 1950 že ukinjeni. Okrajni sindikalni
sveti so bili ustanovljeni leta 1947 z namenom povezovanja in nadzorovanja dela sindikalnih
organizacij. Z ukinitvijo okrajev leta 1965 se neha tudi organiziranost sindikatov na tej ravni.
V letih 1955-1990 so osnovne sindikalne organizacije povezovali občinski sindikalni sveti.
Pri njih so se oblikovali še odbori sindikatov dejavnosti, v katere so se povezovale osnovne
organizacije glede na svojo dejavnost. Število odborov se je spreminjalo z združevanjem in
razdruževanjem posameznih dejavnosti v sindikatu glede na podobne ekonomske in družbene
okoliščine delovanja panog. S povezovanjem občin v mestne in regionalne skupnosti po
1963 se tudi občinske sindikalne organizacije povezujejo v mestne organizacije in v regijske
medobčinske sindikalne svete.
Krajevni sindikalni sveti (KSS), ki so se v letih 1945-1946 imenovali tudi krajevni medstrokovni sveti, so v letih1945-1955 povezovali vse sindikalne podružnice v določenem kraju. (NČ)
SI PAK KP 246
Istrsko politično društvo Koper / Società politica Istriana Capodistria
1884-1907; 0,5m/ 5š
seznam članov 1884-1898/ blagajniški dnevniki članarin 1884-1898/ dopisi 1894-1907/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Istrsko politično društvo Koper / Società politica Istriana Capodistria
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SI PAK KP 274
Italijanska nacionalna zveza Koper - Jadranska sekcija / Lega nazionale - Sezione Adriatica
1895-1913; 0,1m/ 1š
blagajniški dnevnik 1895-1903/ tekoči račun centralnega urada 1905-1913/ dnevnik 1895-1903/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Italijanska nacionalna zveza Koper - Jadranska sekcija / Lega nazionale - Sezione Adriatica
SI PAK KP 643
Krajevni odbori Zveze združenj borcev narodnoosvobodilnega boja občin Sežana,
Komen, Hrpelje - Kozina, Divača
1950-1982; 6,4m/ 58š 11k
Krajevni odbor ZZB NOV Sežana: spisi/ zapisniki sej odbora/ zapisniki krajevnih konferenc/ spisi odbora za postavitev spomenika v Sežani/ statistični podatki/ pomoč za šolanje/
dodelitev kreditov za stanovanja/ zapisniki sej in spisi komisije za priznanje posebne dobe/
seznami borcev in aktivistov NOV/ kartoteka borcev/ evidenčni kartoni borcev po brigadah/ vprašalne pole prekomorcev/ predlogi za odlikovanja prekomorcev/
Krajevni odbor ZZB NOV Hrpelje: zapisniki občinskih konferenc/ anketa borcev NOV/
anketa internirancev/ seznami in kartoteka otrok padlih borcev/ življenjepisi borcev/ zapisniki in spisi komisije za prošnje in pritožbe/ zapisniki in spisi komisije za priznanje posebne
dobe/ odlikovanja/ seznam borcev prekomorcev/
Krajevni odbor ZZB NOV Komen: spisi/ delovodniki/ seznam otrok padlih borcev/ kartoteka borcev/
Krajevni odbor ZZB NOV Divača: spisi/ delovodniki/ zapisniki občinskih konferenc/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam, delovodniki
Ustvarjalci:
Krajevni odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Sežana
Krajevni odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Komen
Krajevni odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Hrpelje - Kozina
Krajevni odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilnega boja Divača
SI PAK KP 444
Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva notranjske regije
1974-1990; 2,0m/ 18š
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dopisi/ spisi/ priprave za formiranje notranjske regije/ pobratenje s slovenskim kulturnim
društvom v Malmöju/ vabila/ vzgoja in izobraževanje/ samoupravni sporazum za izgradnjo
bolnišnice/ regijski posveti/ zapisniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva notranjske regije
SI PAK KP 746
Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije Koper
1974-1990; 3,6m/ 33š 17k
spisi/ delovodniki/ zapisniki sej sveta/ zapisniki posvetovanj/ zapisniki sej komisij/
Pripomočki za uporabo:
ni popisa, delovodniki
Ustvarjalci:
Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije Koper
S povezovanjem občin so nastajali tudi medobčinski sveti ZKS.
Na območju občin Izola, Koper, Piran in Sežana je bil po sklepu IK P CK ZKS in na pobudo sekretarjev občinskih konferenc 13. maja 1974 ustanovljen medobčinski svet ZKS Koper, ki je štel 16
članov. V letu 1975 so bila v njem imenovana stalna in občasna telesa:
- komisija za družbeno-ekonomske odnose in ekonomsko politiko (leta 1980 preimenovana v
komisijo za družbeno-ekonomski razvoj in samoupravljanje),
- komisija za informativno in propagandno dejavnost (leta 1986 preimenovana v komisijo za
informiranje in komuniciranje),
- komisija za vprašanja predvojnih komunistov (1979-1983),
- komisija za kadrovska vprašanja (ustanovljena 1979 in ponovno 1984),
- komisija za mednarodne odnose (ustanovljena 1979 in ponovno 1986),
- medobčinsko študijsko središče (1977),
- aktiv komunistov predvojnih komunistov, spomeničarjev in španskih borcev (od leta 1983)
in aktiv komunistov nosilcev najodgovornejših funkcij v DPO in DPS (od leta 1983).
V letu 1984 so se komiteji občinskih konferenc ZKS preimenovali v občinske komiteje ZKS. (NČ)
SI PAK KP 745
Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije Postojna
1969-1989; 0,6m/ 6š
posvetovanja medobčinskega sveta ZKS 1972-1975/ sklic sestankov o kadrovanju v pedagoške
poklice 1975/ posvet z delegati 10. kongresa ZKJ 1974/ sklic predkongresne razprave
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medobčinskega sveta ZKS 8.3.1974/ 8. seja medobčinskega sveta ZKS/ poročilo o aktivnosti
medobčinskega sveta ZKS notranjsko-kraških občin Postojna maj 1972 - november 1973/ ocena družbeno-političnih razmer po pismu in 29. seji CK ZKS/ medobčinski svet 1969/ sklici sej
medobčinskega sveta ZKS 1972-1973/ 5. seja medobčinskega sveta ZKS notranjsko-kraških
občin 12.3.1973/ aktivnosti ZK po pismu in 29. seji CK ZKS v občinah Cerknica, Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana 1973/ problematika lesne industrije v notranjski regiji 1974-1977/
seje komisije za izobraževanje in informativno dejavnost in delo 1975-1979/ poročilo o ustavni
preobrazbi zavarovalništva na območju občin Cerknica, Il. Bistrica, Postojna in Sežana 1977/
izhodišča za oblikovanje družbenega dogovora o uresničevanju skupnih interesov v razvoju
občin Cerknica, Ilirska Bistrica in Postojna v obdobju 1976-1980/ ocena povezovanja proizvodnje in zunanje trgovine 1977/ zapisniki sej 1970-1989/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije Postojna
SI PAK KP 234
Obalna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper / Conferenza Costiera
dell’U.S.P.L. di Capodistria
1967-1990; 12,5m/ 114š
seznami društev 1974-1978/ samoupravne interesne skupnosti/ sveti/ odbori/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obalna konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper / Conferenza Costiera
dell’U.S.P.L. di Capodistria
SI PAK KP 451
Obalni komite Zveze komunistov Slovenije Koper
1967-1989; 7,4m/ 67š 19k
razvoj in delo organizacije ZK/ spisi in zapisniki komisij, osnovnih organizacij, aktivov/ statistika/ podatki o članstvu/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Obalni komite Zveze komunistov Slovenije Koper
419

Obalni komite ZKS se je imenoval različno: Komite obalne konference ZKS Koper, Obalna
konferenca ZKS Koper in Obalni komite ZKS Koper. Z ukinitvijo Občinskega komiteja ZKS
Koper v letu 1967 je komisija za reorganizacijo ZKS na območju občin Izola, Koper, Piran
(po 8. kongresu ZKS) ustanovila Obalno konferenco ZKS, na kateri je bil izvoljen 35-članski
Obalni komite ZKS in ustanovljeni: sekretariat z izvršilno funkcijo, analitska služba, administrativno-tehnična služba, kontrolna in revizijska komisija. V letu 1968 so bile imenovane še
stalna in občasna telesa:
- komisija za kadre,
- komisija za družbeno-ekonomske odnose in ekonomsko politiko,
- komisija za mednarodne odnose (kasneje za mednarodna vprašanja),
- razširjeni politični aktiv obale,
- komisija za vprašanja predvojnih komunistov (delovala od leta 1971 do 1978),
- komisija za organizacijo in razvoj (začela delovati leta 1971),
- komisija za družbeno-politična in idejna vprašanja (delovala od leta 1971 do 1978)
- komisija za volitve in imenovanja (1968-1969),
- komisija za mednacionalne odnose (1972-1976),
- komisija za zgodovino delavskega gibanja (začne delovati leta 1972, leta 1974 se preimenuje v komisijo za spremljanje in preučevanje zgodovine delavskega gibanja in deluje
pri medobčinskem svetu),
- grupa za spremljanje integracijskih vprašanj (1972),
- grupa za oceno gospodarskega gibanja in problemov stabilizacije (1972),
- komisija za informiranje (1973, od leta 1976 pri medobčinskem svetu),
- aktivi ZK prosvetnih delavcev, kmetijcev, kadrovnikov in odbornikov obalnega sveta (1973),
- komisija za ugotavljanje izvora premoženja (1974),
- statutarna komisija (1974),
- komisija za idejna vprašanja kulture, znanosti in prosvete (1974-1976).
Na skupni seji Obalne konference ZKS Koper in Medobčinskega sveta ZKS Koper dne 1. marca 1978 je Obalni komite ZKS s komisijami nehal delovati.
S sklepom seje CK ZKS in na podlagi soglasja OK ZKS Izola, Koper in Piran je dne 7. maja
1984 znova začel delovati Obalni komite ZKS Koper. Koordinacijsko telo je bilo predsedstvo,
ki so ga sestavljali sekretarji Občinskih komitejev ZKS Izola, Koper in Piran ter predsednik
komiteja. Obalni komite je imel organe: tovariško razsodišče, nadzorna komisija in statutarna
komisija. (NČ)
SI PAK KP 538
Obalni odbor Zveze rezervnih vojnih starešin Koper
1970-1973; 0,1m/ 1š
zapisniki sej/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Obalni odbor Zveze rezervnih vojnih starešin Koper
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SI PAK KP 87
Obalni odbor Zveze združenj borcev in Medobčinski svet Koper
1969-1992; 1m/ 10š
gradiva volilnih skupščin 1982-1990/ komisija za socialno-zdravstvene zadeve borcev zamejcev
1974-1991/ komisija za SLO 1979-1984/ sklepi in evidence komisije za ugotavljanje posebne
dobe udeležencev NOV in aktivistov v zamejstvu 1973-1986/ komisija za internirance, izgnance
in komemoracije v taboriščih 1982-1989/ proces proti vojnim zločincem - Rižana 1982-1989/
komisija za mednarodne odnose in stike z zamejstvom 1982-1990/ republiške priznavalnine za
zamejce 1981-1985/ komisija za ohranjanje in razvijanje revolucionarnih tradicij 1982-1989/ komisija za kadrovska vprašanja in organizacijske zadeve 1986/ predsedniška mapa 1986-1990/
statutarni sklepi 1986-1990/ dopisi 1990-1992/ delovodnik 1986-1992/ evidenca članov organov
1990-1992/ zapisniki sej medobčinskega sveta ZZB 1986-1990/ zapisniki sej 1986-1990/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Obalni odbor Zveze združenj borcev
Medobčinski svet Zveze združenj borcev Koper
SI PAK KP 241
Obalno - kraški odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Koper
1970-1982; 0,2m/ 2š
dopisi/ zapisniki posvetovanj/ zapisniki sej/ program zveze borcev/ poslovna poročila/ govori/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Obalno - kraški odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Koper
SI PAK KP 446
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Ilirska Bistrica
1945-1990; 10m/ 91š
zapisniki plenumov, posvetovanj, komisij, tribun in sej organov, konference, predsedstva/ odločbe
ObLO/ tedenske informacije/ statistična poročila/ dopisi po delovodniku/ seznami članov/ sveti
krajevnih skupnosti/ priznanja OF/ delovodniki/ volitve/ rokopisi glasila »Snežnik«/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Ilirska Bistrica
SI PAK KP 447
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Izola
1960-1990; 8,4m/ 77š 7k
dopisi/ zapisniki sej/ statistična poročila/ prošnje in pritožbe/ delovodniki/ blagajniške knjige/
bančni izpiski/ finančni dnevniki/ statistika/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Izola
SI PAK KP 235
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper
1945-1990; 18,1m/ 165š
seznami članov/ zapisniki sej/ poročila o delu/ volitve/ dopisi/ proračuni/ razprave in posvetovanja/ vprašalni listi za člane/ zaključna poročila/ referati/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper
SI PAK KP 448
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Piran
1955-1989; 17,4m/ 158š
zapisniki sej/ seznami članov/ osnovne organizacije/ seznami odborov/ seznami delavskih svetov/ delovodniki/ poročila/ dopisi/ spisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Piran
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SI PAK KP 445
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Postojna
1955-1990; 14,7m/ 134š
akti/ volitve/ analize podjetij v občini Postojna/ sejni zapisniki/ statistična poročila/ dopisi/
politična poročila/ poročila o delu/ plani in proračuni/ statistika o članstvu/ gradivo o svetih/
delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Postojna
Od leta 1946 so delovali mestni odbor OF Postojna za mesto Postojna in krajevni odbori OF
Postojna - okolica, Hrenovice, Hruševje, Razdrto, Veliko Ubeljsko, Planina, Slavina - Koče,
Pivka, Dolnja Košana, Gornja Košana, Dolane, Zagorje, Trnje, Palčje, Jurišče, Studeno in
Bukovje. 1.4.1952 so se preimenovali v Občinski odbor SZDL Postojna, ki je zajemal mesto
Postojna ter vasi Zalog, Zagon, Stara vas, Mali Otok, Veliki Otok, Bukovje, Studeno, Strmica,
Predjama, Belsko, Hrašče in Prestranek, Občinski odbor SZDL Hruševje z okoliškimi vasmi,
Občinski odbor SZDL Pivka z okoliškimi vasmi, Občinski odbor SZDL Košana z okoliškimi
vasmi, Občinski odbor SZDL Planina z okoliškimi vasmi. S 1.9.1955 so bili ukinjeni občinski
odbori SZDL Hruševje, Košana in Planina. Preostala dva odbora sta zajemala: Postojna mesto
naselja: Postojna, Stara vas, Zalog, Zagon, Mali Otok, Veliki Otok, Bukovje, Studeno, Strmica,
Predjama, Belsko, Hrašče, Prestranek, Hrenovice, Hruševje, Razdrto, Veliko Ubeljsko, Malo
Ubeljsko, Planina, Slavina, Koče, Gorenje, Landol, Šmihel, Velika Brda, Mala Brda, Strane,
Brezje, Studenec, Dilce, Goriče, Matenja vas, Rakitnik, Orehek in Žeje; Pivka pa naselja: Pivka,
Dolnja Košana, Gornja Košana, Dolane, Zagorje, Trnje, Palčje, Jurišče, Selce, Petelinje, Volče,
Čepno, Suhorje, Buje, Mala Pristava, Velika Pristava, Nadanje selo, Stara Sušica, Nova Sušica,
Narin, Drskovče, Parje, Klenik, Slovenska vas in Tabor. 1.1.1959 se Občinski odbor SZDL
Pivka s celotnim območjem priključi Občinskemu odboru SZDL Postojna. Dne 27.4.1967 pa
se je Občinski odbor SZDL Postojna preimenoval v Občinsko konferenco SZDL Postojna.
Organizacija je nehala delovati leta 1990. (NČ)
SI PAK KP 449
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Sežana
1960-1981; 5m/ 46š
dopisi/ zapisniki sej/ popisnice delegatov/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Sežana
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SI PAK KP 452
Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije Izola
1946-1990; 16,6m/ 148š 15k
prijave in odjave članov/ popisni listi članov/ evidenčne knjige/ gibanje števila članov/ statistične
informacije/ glasila/ splošna navodila/ zapisniki sej/ politične ocene/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije Izola
SI PAK KP 455
Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije Postojna
1944-1989; 9,7m/ 88š, 3k
letna statistična poročila/ seznami članov/ gibanje števila članov/ zapisniki/ finančne zadeve/
poslovniki/ politične ocene/ analize/ štipendiranje/ bilteni/ seznami/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije Postojna
Do aprila 1952 sta v Postojni delovala krajevni komite ZKS Postojna mesto in Krajevni komite
ZKS Postojna - okolica, potem pa občinski komite Postojna. Novembra 1958 pa je bil Postojni
priključen Občinski komite ZKS Pivka. (NČ)
SI PAK KP 456
Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije Sežana
1954-1986; 4,7m/ 43š 9k
zapisniki/ poročila/ finančne zadeve/ statistika/ dopisi/ popisnice/ spisi po delovodniku/ dokumentacija komisij/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Zveze komunistov Slovenije Sežana
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SI PAK KP 747
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Izola
1973-1985; 1,4m/ 13š
dokumentacija ZSMS v obalnih občinah/ mladinske delovne akcije 1976-1983/ računi Slovenske gimnazije v Kopru 1976/ popis volilnih okolišev/ zapisniki, občinske konference, dokumentacija, prijavnice 1975-1990/ dokumentacija Rižanskega vodovoda 1977-1978/ služba
družbenega knjigovodstva, uradni list, seznami stanovanj v družbeni lasti, obalna samoupravna
skupnost Izola, periodični obračun splošnega komunalnega podjetja Izola 1973-1986/ prijavnice za delovne akcije 1983-1985/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Izola
SI PAK KP 458
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Postojna
1953-1989; 4m/ 37š
dopisi/ zapisniki sej/ seznami članov/ anketa/ UNESCO-ve publikacije/ fotografije/ poročila/
dnevniki/ bilteni/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Postojna
SI PAK KP 540
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Divača
1955-1958; 0,3m/ 3š 4k
zapisniki sej/ seznam članstva/ statistična poročila/ finančna poročila/ delovodniki/ registri/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Divača
Krajevni komite KPS Divača je deloval od leta 1947 do aprila 1952, ko se je preimenoval v
Občinski komite ZKS Divača. Novembra 1958 je nehal delovati in je bil priključen Občinskemu
komiteju ZKS Sežana. (NČ)
425

SI PAK KP 541
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Hrpelje
1954-1963; 1,5m/ 14š
zapisniki sej/ delovodniki/ poročila/ registri/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Hrpelje
Krajevni komite KPS Hrpelje je deloval od leta 1947 do aprila 1952, ko se je preimenoval
v občinski komite ZKS Hrpelje. Marca 1963 je nehal delovati in je bil priključen deloma
Občinskemu komiteju ZKS Sežana, deloma Občinskemu komiteju ZKS Ilirska Bistrica. (NČ)
SI PAK KP 542
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Ilirska Bistrica
1949-1961; 1m/ 10š
delovodniki/ poročila/ knjige kazni/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Ilirska Bistrica
Krajevni komite KPS Ilirska Bistrica je deloval od leta 1947 do aprila 1952, ko se je preimenoval v Občinski komite ZKS Ilirska Bistrica. (NČ)
SI PAK KP 453
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Koper
1955-1990; 18,5m/ 168š 22k 108p
delovodniki/ spisi po delovodniku/ zapisniki sej/ organizacija in razvoj ZK/ zapisniki raznih
komisij/ statistika/ seznami članov nehal z delovanjem / poročila o delu/ arhiv IB/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Koper
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Občinski komiteji (konference) ZKS so se oblikovali po 6. kongresu KPJ leta 1952 in so delovali do leta 1990. Občinski komite ZKS Koper je nehal delovati 30. marca 1967, ker je bil
združen z obalnim komitejem. Z ukinitvijo Občinskega komiteja ZKS Koper v letu 1967 je
komisija za reorganizacijo ZKS na območju občin Izola, Koper, Piran (po 8. kongresu ZKS)
ustanovila Obalno konferenco ZKS, na kateri je bil izvoljen 35-članski Obalni komite ZKS in
ustanovljeni sekretariat z izvršilno funkcijo, analitska služba, administrativno-tehnična služba,
kontrolna in revizijska komisija. V letu 1984 so se komiteji Občinskih konferenc ZKS preimenovali v Občinske komiteje ZKS. (NČ)
SI PAK KP 454
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Piran
1955-1990; 21m/ 106š 60f 57k
zapisniki/ dokumentacija komisij/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Piran
Občinski komite ZKS Piran je bil ukinjen v letu 1967 ter ponovno ustanovljen februarja 1974. V
času od 1972 do ponovne ustanovitve je deloval kot neuradni organ (podatki Alenke Dolinšek,
Koper, 2.10.1974). (NČ)
SI PAK KP 543
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Pivka
1956-1958; 0,4m/ 4š 4k
zapisniki sej/ statistika/ delovodniki/ navodila/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Pivka
Občinski komite ZKS Pivka je bil ustanovljen aprila 1952, marca 1955 pa so se občinski komiteji ZKS Dolane, Knežak in Pivka združili v nov Občinski komite ZKS Pivka. Novembra
1958 je ta nehal delovati in je bil priključen Občinskemu komiteju ZKS Postojna. (NČ)
SI PAK KP 238
Občinski komite Zveze mladine Slovenije Koper
1963-1989; 12,6m/ 95š 32f
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spisi/ zapisniki mladinskih konferenc/ zapisniki sej predsedstva/ zapisniki sej komisij/ zapisniki
sej volilnih konferenc/ seznam aktivov/ seznam članov komiteja/ seznam članov predsedstva/
seznami komisij/ mladinske delovne akcije/ bilteni/ poročila/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Občinski komite Zveze mladine Slovenije Koper
SI PAK KP 239
Občinski komite Zveze mladine Slovenije Piran
1959-1968; 0,3m/ 3š
zapisniki komiteja/ delovodnik/ dopisi/ evidenčni listi/ aktivi LMS/ mladinske delovne brigade/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Občinski komite Zveze mladine Slovenije Piran
SI PAK KP 743
Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper
1958-1967; 3,2m/ 29š
poročilo o popisu prebivalstva v sodnem okraju Piran in Izola 1946/ dokumentacija, zapisniki,
poročila, bilteni 1946-1966/ material občinske konference SZDL 25.11.1958/ popisnice za člane
odbora SZDL Koper 1961/ šole z italijanskim učnim jezikom 1962, 1964-1965/ analiza volitev v
predstavniška telesa v občini Nova Gorica 1965/ proračuni, zapisniki, volilne komisije 1967/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper
SI PAK KP 744
Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Pivka
1950-1969; 0,5m/ 5š
volilni seznami/ imeniki/ evidence/ zapisniki sej SZDL/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Pivka
SI PAK KP 544
Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Koper
1956-1964; 0,1m/ 1š 1k
zapisniki sej/ statistika/ dopisi/ delovodnik/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Koper
SI PAK KP 459
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Ilirska Bistrica
1955-1966; 0,1m/ 1š
zgodovina krajevnih organizacij ZB NOV občine Ilirska Bistrica/
Pripomoček za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Ilirska Bistrica
SI PAK KP 561
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Izola
1953-2001; 8,8m/ 80š 4k
okrožnice/ navodila/ zapisniki sej/ zapisniki komisij/ statistika/ kadrovske zadeve/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Izola
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SI PAK KP 560
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Koper
1947-1990; 20,8m/ 185š 4f 2k
zahtevki za dvojno dobo 1965-1979/ komisija za stanovanjske zadeve borcev 1978-1983/
zgodovinska komisija 1959-1963/ komisija za tradicije NOB in zgodovinsko dejavnost 19671972/ španski borci 1973/ družbeno-politične organizacije (ZSMS, ZSS, ZPM) 1982/ domicilni
odbori 2. PUB 1975-1990/ komisija za politične zapornike, internirance in izgnance ter vojne ujetnike Koper 1980, 1982-1988/ seznam padlih borcev NOV in žrtev fašističnega nasilja
Koper/ predlogi za odlikovanja (OF, 15. maj, ZZB NOVJ, nagrada vstaje, častni občani, ZRVS)
1976-1988/ žirija za podeljevanje priznanj ZZB NOVJ občine Koper 1985-1986/ prireditve in
proslave 1975-1976, 1985-1989/ komisija za ugotavljanje izvora premoženja 1974/ mednarodno sodelovanje 1983-1988/ domicilni odbor Istrskega odreda I in II/ domicilni odbori ZZB
NOVJ/ koprski zapori/ seznam članskih izkaznic 1977/ seznami odborov, mandati 1969-1974/
seznami nosilcev priznanj in odlikovanj 1985-1988/ delegatska baza 1981-1990/ finančni načrti
in zaključni računi 1978-1981/ zapisniki sej predsedstva in sekretariata 1965-1973/ odnosi s
KS Marezige/ zapisniki sej skupščine ZZB, organov in komisij 1982-1991/ delovodniki 19761988, 1987-1990/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Koper
SI PAK KP 621
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Piran
1957-1993; 4,6m/ 42š
dopisi 1957-1993/ zapisniki 1982-1983/ zaključni računi in blagajna 1987-1988/ anketni in
popisni listi/ plačilne liste 1981-1988/ razna finančna dokumentacija/ komisija za vojaške
invalide/ akcija za postavitev spomenika prekomorcem v Portorožu/ prekomorci/ stanovanjske
zadeve borcev/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Piran
SI PAK KP 742
Oblastni komite Komunistične partije Slovenije Postojna
1949-1950; 0,1m/ 1š
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zapisniki okrajnih odborov KPS Postojna, Gorica, Idrija, Ilirska Bistrica, Sežana, Tolmin/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Oblastni komite Komunistične partije Slovenije Postojna
Oblastni komite KPS Postojna je deloval od maja 1949 do januarja 1951.
SI PAK KP 536
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Ilirska Bistrica
1945-1952; 0,7m/ 7š
zapisniki sej/ dopisi/ obrazložitve izključitev/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Ilirska Bistrica
Okrajni komite ZKS Ilirska Bistrica je bil ustanovljen leta 1945; septembra 1947 je bilo to
območje priključeno Jugoslaviji, aprila 1952 pa je bil komite priključen Okrajnemu komiteju
ZKS Postojna (dopis Okrajnega komiteja KPS Postojna, št. 275/3 - 52 z dne 19.5.1952). (NČ)
SI PAK KP 450
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Koper
1945-1965; 18,2m/ 158š 124k 50p
zapisniki sej okrajnih in mestnih komitejev ter osnovnih organizacij/ razna poročila in referati/
dopisi in okrožnice/ zapisniki okrajnih partijskih konferenc/ zapisniki sej okrajnega komiteja
KPS Koper/ kadrovski in statistični podatki/ razna poročila okrajnega komiteja KPS Koper/
protokol I, II/ zapisniki sej rajonskih komitejev/ zapisniki sej komisije agit-prop/ indeks/ delovodnik/ dopisi po delovodniku/ indeks izdanih partijskih knjižic/ knjiga političnih kadrov/
kazalo I, II/ knjiga za sprejem v članstvo KPS/ knjiga kaznovanih in izključenih članov I, II/ register kandidatov KP/ partijska šola/ finančna in statistična poročila OK KPS Koper/ statistična
poročila o članstvu/ statistična poročila/ register kaznovanih članov/ kadrovski podatki in seznami/ resolucije okraja Koper/ register članov I, II, III, IV/ zapiski in gradivo Vide Tomšič/
organizacijska shema okrajnega komiteja ZKS (struktura in personalna zasedba na teritoriju skupnosti komun)/ razni kadrovski seznami in analize/ analiza gospodarskih organizacij in
kmetijskih zadrug v okraju Koper/ predlogi za upravne odbore kmetijskih zadrug/ podatki o
stanju v posameznih panogah gospodarstva v okraju in koprsko-tržaški sporazum/ analize novoizvoljenih delavskih svetov v podjetjih/ analiza vodilnih uslužbencev splošnih KZ v okraju
Koper/ analiza kadra v zunanji trgovini/ spomenice NOB in delovna doba/ gradivo za topogra431

fijo partizanskih objektov na Kočevskem/ kader v bankah v okraju Koper/ zaključni računi/
»Informacije« organizacijsko-političnega sekretariata CK ZKS/ razne analize in poročila iz
gospodarstva, uprave in družbenih organizacij/ analiza stanja gospodarskih organizacij/ podatki
in karakteristike pristašev Informbiroja (IB)/ organizacijska shema OK ZKS Koper/ preglednica gibanja števila članov ZKJ/ »Informacije« - OLO Koper/ strogo zaupni delovodnik/ strogo
zaupni spisi/ volitve/ odlikovanja/ splošne zadeve in statuti/ popisnice članov ZKS/ gradivo
o IB/ knjiga - indeks pristašev IB v koprskem okraju/ gradivo IB OK ZKS Postojna/ gradivo
IB OK ZKS Ilirska Bistrica/ gradivo IB OK ZKS Koper/ kartoteka kaznovanih in izključenih
članov ZKS A - R/ kartoteka kaznovanih in izključenih članov ZKS in rešene kazni S - Ž/ kartoteka članov ZKS/ statistični kartoni - kartoteka odseljenih, izključenih in črtanih članov ZK/
kartoni umrlih članov iz Dolenjske
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Koper
Okrajni komite KPS Koper je bil ustanovljen leta 1946. Junija 1955 sta bila koprskemu okraju
priključena okrajna komiteja ZKS Postojna in Sežana, decembra 1962 pa še okrajni komite
ZKS Gorica. 30.4.1965 je bil z odpravo okrajev ukinjen tudi okrajni komite ZKS Koper. (NČ)
SI PAK KP 537
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Postojna
1945-1955; 2,5m/ 19š 9k
zapisniki sej/ dopisi/ okrožnice/ plani dela/ letna poročila/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Postojna
Okrajni komite ZKS Postojna je bil ustanovljen leta 1945. Februarja 1948 mu je bil priključen
Okrajni komite KPS za Notranjsko - Rakek. 15. marca 1955 je bila konferenca Zveze komunistov postojnskega okraja, na kateri je bil izvoljen nov komunski komite ZKS Postojna za občine
Postojna, Hruševje in Planina. S to izvolitvijo je nehal delovati Okrajni komite ZKS Postojna in
je bil junija 1955 priključen Okrajnemu komiteju ZKS Koper. (NČ)
SI PAK KP 539
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Sežana
1945-1958; 5,3m/ 43š 11k
zapisniki sej/ poročila/ dopisi/ okrožnice/ delovodniki/ statistika/ kadrovski podatki/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Sežana
Okrajni komite ZKS Sežana je deloval od leta 1945. Septembra 1947 sta mu bila priključena
Okrajni komite ZKS Hrpelje - Kozina in Okrajni komite Komen. Deloval je do junija 1955, ko
je bil priključen Okrajnemu komiteju ZKS Koper. (NČ)
SI PAK KP 236
Okrajni komite Zveze mladine Slovenije - Okrajni odbor antifašistične mladine Slovenije
Koper
1945-1965; 7,7m/ 70š
spisi/ zapisniki in gradivo sej okrajnih in občinskih konferenc ZMS Koper/ delovodniki/
zapisniki posvetov osnovnih organizacij/ zapisniki sej komisij/ statistična poročila/ mladinske
delovne akcije/ volitve mladine/ praznovanja dneva mladosti/ evidenčni listi članov/ poročila o
številu članov organizacije/ programi dela/ vaški aktivi/ mladinski klubi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni komite Zveze mladine Slovenije - Okrajni odbor antifašistične mladine Slovenije Koper
SI PAK KP 741
Okrajni odbor Antifašistične fronte žena za Tržaško okrožje
1945-1946; 0,1m/ 1š
programi/ poročila 1945-1946/ zapisniki 1945-1946/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Antifašistične fronte žena za Tržaško okrožje
SI PAK KP 441
Okrajni odbor Antifašistične fronte žena, Antifašistična slovensko-italijanska ženska
zveza Sežana
1945-1952; 0,6m/ 6š
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zapisniki/ poročila/ resolucije/ seznami/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Antifašistične fronte žena, Antifašistična slovensko-italijanska ženska zveza
Sežana
SI PAK KP 419
Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Sežana
1946-1960; 2,1m/ 19š 2f
spisi/ poročila/ zapisniki/ seznami/ statistični podatki/ komisije/ proračuni/ delovodniki/ članske
izkaznice/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Ljudske mladine Slovenije Sežana
SI PAK KP 231
Okrajni odbor Osvobodilne fronte Postojna
1949-1954; 0,2m/ 2š
dopisi 1950-1951/ plani 1950/ revizijska poročila za socialno zavarovanje 1950/ svet za prosveto 1951/ vojna škoda v Loški dolini 1954/ zapisniki sej 1950-1952/ delovodniki 1949-1952/
obnova podeželja 1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Osvobodilne fronte Postojna
Od leta 1946 so delovali mestni odbor OF v Postojni za mesto Postojna in krajevni odbori OF:
Postojna - okolica, Hrenovice, Hruševje, Razdrto, Veliko Ubeljsko, Planina, Slavina - Koče,
Pivka, Dolnja Košana, Gornja Košana, Dolane, Zagorje, Trnje, Palčje, Jurišče, Studeno in Bukovje. 1.4.1952 so se preimenovali v občinske odbore SZDL Postojna. (NČ)
SI PAK KP 232
Okrajni odbor Osvobodilne fronte Rakek
1946-1948; 0,1m/ 1š
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zapisniki 1947-1948/ poročila o delovanju ljudske prosvete 1947-1948/ statistična poročila
1947-1948/ seznam članov okrajnih prosvetnih svetov in odborov ljudskih knjižnic/ poročila o
tekmovanjih ljudskih knjižnic 1946-1948/ vprašalne pole/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Osvobodilne fronte Rakek
SI PAK KP 417
Okrajni odbor Osvobodilne fronte Sežana
1947-1954; 2,4m/ 22š
spisi/ poročila/ zapisniki sej/ poročila krajevnih odborov/ statistična poročila/ zapisniki o volitvah/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Osvobodilne fronte Sežana
SI PAK KP 546
Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije Komen
1946-1950; 0,4m/ 4š
okrajni odbor SIAU Komen 1946-1950: zapisniki, poročila, dopisi 1946-1947/ gradivo volilne
komisije 1946-1950/ okrajni odbor AFŽ za tržaško okrožje 1945-1946: programi, poročila,
zapisniki 1945-1946/ okrajni odbor ZPP Koper 1947-1950: delovodnik 1947-1950/ za Mazzinijevo kulturo Koper 1922-1923/ ženski komite društev »Italia farà da sé« 1919-1921: delovniki/
dopisi/ zapisniki 1919/ korespondenca 1921/ časopis »La nazione della serra« 1919/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije Komen
SI PAK KP 229
Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije Koper / Comitato distrettuale
dell’Unione antifascista Italo-Slovena Capodistria
1945-1953; 0,5m/ 5š
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okrožnice/ zapisniki rajonskih odborov, mestnih odborov, krajevnih odborov, plenumov, masovnih sestankov, posameznih sekcij/ poročila/ volitve/ seznami članov/ proračuni in zaključni
računi/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične Unije Koper / Comitato distrettuale
dell’Unione antifascista Italo-Slovena Capodistria
Po uveljavitvi sklepov mirovne pogodbe je delovanje SIAU ostalo omejeno na območje STO.
Okrajni odbor SIAU je povezoval delo rajonskih, krajevnih, mestnih in terenskih odborov ter
osnovnih organizacij SIAU. Razdeljen je bil na 21 sektorjev in sektorskih odborov. (NČ)
SI PAK KP 442
Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije Sežana / Comitato distrettuale
dell’Unione antifascista Italo-Slovena Sezana
1944-1953; 0,4m/ 4š
dopisi/ zapisniki/ odposlana pošta/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije Sežana / Comitato distrettuale
dell’Unione antifascista Italo-Slovena Sezana
SI PAK KP 223
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper / Comitato distrettuale
dell’Unione socialista del popolo lavoratore Capodistria
1953-1978; 5,9m/ 54š
poročila o delu/ politična poročila/ zapisniki sekretariata, predsedstva, izvršnega odbora,
konferenc, raznih komisij, občinskih odborov/ analize krajevnih in stanovanjskih skupnosti,
osnovnih organizacij/ seznami članov/ organizacijski podatki osnovnih organizacij socialistične
zveze delovnega ljudstva (SZDL)/ volitve/ statistična poročila/ informativna poročila/ zborovanja in proslave/ podatki o šolstvu 1961-1962/ podatki o družbenih in društvenih organizacijah/ bilance/ poročila o članstvu in članarini/ delovodniki/ dopisi/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
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Ustvarjalci:
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Koper / Comitato distrettuale dell’Unione
socialista del popolo lavoratore Capodistria
SI PAK KP 443
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Postojna
1953-1982; 0,4m/ 4š
dopisi po delovodniku/ obnova podeželja/ zapisniki sej/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Postojna
SI PAK KP 418
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Sežana
1951-1955; 0,4m/ 4š
spisi/ zapisniki/ poročila/ seznami članstva/ volitve/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Sežana
SI PAK KP 240
Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Koper
1951-1965; 7,1m/ 65š 23k
zapisniki sej/ poročila/ brigade po teritorialnem načelu/ predvojaška vzgoja mladine v Kopru/
predlogi za odlikovanja/ statistični podatki o borcih/ statistični podatki o padlih v NOV/ vojne sirote/ spisi posebne delovne dobe/ skrb za borce/ skrb za otroke padlih borcev in žrtve
fašističnega nasilja/ zgodovinska in spomeniška dejavnost/ statistični podatki zveze borcev/
sekcija bivših političnih internirancev/ seznami žrtev v Rižarni/ ukinitev združenja ZB NOV
okraja Koper/ delovodniki/ indeksi k delovodnikom/ fotografije borcev/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki, indeksi

437

Članske izkaznice Zveze primorskih partizanov, Slovansko-italijanske antifašistične unije za Julijsko krajino in
Trst ter za Istrsko okrožje (SI PAK KP 811, t.e. 1).
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Članski izkaznici Zveze vojaških vojnih invalidov in Zveze sindikatov Koper ter zadružna izkaznica (SI PAK
KP 811, t.e. 1).

439

Ustvarjalci:
Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Koper
Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne (ZB NOV) Koper je nadaljeval delo
okrajnega odbora ZPP v Kopru (centralni sedež v Trstu). Od leta 1951 se dejavnost ZB v
Kopru bolj naslanja na delovanje ZB Slovenije in se ravna po njenih navodilih. Septembra 1954
je bila konferenca okrajne ZB, ki se je je udeležil zastopnik glavnega odbora ZB Slovenije. Leta
1955 so zaradi formiranja novih občin - komun iniciativni odbori ZB pripravljali reorganizacijo občinskih in osnovnih oziroma krajevnih odborov ZB. Tako so pod novo občino - komuno
Koper prišle prejšnje občine Šmarje, Marezige, Dekani, Gračišče, Črni Kal in Gradin. Krajevnih odborov je bilo 24. Reorganizacija je bila izpeljana tudi v Izoli, Piranu, Postojni, Sežani in
Ilirski Bistrici. Leta 1956 so se omenjene komune združile v okraj Koper. 9. junija 1956 je to
potrdila tudi okrajna skupščina. Na okrajni konferenci 30.3.1962 so se na ustanovni skupščini
v Kopru ZB, Združenje rezervnih oficirjev in podoficirjev (ZROP) in Zveza vojaških vojnih
invalidov (ZVVI) združile v Zvezo združenj borcev (ZZB) NOV okraja Koper. 25.3.1965 je
bila v Ljubljani seja predsednikov ZB v zvezi z ukinitvijo okrajnih ZZB NOV Slovenije. Ukinitev okrajnih zvez sovpada z ukinitvijo okrajev v SRS. Gradivo in delo je prevzel občinski odbor
ZZB NOV Koper (zapisnik likvidacijske komisije št. 103/65). (NČ)
SI PAK KP 242
Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Sežana
1945-1956; 1,4m/ 11f 6k
okrožnice/ pravila zveze/ seznam podružnic/ anketni listi/ dopisi/ zapisniki sej/ seznam invalidov okraja/ statistični pregled članstva in organizacije/ članske izkaznice za naselja Brezovica, Pliskovica itn./ pomoč borcem/ skrb za otroke padlih borcev/ predlogi za odlikovanja/
spomeniška dejavnost/ seznami vojnih sirot/ zgodovinsko gradivo: spomini borcev, partizanska
topografija Krasa/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Sežana
Na podlagi okrožnice št. 1 z dne 13.11.1945, ki nosi glavo »Zveza primorskih partizanov (ZZP)
za okraj Sežana« in je naslovljena vsem krajevnim tajništvom OF sežanskega okraja, je možno
sklepati, da je bila ZPP Sežana ustanovljena v letu 1945. Bolj zanesljivi viri o ustanovitvi pa
so iz začetka leta 1946. Na pobudo komisije agit-prop SIAU za okraj Sežana je bila v Sežani
3.1.1946 prva oziroma ustanovna konferenca ZPP sekcija Sežana. V letu 1947 se v glavi dopisov pojavlja naziv iniciativni odbor ZB NOV Sežana, ki se je ohranil do decembra 1947, ko so
se začeli ustanavljati novi odbori ZB NOV. Prva konferenca ZB NOV je bila v Sežani 4.1.1948.
Okrajni odbor ZB NOV Sežana je nehal delovati 20.7.1956, ko so združili okrajne odbore
Sežana, Postojna, Gorica in Koper v okrajni odbor ZB NOV Koper. (NČ)
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SI PAK KP 237
Okrajni odbor Zveze primorskih partizanov Koper
1945-1951; 1m/ 10š
pravila za cono A in cono B/ dopisi o ustanovitvi Zveze združenj borcev v Kopru/ vojaška potrdila o službovanju v NOV/ kartotečni in anketni listi borcev/ zapisniki sej/ poročila/ registri
političnih preganjancev za Koper in Izolo/ statistični podatki o organizaciji/ predlogi in sklepi
o odlikovanjih/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Zveze primorskih partizanov Koper
Na obalnem območju Slovenskega primorja, in sicer v Trstu, so borci, takoj po odhodu
jugoslovanske vojske konec junija 1945 na pobudo KP STO in SIAU ustanovili »Associazione
Partigiani Giuliani« ali »Zveza primorskih partizanov« (ZPP) s centralnim sedežem v Trstu.
Organizacija je sprejela svoja pravila. Delovno območje zveze je bilo celotno ozemlje STO
(cona A pod ZVU in cona B pod VUJA). Organizacija ZPP je bila razdeljena na okrožni odbor (ustanovljen na občnem zboru zveze v Izoli dne 20.3.1947 - dopis okrožnega odbora ZB,
št. 3/1-51 z dne 9.1.1951), dva okrajna odbora, Koper in Buje (ustanovljena na občnem zboru v gledališču Ristori v Kopru dne 20.4.1947, dopis okrajnega odbora ZB, št. 24/1-51 z dne
25.1.1951), rajonske odbore Koper, Izola, Piran, Buje, Umag, Novigrad ter na krajevne odbore
po vaseh. V odborih so delovale 4 komisije: kadrovska, propagandna, tehnična in finančnoekonomska. Okrajni odbor ZPP Koper je nadaljeval svoje delovanje po letu 1951 kot Okrajni
odbor zveze borcev. (NČ)
SI PAK KP 245
Okrajni odbor zveze rezervnih oficirjev in podoficirjev Koper
1951-1964; 1m/ 9š 2k
zapisniki/ poročila/ pravilniki/ dopisi/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni odbor zveze rezervnih oficirjev in podoficirjev Koper
Do ustanovitve Združenja rezervnih oficirjev Jugoslavije (UROJ oz. ZROJ) je prišlo na 1. kongresu 29.-30.4.1952. V Ljubljani je deloval republiški pododbor ZROJ. Po 1. redni skupščini
(29.10.) je Slovenija dobila svoj glavni odbor ZROJ. V Kopru pa je bila že 18.2.1951 posebna
konferenca rezervnih oficirjev in podoficirjev, na kateri so ustanovili krožke za vojaško strokovno izpopolnjevanje. Na pobudo kluba JLA in vojnega odseka je jeseni leta 1952 ZROJ začel
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Dovolilnica za izselitev iz cone B STO iz leta 1955 (SI PAK KP 24, t.e. 1311).
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Prva stran dovolilnice za prehod meje, ki jo je 30. septembra 1954 izdala VUJA Srečku Vilharju za dvakratni
prehod prek škofijskega mejnega prehoda v Trst (SI PAK KP 260, t.e. 2, a.e. 8).
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tudi uradno delovati. ZROJ okraja Koper je združeval Koper, Izolo in Piran. Organizacija ni
imela svojega sedeža, pač pa je bila gost okrožnega komiteja KP STO. Kasneje je dobila sedež
v prostorih nad koprsko Loggio, od tam pa se je preselila v pritličje stare beneške stavbe na
začetku Cankarjeve ulice v Kopru. Prvi tajnik ZROJ je bil ing. Ivo Štok. Aprila 1955 je ZROJ
za okraj Koper razširil svoje območje. S Koprom sta se združila še ZROJ okrajev Sežana in
Postojna. Potem je ZROJ okraja Koper imel 9 občinskih odborov: Koper, Izola, Piran, Kozina,
Divača, Pivka, Ilirska Bistrica, Sežana in Postojna. Na zasedanju glavnega odbora ZROJ Slovenije, ki je bilo 9.12.1955 v Ljubljani, je bil sprejet sklep o sprejemu podoficirjev v organizacijo.
Rezervni podoficirji pa so se dejansko vključili v ZROJ šele po 3. kongresu aprila 1959. Takrat
je organizacija dobila naziv ZROP Jugoslavije. (NČ)
SI PAK KP 243
Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Koper
1945-1964; 2,2m/ 17š 32k
statuti in pravilniki/ italijanska Zveza vojnih invalidov (ZVI) Koper/ zapisniki sej in poročila
glavnega odbora, okrožnih, okrajnih in občinskih odborov/ seznami članov odborov/ dokumentacija okrajne uprave gospodarskih podjetij/ matična knjiga gospodarskih podjetij/ invalidska komisija/ statistični listi in seznami invalidov/ osebne listine De Zan Pietra/ seznam vasi
in krajev okraja Koper/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Koper
28.10.1945 je bil izredni kongres delegatov vojnih invalidov Jugoslavije v Beogradu. Takrat
so sprejeli pravila Združenja vojnih invalidov. Že 30.9.1945 pa je bilo v Ljubljani zborovanje
predstavnikov vojnih invalidov Slovenije, aprila 1946 pa konferenca demobiliziranih invalidov, borcev NOV v Kopru. Ustanovljena je bila Zveza vojnih invalidov za okraj Koper.
Koprska ZVI je spadala pod pokrajinsko ZVI v Ajdovščini do 15.9.1947, ko je bila izvedena
priključitev cone B Julijske krajine Jugoslaviji. Leta 1947 so vključili v ZVI okraja Koper
invalide avstro-ogrske vojne. Leta 1948 se invalidska zveza preimenuje v Združenje vojnih
invalidov, okrožni odbor za Istro - Unione invalidi di guerra, Comitato Circondariale dell’Istria.
Koprskemu okraju se pridruži bujski okraj. Leta 1949 se je združenje preimenovalo v zvezo.
Na pobudo glavnega odbora ZVVI Slovenije so leta 1950 pospešili priprave za ustanovitev
invalidske organizacije STO. 22.10.1950 je bil v Portorožu prvi kongres ZVI STO z delegati iz
cone A in cone B. 14.4.1951 so člani iz cone A ustanovili ZVI NOB cone A STO, ki jo je priznala tudi ZVU. Po videmskem sporazumu leta 1953 je nehal delovati glavni odbor ZVI STO,
ostali pa so okrajni odbor Koper ter občinski in krajevni odbori ZVI za slovenski del Istre.
Leta 1954 se je okraj Buje priključil invalidski organizaciji Hrvaške, okraj Koper pa invalidski
organizaciji Slovenije. V letu 1956 je bila izvedena priključitev okrajev Sežana in Postojna
okraju Koper, septembra pa je bila skupna konferenca. 30.3.1962 so se na ustanovni skupščini
v Kopru organizacije ZB, ZVVI in ZROP Kopra, Sežane, Postojne in Gorice združile v Zvezo
združenj borcev NOVJ. (NČ)
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SI PAK KP 244
Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Sežana
1946-1955; 1m/ 8š 1k
pravilniki/ zapisniki/ poročila/ anketni listi invalidov/ knjige evidenc invalidov in indeksi/
prijave invalidski komisiji/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Sežana
Sežanska ZVVI je začela delovati že konec leta 1945 po programu in pravilih VVI v Ljubljani,
ko ji je federalni odbor VVI s potrdilom št. 4177 z dne 2.11.1945 to odobril (Odločba odseka
za notranje zadeve sežanskega okraja št. 1351/1 z dne 24.5.1948, št. 543, 1948). V drugi polovici leta 1946 je začela delovati ZVVI Hrpelje - Kozina, ki je opravljala delo samostojno do
februarja 1947. Marca istega leta se sežanski in hrpeljsko-kozinski okraj združita. Od marca do
oktobra 1947 so imeli sedež v Hrpeljah, oktobra pa so se preselili v Sežano. Leta 1956 pa so se
združili s Koprom. (NČ)
SI PAK KP 748
Okrajni sindikalni svet Koper
1962-1965; 0,2m/ 2š
nekateri problemi proizvodnje, delitve, produktivnosti in življenjskega standarda/ zapisnik
seje plenuma okrajnega sindikalnega sveta (OSS)/ informacija o osebnih dohodkih/ stališča in
sklepi občnega zbora zveze sindikatov okraja Koper/ gibanje produktivnosti, osebnih
dohodkov in življenjskih stroškov/ referat na konferenci/ nekateri problemi in naloge na področju
delitve/ informacija o poteku dela na statutih v delovnih organizacijah/ teze o življenjskem
standardu - teze/ teze o problemih urbanizma/ program aktivnosti OSS/ življenjski standard/
storitvene dejavnosti/ informacija o izmenskem delu/ financiranje šolstva/ seja sekretariata OSS
z gradivom/ problematika pokojnin/ položaj delovnih enot/ sprejemanje na delo/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrajni sindikalni svet Koper
SI PAK KP 457
Okrajni sindikalni svet Sežana
1945-1951; 0,5m/ 5š
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zapisniki/ seznami/ poročila podružnic/ dopisi/ navodila/ okrožnice/ delovodniki/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodniki
Ustvarjalci:
Okrajni sindikalni svet Sežana
SI PAK KP 535
Okrožni komite Komunistične partije Slovenije Koper
1947-1952; 0,6m/ 6š
zapisniki sej okrožnega komiteja KP za Istro/ zapisniki sej kadrovske komisije/ zapisniki in
dopisi komisije agit-prop/ razna poročila in zapisniki SIAU/ zapisniki sej rajonskih komitejev
KPJK/ razna poročila in bilteni/ dopisi, zapisniki organizacije inštruktorske uprave in sekvestracija ZTT v Trstu/ dopisi, zapisniki in poročila okrožnega komiteja KP STO Koper/ partijske
politične informacije in bilteni/ plani dela in poročila/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrožni komite Komunistične partije Slovenije Koper
Okrožni komite KPS Koper je bil ustanovljen leta 1947 in je deloval do leta 1952.
SI PAK KP 440
Okrožni odbor Antifašistične slovensko-italijanske ženske zveze za Tržaško okrožje - Trst
1945-1947; 0,1m/ 1š
zapisniki/ poročila/ dopisi/ referati/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrožni odbor Antifašistične slovensko-italijanske ženske zveze za tržaško okrožje - Trst
Prve skupne organizacije slovenskih in italijanskih žensk - Antifašistične Slovensko-italijanske
ženske zveze (ASIŽZ) - so nastale že v času jugoslovanske zasedbe cone B Julijske krajine maja
1945. Konferenca antifašistk je bila v Trstu 27. maja 1945, v tržaškem okrožju pa 22. julija 1945.
Okrajne konference so bile junija in julija 1945, ponekod v jeseni in pozimi 1945/46. Politični
program je bil v osnovi enak programu Slovansko-italijanske antifašistične unije (SIAU), obenem pa so poudarjali zapostavljenost žensk v preteklosti in njihovo novo vlogo v času ljudske demokracije. Organizacijska sestava je bila enaka kot pri SIAU, z okrožnimi in okrajnimi
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tajništvi, krajevnimi odbori ter z glavnim odborom. Najprej je delovala kot enotna organizacija
za celotno Julijsko krajino, po uveljavitvi sklepov mirovne konference septembra 1947 pa le za
območje STO. Razpuščena je bila po Londonskem memorandumu leta 1954. (NČ)
SI PAK KP 228
Okrožni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije za Istro Koper / Comitato circondariale dell’Unione antifascista Italo-Slovena per l’Istria Capodistria
1947-1952; 0,5m/ 5š
dopisi/ poročila/ okrožnice/ zapisniki/ referati/ zapisniki in dopisi Slovensko-hrvaške prosvetne podzveze 1950/ proračuni/ delovodniki/ obnova podeželja Ilirska Bistrica/ popis družin v
Kopru 1950/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Okrožni odbor Slovensko-italijanske antifašistične unije za Istro Koper / Comitato circondariale dell’Unione antifascista Italo-Slovena per l’Istria Capodistria
V Trstu so sredi aprila 1945 ustanovili Slovensko-italijanski antifašistični izvršilni odbor
(SIAIO), ki naj bi deloval kot skupno vodstvo slovenskih in italijanskih protifašističnih organizacij. Enotna slovensko-italijanska antifašistična zveza je bila ustanovljena po vzoru Ljudske
fronte v Jugoslaviji kot enotno množično gibanje. V začetku so uporabljali različne nazive, izraz
Slovensko-italijanska antifašistična unija (SIAU) se je uveljavil po kongresu 12. avgusta 1945.
Glavni poudarki programa so bili uničenje ostankov fašizma, odklanjanje razdelitve Julijske krajine na dve coni, dosledna demokracija (ljudska oblast), italijansko-slovensko oziroma slovansko
bratstvo, svoboda vere ter od konca septembra 1945 tudi priključitev celotne Julijske krajine k Jugoslaviji. Po uveljavitvi sklepov mirovne pogodbe je delovanje SIAU ostalo omejeno na območje
Svobodnega tržaškega ozemlja (STO), medtem ko so na območju, ki je ostalo v Italiji (Goriška)
ustanovili Demokratično fronto Slovencev, na območju, ki je bilo priključeno k Jugoslaviji, pa se
je članstvo vključilo v Ljudsko fronto. Razpuščena je bila potem, ko je bilo STO z Londonskim
memorandumom oktobra 1954 razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo. Okrožni odbor SIAU za
Istro je bil sestavljen iz okrajnih odborov Koper in Buje. Delovali so še tajništvo okrožnega odbora, koordinacijski odbor, odsek za znanost in umetnost ter sektorski odbori. (NČ)
SI PAK KP 740
Za Mazzinijevo kulturo Koper / Pro cultura Mazziniana Capodistria
1922-1923; 0,1m/ 1š
različni osnutki/ odobritev konference 22. aprila 1922/ dopis o postopku napovedi konferenc
1922/ dopis dr. Emilia Gerosa 21.4.1922/ koprska občina zavrne prošnjo za finančno podporo
30.3.1922/ seznam plačil članarine/ konferenca »Ženska čustva« 1922/ istrski oddelki društva
»Pro Cultura Mazziniana« 1922/ obeležitev 50-letnice smrti Mazzinija 1922/ dopisi o kongresu
v Pulju 1922/ vabilo na proslavo v Pulj s programom 26.8.1922/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Za Mazzinijevo kulturo Koper / Pro cultura Mazziniana Capodistria
SI PAK KP 739
Ženski komite društev »Italia farà da sé«
1919-1921; 0,1m/ 1š
delovodnik 1919/ dopisi 1919/ zapisniki 1919/ seznam darovalcev denarja za venec »narodnim
herojem« iz Tržiča/ korespondenca/ časopis »La Nazione della Sera« 1919/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis, delovodnik
Ustvarjalci:
Ženski komite društev »Italia farà da sé«
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CERKVENE USTANOVE

SI PAK KP 282
Bratovščine v Izoli
1670-1940; 0,5m/ 5š 9k
bratovščina sv. Mavra: inventar, prihodki, stroški, katastik (Scuola di S. Mauro della terra d’Isola: inventario, rendita, spesa, catastico) 1769-1806/ bratovščina Blažene Device
rožnega venca (Scuola della Beata Vergine del Rosario) 1753-1806/ bratovščina Presvetlega
božjega imena: stroški, inventar (Scuola del Santissimo Nome di Dio: spesa, inventario) 17291770/ bratovščina Božjega imena: inventar (Scuola del Nome di Dio: inventario) 1722-1776/
bratovščina sv. Jožefa: prihodki, stroški, inventar (Scuola di S. Giuseppe: rendita, spesa, inventario) 1788-1818/ bratovščina Blažene Device bičarjev: prihodki, stroški (Scuola della Beata
Vergine de Battudi della terra d’Isola: rendita, spesa) 1761-1806/ idem (livelli, affitti, inventario) 1746-1781/ bratovščina sv. Antona opata v Kortah: stroški, inventar (Scuola Sant’Antonio
Abbate di Corte d’Isola: spesa, inventario) 1772-1806/ idem (affitti, livelli, catastico) 17601778/ dokumenti bratovščine karmelske Matere Božje 1884-1898/ bratovščina sv. Zakramenta (prispevki, popis premoženja, prihodki, seznam članov, zasedanje bratovščinskega kapitlja)
1865-1916/ cerkev Marije Loretske (prepis listine o ustanovi družine Delise 1630) 1867-1894/
dokumenti cerkve sv. Mavra: prihodki in odhodki 1812-1813, popis premoženja 1861, 1924/
seznam maš 1670-1671/ samostan sv. Frančiška v Miljah 1806/ ribiška bratovščina sv. Andreja
in sv. Nikolaja 1913-1916/ zapisnik zasedanj kongregacije sv. Lovrenca 1934-1940/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Bratovščine
Bratovščine so tipične srednjeveške ustanove evropskega zahoda; njihovemu razvoju lahko v
večji meri sledimo šele od 12. stoletja dalje. V dokumentih se zanje uporabljajo izrazi confraternitas, fraternitates, confraternite, tudi congregazione, scuole, fraglie itd. V Beneški republiki so s pojmom »scuola« poimenovane katerekoli zveze obrtnikov ali poklicna združenja
oziroma zveze laikov, ki so se združevali zaradi pobožnosti ali dobrodelnosti. Statut je predvideval, da bratovščino v organizacijskem in upravnem smislu vodijo laiki, duhovniki pa so se, če
so opravljali kakšno tako dejavnost (npr. bili »glasbeniki«), sicer lahko vključili v bratovščino,
vendar v njej niso imeli niti aktivne niti pasivne volilne pravice. Vodja bratovščine je bil vsako leto voljeni gastald, ki je skupaj s pisarjem, blagajnikom in drugimi izvoljenimi voditelji
bratovščine sestavljal t.i. banco, ki je bil na novo imenovan vsako leto. Sčasoma so bile v
beneških cehovsko organiziranih bratovščinah funkcije podvojene (poleg cehovskega gastalda
(gastaldo dell’arte) je bil izvoljen tudi bratovščinski gastald; prvi je opravljal dela v zvezi z obrtjo, drugi pa je skrbel za verske in dobrodelne zadeve: ureditev bratovščinskega oltarja, organiziranje mesečnih maš in proščenj, skrb za obolele, pogrebne svečanosti in maše zadušnice.
Član bratovščine je postal lahko kdorkoli (navadno ne glede na spol), ki je dopolnil 15 let
(včasih tudi mlajši). Obstajale pa so tudi povsem ženske bratovščine (zlasti premožnejših žensk 449

nobildonne), ki pa so jih navadno vodili (upravljali) moški; v večjih mestih (npr. v Benetkah) so
obstajale tudi »nacionalne« bratovščine. Članstvo v bratovščini je bilo povezano z določenimi
dolžnostmi in pravicami. Člani so si morali med seboj pomagati (zlasti v času bolezni ali epidemij; npr. bedeti ob bolniški postelji), pokojnika so morali spremljati na zadnji poti, se udeleževati
maš ob zapovedanih praznikih in praznikih bratovščinskih zavetnikov, maš zadušnic in podobno. Ob sprejemu v bratovščino je moral kandidat poklekniti pred bratovščinskim oltarjem in
z dotikom statuta (mariegole) priseči, da bo izpolnjeval bratovščinske obveznosti. Navadno
so člani bratovščin na god svojega zavetnika plačevali članarino (luminaria), ki je kot znak
članstva dajala pravico prejemanja »kruha in sveče«, kasneje pa namesto kruha podobice z
bratovščinskim zavetnikom (na pergamentu ročno naslikana miniaturna podoba svetnika) in
končno (zaradi pomanjkanja denarja) le tiskane podobice svetnika.
V ospredju je bila zlasti socialna vloga bratovščin, saj so skrbele za pomoč vdovam in sirotam
umrlih članov. Nekatere so vzdrževale zavetišča za reveže in otroke oziroma špitale za bolne
in ostarele. Za praktične in verske namene so imele svoj oltar, lahko tudi kapelico ali cerkev.
Božjo službo za žive in mrtve ude bratovščin je ponavadi opravljal najeti duhovnik. Med seboj
so se ločile po barvi ali obliki obleke, statutih ali pravilih, po procesijah, dobrodelnih delih ter
križih in posebnih znakih, ki so jih uporabljali pri obredih. Barve, ki so jih prevzele posamezne
bratovščine, so veljale za obleko in za prekrivalo na križih ali trakove na banderih. Kuta (pelerina) je bila vedno iz grobega platna in je imela veliko kapuco, s katero so si pri pogrebih in
v procesijah bratje pokrili glavo (velikokrat tudi obraz). Na desni strani ogrinjala so navadno
imeli znak ali simbol s podobo patrona.
Od 15. stoletja dalje so se v velikem številu pojavljale bratovščine sv. Rožnega venca in sv.
Zakramenta. Na tridentinskem koncilu so bratovščine podredili škofovskemu nadzoru in od
tedaj dalje so jih ustanavljali tudi s posebnim dovoljenjem prelatov, škofov ali svetega sedeža.
Nekaterim so zaradi njihove starosti in pomena nadeli ime nadbratovščine (archiconfraternitas,
arciconfraternite). Njihov sedež je bil navadno v Rimu, podružnice pa so imele po škofijah in
župnijah cele Evrope. Ustanovljene so bile lahko le z dovoljenjem škofa in so mu tudi pripadale. Njihovo premoženje je bilo last cerkve in prav tako so člani bratovščin spadali v pristojnost
cerkvenega sodstva. Na ozemlju nekdanje beneške Istre je bila večina bratovščin ukinjenih na
začetku 19. stoletja, njihovo premoženje pa je bilo podržavljeno. (ZB)
SI PAK KP 280
Uprava župnijske cerkve Krkavče / Amministrazione della chiesa Parocchiale di Carcauzze
1816-1937; 0,1m/ 1š
dokumenti o razvoju šolstva na področju krkavške dekanije 1816-1937/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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DRUŽINSKI IN OSEBNI FONDI

14.1

Družinski fondi

SI PAK PI 284
Družinski fond Apollonio
1722-1725; 0,2m/ 2š
obračun dolgov in prihodkov Silvestra Apollonia 1722-1723/ dokument Stefana Rotte o družini
Apollonio 28.12.1724/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Apollonio
SI PAK KP 286
Družinski fond Bartolomei
1784-1878; 1,6m/ 13š 4k
register prihodkov in izdatkov 1849/ popis prihodkov 1786-1873/ pogodbe: najemne, kupoprodajne, zakupne 1784-1867/ zasebna in uradna korespondenca 1802-1854/ dokumenti o trgovini
z žitom, mlin 1826-1831/ trgovina s kožami, usnjem (bilance, prihodki in stroški) 1811-1850/
sodni procesi 1801-1850/ dokumenti o proizvodnji vina, olja in soli 1810-1838/
Del gradiva je tudi v fondu SI PAK KP 302, družinski fond Madonizza: kupoprodajne pogodbe,
liveli 1800-1890/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Bartolomei
Koprčan Nicolò Bartolomei je bil znan pridelovalec vina (oktobra 1871 je bil v časopisu Provincia objavljen seznam istrskih povabljencev na tržaško gospodarsko razstavo - Esposizione
Triestina agricola, industriale e di belle arti, med katerimi je bilo tudi 30 vinarjev). (ZB)
SI PAK KP 287
Družinski fond Baseggio
1649-1871; 0,7m/ 7š
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dokumenti o najemu hiš in trgovin v Kalegariji 1829-1834/ sodni spisi 1802-1867/ najemne
pogodbe 1745-1849/ ljudski nemiri leta 1797/ zakupi, liveli 1685-1867/ sodni procesi, peticije, pritožbe itd. 1649-1871/ apelacijsko sodišče v Kopru 1797-1814/ testamenti 1777-1846/
obdavčitev dohodka od vina 1804-1823/ Giorgio Baseggio - povzetki matematike in fizike
1857/ računske tablice 1828/ pisma o Istri (prevodi iz nemščine v italijanščino - Nicolò Baseggio) 1800-1826/ dokumenti o delu Nicoloja Baseggia 1805-1814/ korespondenca Nicoloja
Baseggia 1810-1814/ dokumenti različnih sodnih procesov, zahtevki, vloge, pritožbe iz časa
delovanja Nicoloja Baseggia 1804-1810/ gradivo o delovanju koprskega apelacijskega sodišča
v obdobju predsednikovanja Nicoloja Baseggija (seznam sodnih uslužbencev) 1797-1814/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Baseggio
Družina Baseggio, po poreklu iz Benetk, sodi med najstarejše koprske družine, saj se njeno ime
v dokumentih pojavlja že v 12. in 13. stoletju. Z Basiliusom de Basilio je bila 1. marca 1431
vpisana v register koprskih plemiških družin. Kot plemiče jih je potrdil tudi avstrijski cesar
Franc I. Del družine je živel v Milanu, kjer je vpisana v zlato knjigo in v seznam italijanskih
plemičev pod oznako plemiči iz Kopra. Posamezni člani družine so v Istri opravljali različne
upravne, sodne in politične službe. Med pomembnimi člani družine je bil tudi Nicolò de Baseggio (1744-1823), ki ga je italijanski podkralj Eugène de Beauharnais z dekretom 7.2.1806
imenoval za predsednika apelacijskega sodišča za Istro s sedežem v Kopru, Napoleon pa z
dekretom 18.5.1807 za nekaj mesecev za prvega predsednika sodnega dvora za civilne in kazenske zadeve v Kopru. Po priključitvi Istre avstrijskemu cesarstvu je bil tudi koprski župan
(10.2.1822-14.5.1823). (ZB)
SI PAK KP 843
Družinski fond Biscontini
1800-1944; 0,8m/ 8š
dokumenti družine Biscontini 1834-1944/ knjiga Manzoni 1800-1830/ listine (prepisi) za Lopar
1637-1829/ koprske soline 1829-1836/ vojaško oskrbovalno skladišče v Pulju 1917-1918/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Biscontini
SI PAK KP 290
Družinski fond Borisi
1819-1954; 1,2m/ 11š
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Večino gradiva predstavljajo prepisi dokumentov, izpiski iz raznih arhivov, izrezani časopisni
članki, razne beležke itd.
zgodovinski in genealoški podatki o družini Borisi (od 10. stoletja dalje)/ dokumenti družine
Aprilis/ genealoški podatki o družini Meduna/ dopisi občine Sv. Vid (izvlečki iz arhiva v Pordenonu)/ sestavki Giuseppa Borisija/ fotokopije iz rojstnih knjig o družini Passamonti/ časopisni
članki/ slušne igre Radia Koper 1954/ dokumenti o lutkovnih gledališčih/ organizacija italijanske manjšine na Obali po 2. svetovni vojni/ rojstni, poročni, mrliški listi/ razne prošnje iz časa 2.
svetovne vojne/ grbi različnih družin/ osnutki za genealoško drevo/ zapuščinske zadeve družine
Borisi/ viri za zgodovino družine iz arhiva v Benetkah (kopije)/ zgodovina Kopra in izvlečki
iz koprskih krstnih knjig 1886/ podatki o Grisonijevi dobrodelni ustanovi/ viri za zgodovino
koprske bolnišnice/ dokumenti o Tartiniju/ razne okrožnice, poročila in dekreti/ korespondenca/
cerkveni koledar/ knjiga zemljiških računov/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Borisi
Družina Borisi, ki izvira iz Bara (Antivari), je bila leta 1617 sprejeta v koprski veliki svet, leta
1725 pa ji je Beneška republika podelila naziv grofov. Grofovski in plemiški naslov jim je leta
1770 potrdil tudi cesar Franc I. Začetnik družine v Istri kapitan Bernardo Borisi je leta 1595 v
investitituro dobil fevd Fontana pri Vrsarju. Med pomembnejšimi člani družine sta bila Bernardo Borisi (leta 1503 je bil majordom in svetovalec transilvanskega vojvode) in Giacinto Borisi
(leta 1690 je bil generalni kapetan morja - Capitano generale da Mar). (ZB)
SI PAK KP 291
Družinski fond Cadamuro
1500-1859; 4,9m/ 41š 14k
Večina gradiva se nanaša na politično in poklicno delovanje Angela Calafatija ter njegovo
družino, del gradiva pa na nadzor trgovanja s tobakom.
dokumenti dalmatinskih družin Urbani-Cerineo, ki sta bili v sorodu z Angelom Calafatijem
1500-1768, 1822/ korespondenca med Eleno Cerineo in A. Calafatijem 1821-1824/ dokumenti
o posesti družine Brazza, ki jih je k družini Cadamuro prinesla Elena Cerineo, tašča A. Calafatija 1727-1859/ vladni manifesti, statuti, okrožnice in odločbe 10.6.1797-3.9.1805 in 9.9.181111.8.1813/ upravni in sodni dokumenti 1800-1805/ dopisi de Rotha koprskemu občinskemu
svetu 1798-1806/ nabor 1807/ vojaške zadeve 1806-1810/ dokumenti javne uprave in sodišč
1806-1842/ uradni dokumenti o delu Calafatijevega tasta dr. Leona Urbanija 1727-1808/ diploma o sprejemu v Accademio dei Risorti 1795/ dokumenti sodnika Martina Solerja, odvetnikov
Marca Bonoma, Angela Calafatija, Michaela Merla, Bernarda Rizza, Antonia Combija, Basilia
Baseggia 1767-1801/ dokumenti družine Calafati 1691-1726/ korespondenca Angela Calafatija 1794-1822 in njegove žene Marianne Calafati 1795, 1806-1810/ vladni odloki in razglasi
1809, 1813-1854/ korespondenca Bortola Cadamura o bivanju Angela Calafatija in njegove
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družine v Parizu ter o smrti njegove žene in hčere 1810-1811/ razni dokumenti o življenju in
delu Angela Calafatija 1789-1822/ razni dokumenti o življenju in delu Angela Calafatija kot
sodnika in državnega funkcionarja 1803-1820/ korespondenca Vincenza Bortolettija-Zulattija
(nekaj pisem je Calafatijevih) 1798-1824/ dokumenti o interesih otrok Nicoloja Bortolettija
Zulattija (njihov varuh je bil Bortolo Cadamuro) 1842-1851/ dokumenti o sporu med Roso
Bioni Bortoletti-Zulatti in Vincenzem Bortolettijem-Zulattijem 1810-1844/ spori družin Vattovaz in Bordon z družinami Cadamuro-Morgante, Bortoletti-Zulatti in Pirot 1814-1816/ pisma
Bortolu Manzioliju/ korespondenca (od 84 pisem je bila večina namenjenih Marcu CadamuruMorganteju, nekaj pa Bortolu Cadamuru) 1807-1850/ miscellanea: potni listi Angela Calafatija,
dokumenti o pogrebu Marianne Calafati, 4 pisma, ki jih je podpisal Eugèn Napoleon (datirana
17.2., 13.3., 31.3. in 7.10.1806), vojaška karta iz leta 1808, dva soneta, posvečena Napoleonu
in Angelu Calafatiju 1806-1809/ razni soneti, poezije, hvalnice, nagrobni govori/ sodni spisi
civilnih pravd odvetnika Angela Calafatija/ razne tiskane poezije (soneti, ode, tercine, anakreontske pesmi): nekatere so posvečene dogodku 2.11.1809, druge so ob podpisu dunajskega
miru leta 1809 nastale v čast Napoleonu in Angelu Calafatiju/ razni priložnostni napevi (večina
je posvečenih Napoleonu ob rojstnem dnevu, njegovemu godu, dunajskemu miru) 1808-1809/
REGIA FERMA TABACCHI: carinska potrdila in plačani računi 1807-1809/ prijeti tihotapci
1789-1804/ blagajniške knjige, seznami dostave tobaka, prodajalne tobaka 1797-1806/ skladišče
in blagajniške knjige tobaka 1801-1818/ skladišče tobaka v Kopru 1812-1813/ prepisi pisem
1796-1802, 1801-1806, 1802-1818, 1828-1835/ pisma in poročila 1812-1831/ pregled prodaje
tobaka v vsej provinci 1800-1805/ stanje blagajne 1810-1812/ dokumenti, bilance 1777-1804/
dokumenti, bilance, police, odprema blaga, popisi inventarja 1801-1806/ blagajna, mesečna
poročila 1805-1814/ položnice in računi 1816-1818/ mesečna poročila 1819-1850/ koprsko
gledališče 1806-1824/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Marušič, G. (1989): Koper v času Napoleona (1805/6 -1813), Kronika, letnik 37, št. 1-2, str.
58-66.
Marušič,G. (1991): Angelo Calafati. Prispevki k bibliografiji, Annales 1/91, str. 149-154.
Ustvarjalci:
Družina Cadamuro
Angelo Calafati
Plemiška družina Cadamuro je izvirala iz Trevisa; po ženski liniji je kasneje sprejela še priimek
Morgante. Marco Cadamuro je bil rojen v Noventi 24. aprila 1762. Po poroki z Bartolomeo
Zacotti je prišel s senatorjem Manfrinom v Koper za direktorja kraljeve tobačne uprave (Regia
Ferma Tabacchi), ki je v Kopru imela veliko skladišče tobaka iz turških dežel (Makedonije,
Albanije) in prodajalno tobaka (ki je bil tako kot sol državni monopol). Od Francoza Giovannija Battista Pinota je kupil nepremičnine v predelu Cereja in Farančana. Njegov sin Bartolomeo Cadamuro Morgante, rojen 8.1.1792 v Tolmezzu, je bil tik pred nameravano poroko z
Antoniette Calafati, hčerko znanega frankofila in istrskega prefekta, ki pa je skupaj z materjo
izgubila življenje 1. julija 1810 v požaru na avstrijskem veleposlaništvu v Parizu med plesom v
počastitev Napoleonove poroke z Marijo Luizo. Zaradi načrtovanih družinskih povezav je tako
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v fondu tudi precej gradiva, ki se nanaša na istrskega prefekta in kasnejšega ilirskega intendanta
Angela Calafatija in na njegovo družino.
Angelo Calafati (1765-1822) se je rodil na Hvaru v stari beneški družini. Na padovski univerzi
je leta 1789 končal študij prava, zatem je služboval v Benetkah kot odvetnik in kot predstavnik
hvarske komune (1790-1791). Kot pristaš idej francoske revolucije je sodeloval pri rušenju
vlade Beneške republike. Po prihodu Avstrijcev v Benetke se je leta 1798 preselil v Koper, kjer
je bil sprva odvetnik, 1802 pa so ga sprejeli tudi v veliki svet. Poročil se je z Marianno, hčerko
koprskega zdravnika Leona Ulbanija iz ugledne družine Cadamuro. Calafati je po letu 1805, ko
so v Istri zavladali Francozi in jo priključili Italijanskemu kraljestvu, opravljal najpomembnejše
funkcije v Istri in bil osrednja osebnost njenega političnega dogajanja. Konec leta 1805 je postal
predsednik magistrata, začasne uprave za nekdanjo beneško Istro, zatem pa leta 1806 prefekt
departmaja Istra s sedežem v Kopru. Ob avstrijski zasedbi Istre 1809 so ga konfinirali v trdnjavi
Komarno na Slovaškem, po priključitvi Istre k Ilirskim provincam pa ga je vrhovni guverner
Marmont leta 1810 poslal v Pariz k Napoleonu na čelu ilirske poklonitvene delegacije. Napoleon mu je podelil znak legije časti in ga 5.12.1811 povzdignil v barona Italijanskega kraljestva
(njegova letna renta je znašala 15.000 lir). Zaradi opeklin, ki jih je dobil v požaru na avstrijskem
veleposlaništvu v Parizu, je v prestolnici ostal na zdravljenju do leta 1813. Po imenovanju za
intendanta Ilirske province Istre (8.4.1813) se je vrnil v Koper. Po Napoleonovi abdikciji se
je umaknil v Benetke, od koder je leta 1814 ponovno prišel v Koper. Avstrijske oblasti so ga
po Napoleonovem pobegu iz Elbe konfinirale v Karlovac, od koder se je smel vrniti šele leta
1815. Avstrijska policija ga je stalno nadzorovala in ni smel več opravljati odvetniške službe ali
politično delovati. Umrl je leta 1822. (ZB)
SI PAK PI 322
Družinski fond Colombani
1806-1912; 0,1m/ 1š
Luigi de Colombani, sin pok. Lorenza - diploma obojega prava 1806/ tiskane tercine za Lorenza
de Colombanija 1840/ Horatio de Colombani - tri diplome (Dunaj 1845 in 1848, Praga 1846)/
Horatio de Colombani: priznanje 1846, dopis c.k. namestništva 1856/ Horatio de Colombani:
pesmi ob poroki Bartoli-Calegari 1887/ dve pismi F. Colombanija 1912/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Colombani
Piranska plemiška družina, od katere je najbolj znan Horacij Colombani, ki je živel v drugi
polovici 19. stoletja in je pisal pesmi v narečju. (AP)
SI PAK KP 285
Družinski fond D’Argento
1572-1900; 0,1m/ 1š
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urbar za kraje Kršan, Čepić, Nova vas pod Učko, Jesenovic in Mala Grča ter opis meje med
Kozljakom in Šumberkom 1667/ obvestilo o svinjski kugi v novomeški kresiji 1800/ obvestilo
reškega župana Paola Scarpa 1813/ indeks k neki knjigi (papež Gregor VIII.) 1572-1582/ korespondenca družine D’Argento 1700-1900/ družinske listine 1600-1900/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina D’Argento
SI PAK KP 288
Družinski fond De Belli
1435-1932; 1,4m/ 13š
dokumenti o družini in družinski posesti: družinski grb, posest družine de Belli pri Petrapilosi
(tudi Pietrapilosa), testamenti, topografska karta družinske posesti v Črnici, zakupi, dohodki
od zakupov, liveli in zakupi, ki so jih plačevali kmetje iz Marezig, 14. st. dalje/ korespondenca
Cristofora de Bellija, zdravnika in koprskega župana/ podatki o ustanovi za ubožne »Pio Istituto Grisoni« z zgodovinskimi podatki 1928/ mansionerija Mantova 1732/ podatki o proizvodnji
soli, olja (družinske soline, proizvodnja soli 1865, proizvodnja olja v Dajli 1830-1841)/ rokopis
sonetov/ dokumenti o zdravstvu: podatki o koleri 1855, navodila zdravnikom za delo, inventar
mestne bolnišnice/ obnova cerkve v Semedeli (podatki o sarkofagu škofa da Ponteja 1854)/
seznam poslancev deželnega zbora/ genealogija/ risba koprskega vodnjaka/ ribolovni zakon/
priobalno ribištvo in ribiči iz Chioggie/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina De Belli
Začetnik družine je bil Jacopo Bello de Belli (1356-1420), ki je leta 1385 iz Vicenze prišel v
Koper kot vojak v Levjem gradu. Njegov sin Giuliano je bil 21.4.1428 sprejet v veliki svet in
leta 1431 vpisan v register koprskega plemstva. Pomembnejši člani družine so bili: Giorgio de
Belli (doktor prava, 1510), Ottonello de Belli (1537-1612, doktor obojega prava in književnik),
Giulio de Belli (Koper, 1570 - Pariz, 1650; pisatelj in doktor prava - doktoriral v Padovi leta
1592, 1610 tajnik kardinala Dietrichsteina in kardinala Galla), Giovanni de Belli (Koper, 1477
- Santa Maria alle Stelle pri Veroni, 1630; 27. maja 1593 je vstopil v red kapucinov v Brescii in
postal oče Marcus Justinopolitanus, tudi Marco di Ottonello; bil je odličen pridigar; leta 1621
je v Kopru ustanovil kapucinski samostan sv. Marte), Aurelio de Belli di Ottonello (1647-1659;
doktor obojega prava, dekan koprske katedrale), Giuliano de Belli di Ottonello (kapetan, poveljnik stotnije v vojni pri Mantovi leta 1630), Giovanni Ambrogio de Belli (arhidiakonski kanonik
in generalni vikar), Giuliano de Belli (kapetan 1654, poveljnik stotnije v Dalmaciji). (ZB)
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SI PAK KP 295
Družinski fond De Franceschi
1799-1932; 0,1m/ 1š
De Franceschi, posestniki iz Segeta: odločba o taksah, začasni zakon o občinah 1845-1851/
korespondenca 1889-1932/ zemljiško-premoženjski spor 1799-1836/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina De Franceschi
Družina sicer izvira iz Benetk, a so se njeni člani kot fevdalci preselili na Kreto. Po padcu
Kandije (1669) so se nekateri vrnili v Istro (Seget pri Umagu), kjer so kupili posestvo družine
Valier. V koprski svet je bila družina sprejeta leta 1802 in je bila vpisana v zlato knjigo (Libro
d’oro); plemstvo ji je potrdil tudi cesar Franc I. Giovanni Battista de Franceschi je bil leta 1892
podestat Umaga. (ZB)
SI PAK KP 309
Družinski fond De Rin
1794-1927; 0,1m/ 1š
sonet ob poroki Bartolomea de Rina s Carolino Schroeckenfuchs 1881/ dolgovi in finančne
transakcije Margherite de Rin z raznimi osebami 1796-1836/ Stefano de Rin, advokat - rokopis
o nekaterih pravnih vprašanjih pri upravljanju italijanskih dobrodelnih društev 1927/ Vittorio
de Rin - davčni opomin 1855/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina De Rin
Družina je bila v koprski svet nobilov sprejeta 9.7.1424, v seznam pa je bila vpisana leta 1431 z
Victorjem de Rinom. Med pomembnejše člane družine sodita Pietro de Rin (kapitan Labina, ki
se je leta 1599 izkazal v boju z Uskoki) in Nicolò de Rin (od 4.8.1814 do 7.10.1871). Slednji je
leta 1836 na padovski univerzi končal pravo in se po preselitvi v Trst zaposlil pri odvetniku Domenicu Rossettiju. Leta 1848 se je aktivno vključil v politiko (obramba italijanstva, zavzemal
se je za italijanski učni jezik) in bil leta 1862 izvoljen v mestni svet. V času vojne leta 1866 je z
ženo Eleno, rojeno Zarotti, in somišljeniki (Carlo Combi, Paolo Tedeschi, Antonio Madonizza)
emigriral iz avstrijskega Trsta na italijansko ozemlje, vendar se je kasneje vrnil. Po preteku
mandata mestnega svetnika leta 1868 je opustil politiko. (ZB)
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SI PAK KP 314
Družinski fond De Totto
1715-1942; 2,8m/ 25š
najemi hiš, skladišč in polj: v Vrgalucu 1814-1817, v vratih Brazol 1827, v predelu Porto
1851-1852, drugi najemi 1860-1874/ dokumenti kolonskih posesti grofa Giovannija de Totta v
Pradah, Pompjanu, Vrgalucu in Ariolu/ dogovori, sporazumi, poravnave (soline - last Marianne
de Zanetti, zakupi - posest družine Rocco iz Rovinja)/ korespondenca, pisma o poslih s koprsko
družino Madonizza 1812-1843/ dokumenti o družini, npr. rokopis Gregoria de Totta o koprskih
grofih Tottih 1731-1942, stroški za šolanje Giovannija de Totta v Vidmu 1857, dokumenti o
škodi, ki jo je na posesti Tottovih v Bošamarinu povzročila avstrijska vojska ob zasedbi Kopra
aprila 1809/ davki/ razni dokumenti o zakupih, najemninah/ dokumenti o trgovini s kožami: register dohodkov 1772, bilanca za leta 1814-1819, trgovanje 1811-1823/ sodni procesi Cernivan
proti Gallini 1715, Alvise Rismondo proti Giovanniju Battisti Roccu 1770, bratje Mula proti
Angelu Acqui 1809, Giovanni de Totto proti bratom Tripar iz Topolovca 1816, Giovanni de
Totto proti Antoniu Cuderu iz Kopra 1816, Callegari proti Benussiju 1820/ dokumenti o imenovanju Giovannija de Totta za koprskega župana 1806-1807/ zbirka brevov in prepisov (Pij
VI. in Pij VII.), ki so bili izdani mestu in družini Totto 1802-1837/ dokumenti o delovanju grofa
Giovannija de Totta kot koprskega župana in predsednika istrske deželne komisije/ poročna
pogodba Michiela de Totta 1821/ seznam koprskih družin, ki jih je avstrijski cesar potrdil kot
plemiške 1816-1834/ nagrobni govor ob smrti Michiela de Totta 1814/ nekrolog ob smrti Giovannija de Totta 1830/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina De Totto
Stara koprska družina, katere začetnik je znan iz srede 14. stoletja. Totus iz Padove je bil leta
1348 poveljnik konjenice v Levjem gradu. Zaradi zaslug in lojalnosti Beneški republiki v času
koprskega upora leta 1348 je dobil dve postajališči (poštni postaji) za konje v Sv. Lovreču v Istri.
Tottovi so bili vpisani v knjigo plemstva v Pulju (1732), od leta 1796 so imeli naziv grofje, leta
1802 pa so bili sprejeti v koprski veliki svet. Kot plemiči so bili ponovno potrjeni leta 1824, kot
grofje pa 1826. Od leta 1770 so imeli v posesti Žusterno, Bošamarin, Prade, Pomjan, Vrgaluc
in Ariol. Grof Michele Totto (1732-1814) je bil od leta 1784 do leta 1814 gastald bratovščine
sv. Antona opata, predsednik bratovščine sv. Zakramenta in leta 1808 član vrhovnega sveta
istrskega departmaja (Consiglio generale del Dipartimento dell’Istria). Grof Giovanni de Totto
(1762-1830), sicer industrialec s kožami, je bil koprski župan v času Italijanskega kraljestva in
Ilirskih provinc (1805-1813) ter v času avstrijske restavracije. (ZB)
SI PAK KP 289
Družinski fond Del Bello
1487-1835; 1,5m/ 9š 4k
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družinska debla/ dokumenti o najemih 1772-1806/ družinska posest (delitev posesti, dotalne
pogodbe) 1634, 1809/ podatki o posesti v Škocjanu 1667-1835/ podatki o posestih v Gradinu: knjiga zakupnikov, plačniki pravd in desetin/ podatki o posestih v Pobegih, Pradišjolu, na
Srminu, v Škocjanu in Marezigah 1675-1736/ različni dokumenti o najemih, prodaji, zamenjavi
posesti/ podatki o imetju tretjerednikov (samostan sv. Gregorja) v Škocjanu 1523-1712 (med
drugim dokument, ki ga je gvardijan samostana p. Sabla leta 1589 napisal v glagolici, in dve
potrdili gvardijana p. Dobrilovicha s pripisi v glagolici 1701, 1702)/ premoženjskopravne zadeve s samostanom sv. Klare in livel 1635/ korespondenca: Ottavio del Bello 1666-1682, Giuliano in Giovanni Battista del Bello 1672-1683/ 3 knjige zakupov in livelov 1693-1714, 16931719, 1720-1806/ podatki o družini Paulazzi (dediči; predvsem premoženjskopravne zadeve,
plačevanje najemnin samostanu sv. Klare)/ knjiga pravd (dajatev) s poimenskim indeksom
kolonov 1718-1769/ sodni procesi in spori (premoženjskopravne zadeve, delitev premoženja,
dote): spor Angela Ruffinija (zaradi desetine) z vaščani Tinjana 1487-1763/ spor Lucia del
Bella z Eliem Belgramonijem zaradi dediščine 1676-1684/ spori: Veronica Paulazzi z dediči
proti družinama Sereni in Marchesini 1636-1643/ dogovor med Cecilio del Bello in Liciniem
del Taccom glede Ceciliine dote 1706/ spor Rufini proti Grisoniju zaradi dediščine/ spori zaradi škode, ki so jih koloni del Bellov povzročili na posestvih mejašev 1721/ spori z vaščani
Tinjana zaradi desetine 1755/ spor Giustine Bonfadini, vdove Nicoloja del Bella, z Innocentom
Gavardom zaradi vrnitve premoženja 1815/ zbirka družinskih testamentov (21)/ liveli, pravde
Ottavia del Bella/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Del Bello
Koprska družina del Bello, ki izvira iz Benetk. Njen začetnik je bil Giuliano di Giacomo del
Bello. V koprski veliki svet je bil sprejet 5.11.1430, v registru plemstva pa je bil leta 1431
vpisan Julijanus del Bello. V 17. stoletju so imeli fevde v Kobertonu, Topolovcu in Kučibregu.
Najpomembnejši člani družine so bili Ottonello del Bello (književnik, 1629), Alvise del Bello
(po uboju dr. Nicoloja del Tacca, sina pok. Carla, 6.9.1683 je bil leta 1684 izgnan iz Kopra in
je bil nato kapetan v toskanski nadvojvodini), Nicolò del Bello (koprski župan leta 1778, 1784,
1790, 1797, sodnik v letih 1790, 1792 in 1793, kapitan Slovanov leta 1791) in Pietro del Bello
(notar, koprski župan od 2.11.1838 do 1.11.1841). (ZB)
SI PAK KP 292
Družinski fond Depangher
1878-1918; 0,1m/ 1š
pesnitev dr. Michela Depangherja v počastitev osvoboditve 3.11.1918/ pobotnice za transport
olja in drugih stvari v Trst 1878-1879/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Družina Depangher
Zdravnik (otorinolaringolog) Michele Depangher (15.9.1865-1924) je bil sin Antonia in Marie Apollonio. Poleg strokovnih zadev (članki o medicini, polemike v časopisih o negativnih
vplivih na zdravje ljudi) je izdajal tudi časopise (Fiamma, Gigli e ortiche, Naso nell’Amore)
in literarna dela (poezija, dramske pesnitve, parodije - npr. Spirito e materia, 1906; Battaglie e
fremiti, La Peata, 1908 itd.). (ZB)
SI PAK KP 293
Družinski fond Dolenc
1697-1921; 0,6m/ 6š
Fond obsega gradivo graščine Orehek pri Postojni (še preden je prišla v last Dolenčevih) in gradivo o posesti Matije Dolenca ter njegovih naslednikov. Večina gradiva se nanaša na družinske
premoženjskopravne zadeve.
popis obveznosti na posestvu Orehek (Nusdorf) 1788/ popis dajatev posameznih kmetov v vaseh Ograde, Razdrto, Studenec, Podstenje, Podraga, Vrhnika, Slavina 1780-1803/ seznam kmetij po posameznih vaseh (Orehek, Studenec, Podstenje, Slavina, Hrenovice, Gorice, Hruševje,
Slavinje, Šilentabor, Selce, Jelšane, Dolenje, Parje, Poklar in Kilovče) posestva Dolenčevih
1790-1814/ dopis upravitelju (Joseph Jakob Brositz) Orehka 1785/ rezervacije primernih kmetij za nakup 1785-1836/ prepisi listin 1797-1836/ opis individualnih davščin (Razdrto, Ubeljsko, Hruševje) 1807-1809/ 3 urbarji posestva Orehek 1803, 1807 in 1807 za kraje Orehek, Podstenje, Studenec, Slavina, Vrhnika/ popisi davščin po posameznih vaseh gospostva 1813-1815/
urbarji 1815-1840/ popisi dohodkov posesti 1800-1900/ davčne knjižice 1844-1887/ uradni
spisi in dopisi Dolenčevih z oblastnimi organi, ki se nanašajo na posesti Dolenčevih 1697-1900/
10 spisov, potrdila, pismo, uradna objava v slovenščini 1810-1921/ načrt za cerkveni portal in
postavitev zvonov 1824-1848/ privatni spisi in dokumenti 1800-1900/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Presl, I. (1991): Za družino, dom, cesarja, v: Annales 1, Koper, str. 171-178.
Ustvarjalci:
Gospostvo Orehek
Družina Dolenc
Grad Orehek je leta 1584 sezidal grof Ahacij Thurn. V začetku 17. stoletja ga je kupil Rafael
Coraduzzi, deželnoknežji dvorni kancler v Gradcu, ki je dosegel, da se je tu ustanovilo selsko
sodišče. Okoli leta 1620 je prodal gospostvo knezu Urhu Eggenbergu, ki ga je zamenjal z baronom Jakobom Hallerjem (+1621) za Mali grad pri Planini. Po njem ga je podedoval Andrej
Haller pl. Hallerstein (+1643). Njegova sestra Ana ga je po njegovi smrti leta 1652 prodala
knezu Janezu Ferdinandu iz furlanske plemiške družine Porcia (1606-65). Gospostvo je nato
kupil Janez Bernard Rossetti (+1678 ali 1688), član plemiške družine iz Ferrare. Njegov pra460

vnuk baron Bernard Rossetti (med prvo francosko okupacijo 1797 je bil predsednik začasne
deželne vlade na Kranjskem) je vso svojo posest, ki je poleg Orehka obsegala še gospostvo Na Školu, Razdrto, Podbrje pri Orehovici in Šilentabor, dne 11. novembra 1809 prodal
Matiji Dolencu, poštnemu mojstru v Sežani, za 150.000 goldinarjev. Družina se je iz Sežane
preselila na Razdrto. Matija Dolenc je Orehek 1. novembra leta 1830 izročil prvorojenemu
sinu Matiji (1792-1863). S sinom Edvardom (1845-1927) sta imela v zakupu tržaško pošto.
Edvard se je leta 1891 poročil z 22-letno Josipino Dolenc (1869-1950), hčerko Hinka Dolenca iz
Starega trga na Notranjskem (sodnik in književnik, rojen 1838) in Karoline, roj. Vilhar (hčerka
Miroslava Vilharja). Rodili so se jima trije otroci, in sicer Matija (1892-1915), Edvard, imenovan
Vardl (1893-1968) in Josef (1894-1945). Za Edvardom sta imela pošto v zakupu njegova žena
Josipina (tudi Pepina) in do leta 1923 sin Vardl. Leta 1948 je bila graščina nacionalizirana. (ZB)
SI PAK KP 294
Družinski fond Favento
1600-1826; 0,1m/ 1š
dokumenti družin Genzo in Favento: predaja skladišča v Velikih vratih 1600/ Lorenzo
Genzo - najem bareda 1666/ Lorenzo Genzo - prodaja vinograda 1670/ Lorenzo Genzo: samostan sv. Klare, prodaja zemljišča v predelu Pompjan pri Pradah 1670/ podatki o premoženju
don Antonia Genza 1765/ dokumenti don Pietra Genza 1765/ 3 testamenti družine Genzo 1744/
testament Giovannija Genza 1797/ dotalna pogodba Marie Genzo in Pietra Faventa 1789/ nakup zemljišča na Srminu (zamenjava za zemljišče v Žusterni med družinama Genzo in Favento/ razni akademski spisi/ razni razglasi 1797-1801/ dokumenti z versko vsebino (2 pastoralni
pismi škofa Agostina Bruttija in Bonifacia da Ponteja)/ soneti posvečeni podestatu, političnim
osebnostim, škofom/ o trajektni povezavi s Trstom 1687/ vabilo učenkam in učencem k javnim
izpitom 1826/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Favento
Družina je bila med koprske nobile vpisana leta 1802, cesar Franc I. pa ji je leta 1824 potrdil
naziv. Med italijanske nobile (s členkom de) so bili vpisani leta 1930. Začetnik družine je bil
Pietro de Favento, Giovannijev sin, ki je bil leta 1806 odvetnik ustanove za ubožne, od leta
1816 pa sodnik koprskega okrožja. Med pomembnejšimi člani družine je bil tudi Giovanni de
Favento (+1890), sicer kanonik in književnik. (ZB)
SI PAK PI 296
Družinski fond Gabrielli
1862-1944; 1,4m/ 14š
dokumenti 1868-1926/ cenitve posesti 1920-1932/ dajatve kolonov 1928-1944/
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Pripomočki za uporabo:
jih ni
Ustvarjalci:
Družina Gabrielli
Družina je pred drugo svetovno vojno imela v lasti posesti na Krogu in v Sečoveljski dolini.
V klasicistični palači Gabrielli, zgrajeni sredi 19. stoletja ob jugovzhodni strani piranskega
notranjega pristanišča, ima sedaj sedež Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran. (ZB)
SI PAK KP 297
Družinski fond Gavardo
1437-1797; 0,1m/ 1š
dekret koprskega škofa Bonifacia da Ponteja o imenovanju koprskega kanonika Stefana
Gavarda 1797/ jubilej koprskega kanonika Francesca Marie Gavarda, okoli 1800/ genealoško
deblo 1776/ sodni spori med Francescom Gavardom in Olimpom Gavardom 1534 (omenjen
tudi podatek iz leta 1437)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Gavardo
Gavardovi so stara koprska družina, ki izvira iz kraja S. Martino di Brescia (1110), kjer je imela
utrdbo. V lasti je imela fevd (signoria) Sv. Peter ali Krkavče (1210), Castelnuovo (Podgrad),
Merišče in Oskorus (Skorušica) od 15. stoletja do 1828, vasi Zabavlje (Zavavia) in Labor (Lavera). V koprski svet je bila vključena 25.3.1416, leta 1431 pa je bil v registru vpisan Philippus de
Gavardo.V 15. stoletju je bila vpisana tudi med puljske nobile. Začetnik rodbine je bil Gavardo
I. Gavardo, rojen v Kopru (glavni kapitan konjenice oglejskega patriarha Volchera, premagal
in pregnal je Ludvika Bavarskega in postal kavalir cesarja Friderika II. Od patriarha je dobil
vas Sv. Peter - Krkavče. Leta 1210 je bil Gavardo II. Gavardo soprakomit na koprski galeji v
kandijskem uporu 1366 (ker je na kandijsko obzidje postavil beneško zastavo, je dobil beneško
državljanstvo). Santo I. Gavardo je leta 1414 v Neaplju kot poveljnik konjenice neapeljskega
kralja Ladislava v dvoboju ubil Rossetta di Capua, 1452 je zmagal pri Cerretu, bil je guverner - pravnik Brescie; leta 1463 se je kot general udeležil vojne proti Trstu in avstrijskemu nadvojvodi ter kot nagrado za to dobil Castelnuovo. Giovanni Gavardo (1481, 1490), sin Santa
I., se je odlikoval v vojni v Furlaniji in Ferrari. Njegovi sinovi Santo II. (soprakomit na galeji
1525), Gavardo III. (se je izkazal v Meranu 1514 in Tržiču 1519) in Roberto I. (1509, 1515;
kapitan, ranjen in zajet je bil pri osvajanju Podgrada). Med pomembnejšimi člani družine so
bili: Simone Gavardo (1382, koprski arhidiakon in glavni vicedomin oglejskega patriarha), Rinaldo I. Gavardo (1479, 1482 - 25 let je bil v službi Beneške republike kot capitano collaterale,
tajnik, nuncij in odposlanec, komisar), Alessandro I. Gavardo (vicecollaterale 1511 v Padovi
in 1515 v Raveni), Giovanni Gavardo (1614 je bil kapitan Slovanov ter kapitan in tajnik generala Antonia Barbara v Kandiji), Pietro I. Gavardo (17. stoletje - boril se je proti Uskokom),
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Pietro II. Gavardo (+1721, v Kopru je 1664 skrbel za orožje in bil poveljnik trdnjave v Palmi),
Gavardo Gavardo (1701-1736, duhovnik, erudit in pesnik), Alessandro Gavardo (+21.10.1817,
doktor prava), Tino de Gavardo (+1914, pesnik - pisal v dialektu). (ZB)
SI PAK KP 298
Družinski fond Gerosa
1810-1930; 0,1m/ 1š
Dominico in Oreste Gerosa: osebni dokumenti, spričevala 1810-1911/ poročila iz lokalnega časopisja o potresih (zbral Emilio Gerosa) 1916-1917/ meteorološki podatki iz lokalnega
časopisja (zbral Emilio Gerosa) 1916-1917/ načrti, poročila in dopisi z oblastmi glede bonifikacije solin v Kopru, Miljah in Žavljah 1908-1927/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Gerosa
Med pomembnimi člani družine sta bila Oreste Gerosa (profesor naravoslovja na koprskem
liceju) in ing. Emilio Gerosa (1873-1944), ki se je med drugim ukvarjal z osušitvijo nekdanjih
koprskih solin in bonifikacijo celotnega zamočvirjenega območja v okolici Kopra. Njegova
pomembna dela o tej problematiki so:
Progetto di bonificazione delle ex Saline di Capodistria, delle Valli di Stagnone e delle ex Saline
di Muggia e di Zaule. [s.l., s.n.], 1923,
Progetto di Bonificazione delle ex-Saline di Capodistria, delle Valli di Stagnone e di Campi
delle ex-Saline di Muggia e di Zaule. Milano, Società Editrice Tecnico-Scientifica, 1921,
Trentatre anni di osservazioni pluviometriche nella stazione ombrometrica di Capodistria. Congresso Interregionale degli Ingegneri delle Tre Venezie, 1933. Trieste [s.l., s.n.], 1933. (ZB)
SI PAK KP 299
Družinski fond Gravisi
1440-1933; 5,3m/ 48š
zgodovinski podatki o Akademiji »dei Risorti« v Kopru (statuti, seznami knjig, liveli, nov naziv in blagajna akademije, diplome raznih akademij, izdane Gravisiju), v kateri so se družili in
delovali najvidnejši istrski izobraženci (npr. Matteo Gravisi, Silvestro Venier, Angelo Sbisa,
Antonio Baldini, Girolamo Gravisi, Stefano Carli, Stefano Castellani, Giovanni Totto, Angelo Calafati itd.)/ akademski govori: hvalnica literaturi, o ideji pravice, kreposti in poštenja, o
plemstvu itd./ akademska pisma G. Gravisija in drugih članov akademije/ soneti članov akademije/ rokopisi pesmi Francesca Businella v beneškem narečju 1655/ dokumenti o akademijah
v Gorici, Vidmu, agrarni akademiji v Piranu/ premoženjskopravne zadeve Elisabete Barbabiancha, družin Tiepolo in Tacco/ najemi in najemnine posesti, mlinov, hiš, fevdalne dajatve 1687-1814/ upravljanje družinskega premoženja 1659-1899/ kronologija oglejskih škofov,
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nadškofov, patriarhov in videmskih nadškofov/ dokumenti o potrditvi plemiških naslovov
družin Barbabianca in Bocchina iz Buzeta, potrditve naslovov markizov/ originalni rokopisi
posameznih osebnosti, kot so bili npr. Gian Rinaldo Carli, Girolamo Carli, Francesco Combi,
Bonifacio da Ponte, Alessandro Gavardo, Girolamo Gravisi itd./ zgodovinski podatki o beneški
družini Barbo, ki je imela posesti tudi v Istri (rokopis iz 18. st. - podatki 1036-1491)/ prihodki
in stroški posesti v Semedeli (Bencich) 1842-1887/ spisi o družini Barbabianca: inventarji,
pisma, podatki o družini, o premoženju in dediščinah, sodni spori, delitve premoženja itd./
oporoke, dediščine, razne pogodbe, spričevala posameznih članov družine Bocchina/ dohodki družin Gravisi, Barbabianca, Bocchina/ Girolamo Gravisi - oris zgodovine Kopra (zbirka
dekretov v korist mesta 1400-1600)/ listine beneškega doža, ki se nanašajo na sprejem družin
de Rin, Ingaldeo, Sereni, Tiepolo, Bonzi, Contesini v koprski mestni svet/ podatki o življenju
in delu Gian Rinalda Carlija/ korespondenca Girolama Carlija, Stefana Carlija, Agostina Carla
- Rubbija/ katastrski izvlečki iz koprskega, vodnjanskega in buzetskega okraja/ prošnja Gravisijev za postavitev družinske grobnice na koprskem pokopališču 1873/ dokumenti o koprski
stolnici (prepisi listin iz let 1082, 1212, 1161, 1168 itd.)/ dotalne, poročne in druge pogodbe
1585-1856, 1910/ podatki o koprskih samostanih sv. Ane in sv. Dominika/ o krajepisu koprske
škofije/ rokopis doževih dukalov iz 16.-17. st./ anonimni rokopis o koprski škofiji/ dokumenti
o smrtni kazni (Michiele Zuppan, Matteo Zerbo in Francesco Tomas, župnik v Ospu) 1816/
podatki o koprskem fontiku/ anonimni rokopis o jezuitih/ liveli, ki jih je koprski gimnaziji
zapusti Gianandrea Gravisi/ genealoški, zgodovinski in premoženjski podatki družine Gravisi
od 14.-19. stoletja/ genealoško deblo 1818/ 3 doktorske diplome 17. st./ dokumenti Lucrezia
Gravisija, Lepida Gravisija, Francesca Gravisija, duhovnikov Antonia in Girolama Gravisija/
razprave, beležke, razmišljanja, koncepti itd. Girolama Gravisija/ dokumenti Elia, Gianandrea
in Giuseppa Gravisija/ dokumenti, ki se nanašajo na fevd Grimalda: pogodbe s kmeti, meja
posesti, inventar nepremičnin 1796/ spisi, ki se nanašajo na Ilirske province: obrazec prisege
uslužbenca iz Labina 1812, okrožnica policijskega komisarja o domicilnih izkaznicah 1813/
davčna potrdila Gravisijev 1812-1933/ dokumenti o investituri 1616-1796/ dokumenti o izolski
komuni, ki jih je podpisal Antonio de Besenghi 1797/ zahtevki 1612-1843/ Girolamo Gravisi
- podatki o Istri/ prošnja Benetkam, kjer področja Rašporja, Motovuna, Pirana in Milj prosijo
za ohranitev starih privilegijev 1559/ razne kupoprodajne, najemne, menjalne, zakupne, dotalne
pogodbe 1206, 1548-1834/ koprski statut 1668/ korespondenca/ knjige livelov družin Barbabianca, Bocchina in Gravisi 1613-1835/ dokumenti o mansioneriji Gavardo-Gravisi 1721 in
Zarotti/ dokumenti o mlinih v okolici Buzeta/ razprave Girolama Gravisija o denarju v Istri/ o
olju 1771/ registri o proizvodnji olja 1829, 1853 in register torklje 1852-1853/ pićenski škofi
(podatki 500-1767)/ Prospero Petronio: Memorie sacre e profane dell’Istria 1680-1681/ dokumenti o fevdu Petrapilosa/ sodni in premoženjskopravni spori posameznih družinskih članov
1400-1835/ razglasi Beneške republike 1762-1795/ o prenovi piranskih solin 1767/ rokopisi o
koprskih solinah 1761/ zapisnik seje lastnikov solin 1912/ podatki o solinah Gravisijev/ dokumenti o koprskem šolstvu/ sinoda koprske škofije 1723/ testamenti/ dokumenti o Petru Pavlu
Vergeriju/ popis dajatev Elia Gravisija/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Flego, I. (1997): Gian Rinaldo Carli in Girolamo Gravisi. Acta Histriae 5. Koper, str. 109-134.
Flego, I. (1998): I marchessi Gravisi di Capodistria. La citta: foglio della Comunita italiana di
Capodistria, let. 4, št. 5, Koper, str. 8-9.
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Flego, I. (1998): Girolamo Gravisi: sparso in dotte carte. Capodistria, Edizioni comunita italiana.
Flego, I. (2000): Markizi Gravisi iz Petrapiloze na Buzeštini. Buzetski zbornik, let. 26, št. 26,
Koper, str. 35-54.
Marušič, G. (1991): Angelo Calafati. Prispevki k bibliografiji. Annales 1/91, Koper, str. 149154.
Petronio, P. (2001): Memorie sacre e profane dell’Istria: brani della parte prima; a cura di Flavio
Forlani, Capodistria.
Statut koprskega komuna iz leta 1423 z dodatki do leta 1668 (1993): za objavo priredil Lujo
Margetić, Koper - Capodistria : Pokrajinski arhiv Koper, Rovinj - Rovigno : Center za zgodovinske raziskave.
Darovec, D. (2004): Davki nam pijejo kri : gospodarstvo severozahodne Istre v novem veku
v luči beneške davčne politike. Knjižnica Annales Majora. Koper : Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče Republike Slovenije Koper, Zgodovinsko društvo za južno
Primorsko.
Ustvarjalci:
Družina Gravisi
Markizi Gravisi so stara koprska plemiška družina. Po Prosperu Petroniju izvirajo iz Toskane,
v Piranu pa so najprej omenjeni v 14. stoletju (Domenico de Gravisi 1337). Kapitan Nicolò
Gravisi, sin pok. Vanta iz Pirana (rojen 1396), je leta 1435 odkril zaroto, ki so jo kovali nekateri
Padovanci proti Beneški republiki, zato je bil nagrajen s trajno investituro fevda in markizata
v Petrapilosi, ki so mu med drugim pripadala tudi gospostva Zrenj, Sočerga, Čepić, Salež in
Pregara. Z dukalom z dne 10.3.1440 jim je to podelitev potrdil beneški dož Francesco Foscari.
V koprski veliki svet so bili sprejeti 25. marca 1466: leta 1662 jim je Beneška republika znova
potrdila naslov markizov, pozneje pa tudi avstrijski cesar Franc I. Po smrti Nicoloja Gravisija,
se je po njegovih sinovih Michelu, Graviseju, Pietru in Vantu družina razdelila na štiri veje.
Po prvorojencu Michelu so se sorodstveno povezali z družinama Barbabianca in Bocchina.
Družini drugo- in tretjerojenca sta bili še v 19. stoletju naseljeni v Buzetu. Veja četrtorojenca
Vanta je bila v Kopru in iz njenih vrst izhajajo pomembni koprski književniki in izobraženci.
Najpomembnejši predstavniki družine so bili: Vanto Gravisi (poveljnik gradu v Podgradu,
1479), Michele Gravisi (eden izmed beneških vojaških poveljnikov v vojni leta 1509), markiz
Pietro Gravisi (1520-1588, poveljnik galeje v bitki pri Lepantu), Lucrezio Gravisi (kapitan, ki
je leta 1588 postal vitez kralja Sigismunda III. Poljskega; njega, brata Francesca, nečaka kapitana Graviseja in bratranca Vanta so leta 1613 ubili Uskoki), Giovanni Battista (leta 1525 se je
izkazal v bitki pri Pavii), Giovanni Gravisi (leta 1592 vitez malteškega reda), markiz Gravise
Gravisi (guverner Krfa 1659 in nato Verone), Ottavio Gravisi (+1696, poveljnik konjenice v
Istri). Pomembni člani družine so bili še Giovanni Nicolò Gravisi (1610, književnik in beneški
vitez ter vitez francoskega kralja), Cristoforo markiz Gravisi (pesnik, 1734), Giuseppe Gravisi
(1710-1774, književnik, providur za meje), Girolamo Gravisi (1720-1812, izobraženec, arheolog in filolog), Dionisio Gravisi (1750-1768, pesnik). (ZB)
SI PAK KP 300
Družinski fond Grisoni - Sabini
1412-1947; 10,6m/ 93š 27k
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knjiga najemov posesti v Dekanih 1663-1677/ različni akti iz 17.-18. stoletja: o miru v Bologni
1529, dogovor v Gradiški/ beneški komisarji, poslani v Furlanijo 1563-1564/ vina v Izoli 1571/
o svobodni plovbi v zalivu 1571/ seznami oglejskih patriarhov/ o koprski meji 1704/ o meji med
avstrijskim in beneškim ozemljem (Črni Kal in Rožar) 1707/ pismo providurja za meje v Istri
1707/ o tihotapljenju 1708/ o obisku rašporskega kapetana v Piranu 1714/ dokumenti o meji
s Turčijo, Avstrijo in Benetkami/ meja med beneško in avstrijsko posestjo v Dalmaciji 1729/
dokumenti o družini Apollonio iz Pirana 1500-1700/ dokumenti o družinah Grisoni, Gorizutti,
Sabini, Borisi/ razni liveli/ investiture Sabinijev v Dajli 1567/ dokumenti o Dajli 1753-1763/
register fontika 1674/ razni družinski dokumenti, testamenti, poročne pogodbe, delitve posesti,
kupoprodajne pogodbe 1662-1768/ investiture 1412, 1550/ korespondenca/ knjige zakupov,
npr. knjiga zakupov iz Rožarja pri Kopru 1803-1814/ razni sodni spori in procesi zaradi posesti
oz. dediščine 1698-1820/ spor med Piranom in Izolo zaradi komunske meje 1212/ procesi z
družinami Ruffini, Sabini, Vergerio/ dokumenti o posesti Sorbar 1683-1706/ posest Sabinijev
in Grisonijev v Dajli 1437-1639/ razne diplome grofov Grisoni 1664-1850/ dokumenti o benediktinskem samostanu v Dajli/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Grisoni - Sabini
Družina Grisoni - Sabini je stara koprska plemiška družina z naslovom grofov, ki je v moški
liniji izumrla leta 1841. Med beneške patricije je bila sprejeta z Oriundom di Jesolom, vendar
je bil Lorenzo Grisoni leta 1378 izgnan iz Benetk. Družina je emigrirala v Koper in je bila z
grofom Nicolausom Grixoniusom leta 1431 vpisana v seznam koprskega plemstva (potrjeno
leta 1754, leta 1770 je naslov potrdil tudi cesar Franc I). Leta 1650 so imeli v lasti Movraž in
Trebeše, leta 1736 pa so po grofih Sabinijih podedovali še predel Sv. Ivana pri Dajli. Po smrti
zadnjega grofa Francesca de Grisonija (1841) je ta posest pripadla benediktinskemu samostanu
v Dajli. Omenjeno posest je leta 1273 dobil Almerico Sabini kot fevd od novigrajskga škofa,
leta 1596 pa še vas Sorbar pri Novigradu. Pomembni člani družine so bili dr. Francesco Grisoni
(r. 1510), Annibale Grisoni (dr. kanonskega prava, kanonik koprske stolnice, inkvizitor svetega sedeža v Istri in glavni preganjalec škofa Petra Pavla Vergerija). Grofa Antonia Grisonija
(1724-1779) je Marija Terezija leta 1775 povzdignila v generala. Francescova žena Marianna
Grisoni-Pola je z njegovo zapuščino (milijon goldinarjev) ustanovila Grisonijevo dobrodelno
ustanovo »Pio Istituto Grisoni«. (ZB)
SI PAK KP 301
Družinski fond Jakomin
1887-1946; 0,1m/ 1š
osebni dokumenti 1887-1946/ Josipa Jakomina zadružna knjižica Kmečke posojilnice in hranilnice pri Sv. Antonu 1908/ hranilna knjižica Giuseppa Jakomina 1939/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Družina Jakomin
SI PAK KP 371
Družinski fond Lilija
1918-1990; 1,2m/ 12š
dnevniki, zapiski, pisma in fotografije Vekoslava Lilije 1918-1945/ pisma in fotografije Marije
Globelnik, poročene Lilija 1918-1945/ zapiski, osebni dokumenti Bogomila Lilije 1946-1987/
osebni dokumenti, zapiski, priprave na učne ure učiteljice Angele Lilija 1946-1960/ podatki o
šolah, šolstvo v času okupacije 1941-1945/ poročila in dopisi šol v Postojni, Domžalah, Novi
Gorici in Birčni vasi 1952-1963/ šolstvo v postojnskem okraju v prvem letu svobode 1946/
članki, dopisi novinarja Bogomila Lilije 1947-1990/ osebni dokumenti Bogomila Lilije/ fotografije: družinske, krajinske, Luka Koper, gradnja železniške proge do Kopra, Kobilarna Lipica/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Družina Lilija
Vekoslav Alojzij Lilija (Gotovlje pri Celju, 21.6.1879 - Novo mesto, 9.1.1953) je bil učitelj.
V Mošnjah na Gorenjskem se je 3.9.1912 poročil z Marijo Globelnik (Škocjan pri Dobravi,
25.1.1872 - Postojna, 4.5.1954). S svakom, duhovnikom Ivanom Globelnikom (umrl v Št. Vidu
pri Vipavi, tudi Šembid oz. Podnanos, kjer je pokopan), sta na Polšniku nad Litijo postavila šolo
(1912) in cerkev. Med prvo svetovno vojno je bil vojak (ohranjena pisma ženi), kasneje pa v
Novem mestu znan čebelar in dopisnik Slovenskega čebelarja.
Njegov sin Bogomil (Polšnik nad Litijo, 6.6.1913 - Izola, 29.2.1992), sicer inženir organizacije dela (študiral na Višji šoli za organizacijo dela v Podvinu), je bil učitelj in prevajalec ter
zapriseženi sodni tolmač za italijanski, francoski in nemški jezik. Pred drugo svetovno vojno
je bil učitelj v Rovtah nad Logatcem (1938) in na Dolžu pri Stopičah (1939-1941). Med vojno
je bil ujetnik v Nemčiji in Italiji, od koder je preko Švice prebežal v Francijo, kjer je v četi
jugoslovanskih oficirjev organiziral pevski zbor. Poročen je bil z učiteljico Angelo Oražem
(Matenja vas, 23.3.1905 - Koper, 25.11.1991). Po vojni sta najprej učila v Knežaku, nato sta
delala v Postojni (Angela kot upraviteljica osnovne šole, 1945-1953; Bogomil pa kot prosvetni
delavec na OLO Postojna), v Novi Gorici, Domžalah, Birčni vasi pri Novem mestu, v Novem
mestu in v Kopru. Bogomil je bil urednik Krkinega glasila Farmis in Novolesovega glasila (v
Straži pri Novem mestu), v Kopru pa Luškega glasnika (1971-1975) in Tomosovega glasila
(1975-1979). Aktivno je sodeloval tudi v Filatelističnem klubu Koper (v letih 1984-1985 je bil
njegov predsednik, vodil pa je tudi Filatelistični krožek na Srednji kovinarski in prometni šoli
Koper - 1989). Njegova hči Draguška, poročena Rupnik, je bila rojena v Postojni 26.10.1946
(podatki Draguške Rupnik, Koper, 11.12.2006). (ZB)
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SI PAK KP 302
Družinski fond Madonizza
1602-1911; 3,4m/ 27š 27f
dokumenti družine Bortolomei (kupoprodajne pogodbe, liveli itd.) 1800-1890/ lovni rezervat
Valdoltra/ o koprskih umetnostnih spomenikih in bibliografija del o mestu/ hiša Madonizzovih
na Belvederju v Kopru - podatki o požaru 1858/ sodni spori 1765-1867/ zasebna in uradna
družinska korespondenca 1847-1909/ dediščina po umrlem Bortolu Manzioliju 1799/ bilanca
trgovanja z žitom 1843-1909/ inventar knjižnice A. Gravisija 1872/ dokumenti o Guardii Nazionale 1848-1849/ korespondenca in dogovori o nakupu Kandlerjevih rokopisov 1873/ posamezne številke časopisa »L’Istria« 1846-1852/ o električni razsvetljavi v Kopru 1903/ investiture
tržaških škofov (podatki 1187-1677)/ družinski dohodki, premoženje, lastnina/ meteorološka
opažanja 1865-1871/ o ribolovu/ zgodovinski podatki o benediktinskem samostanu v Valdoltri
1881/ družinske posesti v Valdoltri / kataster samostana 1725/ pridelava olja v Valdoltri: register 1869-1892, register torklje 1860-1865/ zvezki pesmi raznih avtorjev 1845-1849, 1880/
dokumenti o časopisu »La Provincia« 1867, seznam članov oz. naročnikov 1876-1894, redakcija 1878, register prihodkov in odhodkov 1876-1894/ proizvodnja soli 1850-1860, 1909,
računi 1880-1897/ dokumenti o najemu parnika za linijo Koper-Piran 1868-1882/ Stancovich,
»Bibliografia degli uomini illustri dell’Istria«, druga izdaja/ testamenti 1602-1902/ desetine,
najemnine, pravde za vas Topolovec 1797/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
De Franceschi, C. (1950): Antonio Madonizza, »La Posta Orientale«, Trieste.
Quarantotti, G. (1972): Nuovi contributi alla biografia di Antonio Madonizza, Venezia.
Ustvarjalci:
Družina Madonizza
Družina je leta 1734 prišla iz Trogirja v Koper in je bila leta 1802 sprejeta v veliki svet, leta
1824 pa jo je kot nobile potrdil tudi avstrijski cesar Franc I. Pomembni predstavniki družine
so bili: dr. Antonio de Madonizza (8.2.1806-24.8.1870), odvetnik, pisatelj, iredentist, ki je leta
1936 ustanovil časopis La Favilla (1836-1946). Bil je poslanec v leta 1848 ustanovljenem parlamentu (prvič izvoljen leta 1861 in nato ponovno 1870) ter koprski podžupan (vicepodesta) od
leta 1869 do leta 1870, ko je umrl. Sodeloval je pri ustanovitvi časopisa La Provincia dell’Istria
(1867), njegovo avtobiografsko delo »Di me e de fatti miei 1806-1870« je bilo objavljeno v Trstu leta 1951. Nicollò de Madonizza (1811-1894) je bil koprski podestat od leta 1850 do 1861,
matematik Pietro de Madonizza (1843-1890) pa od leta 1876 do 1879. Slednji je bil garibaldist
(prostovoljec) in utemeljitelj delavskega gibanja (Società Operaia). (ZB)
SI PAK KP 326
Družinski fond Mahnič
1813-1929; 0,1m/ 1š
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Večino gradiva se nanaša na premoženjskopravne zadeve družin Mahnič in Valentič iz Dekanov.
premoženjskopravne zadeve, sodni spori, sodne odločbe 1828-1915/ zemljiškoposestni list
1899/ kupoprodajne pogodbe 1811 (prepis) 1840-1912/ pobotnice o plačilu dolgov in prejemu
zapuščine 1860-1917/ plačilni nalogi za davke 1898-1910/ mapna kopija/ zemljiškoknjižni vpisi posesti družine Mahnič 1813-1834/ delilna pogodba po pok. Josipu Mahniču 1850/ menjalna
pogodba 1870/ testament Josipa Mahniča, sina pok. Ivana 1846/ sodni spor zaradi mlina na
Rižani med Josipom Mahničem, sinom pok. Josipa, Matijem Mahničem, sinom pok. Matije,
in Josipom Mahničem, sinom pok. Antona, 1871-1884/ seznam dote 1844/ rokopisni zvezek
Avguština Mahniča o meteorologiji in agronomske beležke/ dokumenti dekanskega župnika
v pokoju Bartolomea Bortona, dokumenti o ustanovitvi Bordonove mansionerije v Dekanih
1849-1854, 1895/ osebni dokumenti (npr. šolsko spričevalo) učiteljice Roze (Angele) Valentič,
hčerke Josipa in Ane Grižon 1910-1925/ dokumenti Josipa Valentiča 1909/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Mahnič
Josip Mahnič, sin pok. Ivana (+1849), posestnik iz Dekanov, je bil poročen (17.4.1815) z Antonijo, roj. Zuppin, s Tinjana. Njuni otroci so bili Ivan, Andrej, Josip, Ana in Ivana. V Dekanih je
imel veliko posest s hišo in torkljo, na Rižani pa mlin ter zemljišča na Kolombarju pri Tinjanu
(od tod tudi vzdevek Colombaro). Njegov sin Josip (+1898) je bil dekanski župan (izvoljen leta
1894), družina pa je imela sorodstvene vezi tudi z znano dekansko družino Valentič. (ZB)
SI PAK KP 303
Družinski fond Maniago
1785-1881; 0,2m/ 2š
rokopisi (večinoma prepisi) Nicoloja Maniaga, vezani na zgodovinske in geografske podatke/ korespondenca Francesca Maniaga/ potno dovoljenje Nicoloja Maniaga 1866/ premoženjskopravne
zadeve/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Maniago
Znani koprski družini Maniago sta pripadala tudi Nicolò (koprski podestat) in Francesco Maniago.
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Rodovno drevo družine Tognana (SI PAK KP 299, t.e. 33, a.e. 90)
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Fotografija Antonije Predonzani s sinom Antonettom leta 1898 (SI PAK KP 344, t.e.2, a.e.23)
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SI PAK KP 304
Družinski fond Manzoni
1611-1889; 1,5m/ 12š
Gradivo vsebuje predvsem zdravstveno-medicinske podatke, nekaj pa se ga nanaša na družinske
premoženjskopravne zadeve.
podatki o nakupih nepremičnin, npr. hiša v predelu Ponte, posest v Pradah in Loparju, Manzonijeva hiša 1611-1800/ oprostitev služnosti zemljišča (affrancazioni) 1793-1808/ podatki G.
A. Manzonija o vremenu in njegovem vplivu na pojav bolezni 1832-1845/ zapiski Domenica
Manzonija o kemiji/ podatki o kirurgiji/ zapiski in statistični podatki o koleri 1836, 1849, 1855/
zasebna in uradna korespondenca: G. A. Manzoni 1833-1864, G. A. Manzonija s Stancovichem (zgodovinski podatki o Girolamu Vergeriu, o Santoriu, Tartiniju in njegovi sonati Vragov
trilček), G. A. Manzonija z Basiliem de Baseggiem 1824-1825/ korespondenca G. A. Manzonija s Facchinettijem 1824-1862/ osnutki pisem G. A. Manzonija zdravnikom družin de Baseggio, Facchinetti itd. 1824-1827/ korespondenca o medicinskih konzultacijah 1805-1864/ korespondenca Domenica Manzonija 1852-1884/ dokumenti o časopisu »L’Unione« (prvič izšel
16.10.1864 in izhajal do 25.9.1881; ustanovitelj, urednik in izdajatelj je bil Domenico Manzoni)/ korespondenca Domenica Manzonija - Indipendente di Trieste 1885-1886/ družinske
zadeve: testamenti, poročne pogodbe, dedovanje, dokumenti o šolanju, 2 potna lista in osebna
izkaznica, dokumenti o smrti G. A. Manzonija 1872/ dokumenti o medicini in zdravnikih, o
boleznih, epidemijah, zdravstvenih ustanovah, patologiji, porodničarstvu, kirurgiji/ zapiski in
navodila G. A. Manzonija o koprski bolnišnici in njenem delovanju/ sodni spori 1657-1722,
1803-1828/ o pomenu cepljenja, register cepljenj za koprsko področje 1835/ razni spisi iz 18.
in 19. stoletja/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Cobol, N. (1924): Domenico Manzoni di Capodistria, Milano.
Cobol, N. (1928): Un cospiratore di Capodistria nel Risorgimento, Trieste.
Kraker, L. (1961): L’attivitta giornalistica di Domenico Manzoni, Pagine Istriane, Trieste, N.4.
Ustvarjalci:
Družina Manzoni
Koprska nobilska družina Manzoni (morda iste veje kot istoimenska družina iz Labina) je bila v
svet nobilov sprejeta leta 1802. Med njene pomembnejše člane sodita Giannandrea de Manzoni
(+1872), zdravnik in priznan filolog, ter njegov sin dr. Domenico de Manzoni (1844-1891). Slednji je končal študij prava na padovski univerzi, sicer pa se je ukvarjal z zakoni fizike, preučevanjem
zgodovine (predvsem italijanske zgodovine) in arheologijo. Bil je ustanovitelj, urednik in izdajatelj periodičnega časopisa »L’Unione - Cronaca capodistriana bimensile« (izhajal od 16.10.1874
do 25.9.1881), v katerem je propagiral in objavljal vse, kar je bilo italijansko. (ZB)
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SI PAK KP 305
Družinski fond Marsich
1795-1901; 0,1m/ 1š
družinske premoženjskopravne zadeve: kopija testamenta Riose Marsich 1795, dokument o
hipoteki na premoženje 1809, prepisi dokumentov iz leta 1700 o razdelitvi premoženja med
dediči pokojnega Andrea Marsicha 1797-1819/ register hiš in drugih nepremičnin dedičev pokojnega Domenica Marsicha 1866-1898/ register dolžnikov livelov dedičev pokojnega Domenica Marsicha 1869-1901/ spisi o najemih, prodaji in nakupih hiš, zemljišč in solin bratov
Marsich, sinov pokojnega Domenica 1802-1901/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Marsich
Andrea Marsich, imenovan Bressan, sicer Zorzijev sin, je bil poročen z Roso (+25.3.1797),
hčerko Nazaria in Mariette Zampappa (otroci Nazario, Zorzi, Mariuzza in Marietta). Nazario,
ki je bil poročen z Vittorio [Peccanoni], je imel sina Andrea (žena Maria) in hčerko Roso, Zorzi, ki je bil poročen z Annetto, pa sinove Andrea, Nazaria in Mattia ter hčerki Roso in Paolo.
Iz omenjene rodbine izhaja tudi Angelo Marsich (1820-1895), duhovnik in zgodovinar. Bil je
učenec Pietra Kandlerja, član tedanjega zgodovinskega društva (Società della Minerva I.R.
Delegazione Veneta di Storia Patria) in eden od ustanoviteljev istrskega arheološkega društva
(Società Istriana di Archeologia e Storia Patria). Predaval je cerkveno liturgijo in objavljal v
tedanjih zgodovinskih časopisih. Njegova najpomembnejša dela so: Notizie intorno Pietrapilosa in Istria e la nobile famiglia Marchesi de Gravisi (1869), Effemeridi della città e territorio
di Pirano (1871), Effemeridi di città e luoghi marittimi dell’Istria (1881), Effemeridi giustinopolitane (1872). (ZB)
SI PAK KP 306
Družinski fond Pellegrini
1649-1886; 0,1m/ 1š
Gradivo se nanaša na koprsko gledališče.
dokument o zakupu hiše na Belvederju in kopija zakupne pogodbe 1649-1650/ dokumenti
o nakupu hiše v predelu Zubenaga 1868-1869, 1883/ seznam prispevkov posameznikov za
gledališče 1818-1819/ dokumenti o stavbi gledališča 1684-1835/ dokumenti o obnovi gledališke
stavbe 1823/ dopisi raznih gledaliških skupin direkciji koprskega gledališča 1843/ pogodbe z
gledališkimi skupinami za karneval v letih 1843 in 1844/ gledališki list in pogodba za predstavo
1852/ gledališki listi za posamezne predstave 1883/ plakati gledaliških predstav 1831, 1846,
1868, 1886/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Sonet v čast koprskega podestata in kapitana Niccoloja Cornerja ob njegovi vrnitvi z vizitacije Istrske province
(SI PAK KP 291, a.e. 38).
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Sonet v čast beneškega patriarha Federica Marie Giovanellija (SI PAK KP 6.1, a.e. 28).
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Ustvarjalci:
Družina Pellegrini
Družina Pellegrinijev je bila v seznam koprskih nobilov vpisana leta 1431 (Bernardus Pellegrini). Med njenimi pomembnejšimi člani so bili: Nicolò in Giovanni Pellegrini (omenjena
v času koprskega upora 1348), Santo Pellegrini (+1396; pravnik in književnik, ki ga je oglejski patriarh kardinal Filippo d’Alencon leta 1384 postavil za kapitana v Vidmu v Furlaniji),
Domenico Maria Pellegrini (1737-1820, erudit in književnik), Giuseppe Pellegrini (+1879,
sicer lekarnar, ki je bil v letih 1874-1876 in 1879 koprski podestat, leta 1871 pa predsednik
koprskega gledališča). (ZB)
SI PAK KP 307
Družinski fond Petris
1518-1796; 0,1m/ 1š
družinski spisi iz 16. in 17. stoletja/ premoženjske transakcije na Cresu 1518-1691/ premoženjski
spori 1710-1716/ o delitvi premoženja, oporoka Katarine Petris, seznam pašnikov, dopisi osorskega škofa Drasicha 1677, 1719-1734/ katastrsko merjenje 1562/ katastrska risba s Cresa iz
17. stoletja/ družinski spisi 1520-1689/ pritožbe duhovnikov s Cresa/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Petris
Znani plemiški družini z otoka Cresa sta med drugimi pripadala filozof Francesco Petris in
Andrea Petris, glasbenik, ki je deloval sredi 16. stoletja. Bil je predstavnik renesančnega madrigala in sodobnik Marenzija, Carla Gesualda da Venose in Claudia Monteverdija. Ohranjeni so
4 njegovi madrigali. (ZB)
SI PAK PI 320
Družinski fond Petronio - Caldana
1583-1884; 0,3m/ 48š
razni dokumenti (npr. o sprejemu Petronijev iz Umaga v piranski mestni svet) 1583-1650/ prepis dokumenta 1644/ originali 1661, 1667, 1884/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Petronio - Caldana

476

Družina Petronio (tudi Petrogna) je spadala med pomembnejše koprske in piranske rodbine. V
13. stoletju sta v Piranu omenjena dva konzula z njenim priimkom, Almerigo (1268) in Enrico
(1282) de Petrogna. Med istrskimi naslovnimi grofi Beneške republike z vzdevkom Caldana
so bili omenjeni tudi doktor prava Nicolò P. Caldana (umrl v Piranu 1671), ki je bil leta 1667
imenovan za poreškega škofa, pesnik Marco P. Caldana (1651-1716; najbolj znano delo ep Clodias iz leta 1687) in njegov sin Petronio P. Caldana, ki je napisal 175 pesmi. Družina Petronio
Caldana naj bi po dveh generacijah v 18. stoletju izumrla. V drugi veji piranske družine so bili
med pomembnejšimi Almerigo (okoli leta 1630), Marguardo, sicer kancelar izolskega podestata (1755-1756) in verjetno tudi Francesco (1837-22.11.1926), ki je bil apostolski protonotar,
prepozit stolnega kapitlja v Kopru, prelat papeža Leona XIII., član konzistorija in pisec več
teoloških in zgodovinskih del. (ZB)
SI PAK KP 308
Družinski fond Rampel
1581-1759; 0,1m/ 1š
poročne pogodbe, potrdila o prejemu dote, potrdila o vrnitvi deleža dote, testamenti 16151709/ zasebnopremoženjske transakcije družine Rampel (npr. Andreas Rapitius) 1581-1740/
popis (register) kmetov in dajatev (nekakšen urbar) za Trnovo, Dolnji Zemon, Vrbovo, (Ilirsko)
Bistrico, Mereče, Dobro Polje, Jasen 1756/ inventar (posestva) Brezovica pri Odolini 1759/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Rampel
Fond se nanaša na posamezne člane družine Rampel iz Pazina. Vsi v fondu imenovani
člani družine so bili potomci Martina Rampela in njegove žene Margarite, rojene Passarelli. Njuni otroci so se poročili: Chattarina z markizom Giuliem Gravisijem (5.1.1676,
dota 1500, jutrnja 200 goldinarjev), Lucrezia s Fabritijem Rapiccijem (16.1.1646, sinova Andrea in Martino), Cristofforo (pazinski kapetan) z Anno Madaleno (otroka Giorgio
in Giacomo - prošt v Pazinu in vikar za podeželje poreške škofije), Maria Margarita z
Angelom Barbattijem (14.4.1694, dota 1500, protidota 500 in jutrnja 150 goldinarjev),
Teresia Fidonia z Adamom Budignem (17.12.1703, dota 2000, protidota 2000 in jutrnja
1000 goldinarjev) in Maria Anna s Ferdinandom Antoniem Zanchijem (18.4.1709, dota
2000, protidota 1000 in jutrnja 1000 goldinarjev). (ZB)
SI PAK PI 310
Družinski fond Rotta
1410-1906; 0,2m/ 2š
dokument škofa Nicoloja de Curtisa Giovanniju Brattiju 1410/ kopija momjanskega statuta
1521/ prepisi dokumentov družine Rotta 1612-1652, 1548-1710, 1499-1769/ grofje Rotta v
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sporu s sorodnikom Brattijem 1710/ rodbinsko drevo Rotta (risba)/ izvleček iz heraldičnega
arhiva iz Milana/ opis plemiške družine Gravisi (fevd v Petrapilosi)/ rodbinsko drevo Bratti/
investitura (Momjan) 1275-1570/ skladbe grofa Stefana Rotte 1906/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Rotta
Plemiška družina Rotta (tudi Rota) izhaja iz Benetk. Njene veje srečujemo v Istri v Vodnjanu
in Balah že od 16. stoletja dalje. Kavaljer Simone je leta 1548 kupil kaštel Momjan in pravico pobiranja desetin v Merišču, od družine Bratti pa leta 1552 fevd Sipar pri Umagu (zaradi
lastništva tega fevda so bili Rottovi stalno v sporih z nasledniki družine Bratti). Leta 1648 sta
bila njegova lastnika Orazio in Giovanni Battista Rotta. Rottovi so imeli v lasti tudi vas Brda
(tja so zahajali, ko so pobirali desetino), koprski škof pa jim je leta 1572 odobril župnika, ki so
ga plačevali vaščani. Člani družine so živeli tudi v Labinu (npr. 1611 zdravnik Niccolò Rotta), v
Pulju (Lucietta, predstojnica samostana sv. Teodore, arhidiakon Valentino) in Piranu. V Piranu
je bil najbolj znan Stefano Rotta, dolgoletni mestni arhivar. (ZB)
SI PAK KP 311
Družinski fond Sauro
1910-1946; 0,1m/ 1š 7k
dve pesnitvi Nazaria Saura vojakom na fronti (1915, 1916) ter vabila na slovesnost ob obletnici
1936/ dokumenti o zapuščini Nazaria Saura 1910-1924/ priznanja Nazariu Sauru in njegovim
sinovom, spomenik v Kopru 1918-1941/ fotografije in nekateri družinski dokumenti 1910-1946/
Del gradiva je tudi v fondu SI PAK KP 324, Osebni fond Gambini Pier’Antonio: osmrtnica
Nazaria Saura 1922/ korespondenca Giacoma Saura s Pier’Antoniem Gambinijem 1921/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Sauro
Mornariški častnik Nazario Sauro (Koper, 20.9.1880 - Pulj, 10.8.1916), sin Giacoma in Anne,
rojene Depangher, je bil kapitan trgovske mornarice. Ker je bil naklonjen italijanskemu iredentizmu, je z avstrijskega ozemlja zbežal v Benetke. Kot mornariški častnik avstrijske vojske je
v 1. svetovni vojni sodeloval na italijanski strani, dokler ni s podmornico »Giacinto Pullino«
nasedel na kvarnerskem otoku Galijola, kjer ga je kot vojnega ujetnika zajela avstrijska vojska.
Odpeljali so ga v Pulj in ga obsodili na smrt. (ZB)
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SI PAK KP 848
Družinski fond Starc
1813-1951; 0,1m/ 1š
najemne, kupoprodajne, menjalne pogodbe in prepisi zemljišč 1813-1907/ drugi zemljiški
posli in korespondenca 1833-1910/ plačila zemljiških in drugih davkov ter finančnih zasebnih
in javnih obvez 1826-1911/ dedovanje, vpis v krstno knjigo 1822-1901/ premoženjskopravne
zadeve 1915-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Starc
SI PAK KP 312
Družinski fond Tarsia
1715-1719; 0,1m/ 1š
dokumenti v zvezi z dejavnostjo (kot dragomani) pri Turkih 1715-1719/ anonimna genealogija
stare koprske družine Tarsia (podatki iz let 1275-1736)/
Nekaj dokumentov o družini je tudi v družinskih fondih:
SI PAK KP 299, Družinski arhiv Gravisi: a.e. 18/
SI PAK KP 302, Družinski arhiv Madonizza: a.e. 6 - sodni spori med Topolovcem in družino
Tarsia 1765/ a.e. 38 - testament grofa Alviseja Tarsie/
SI PAK KP 300, Družinski arhiv Grisoni-Sabini: a.e. 28 - proces Ruffini proti Tarsiem 1717/
a.e. 30 - spor med Jacobom in Vergeriem Tarsiem 1647/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Gardina, E. (1981): Koprska družina Tarsia v službi Beneške republike, v: Slovensko morje in
zaledje, leto 4-5, Koper, str. 105-136.
Ustvarjalci:
Družina Tarsia
Družina naj bi bila doma iz Istre. Zaradi zaslug Jacoba Tarsie (umrl 1499 na Krfu) naj bi jim
cesar leta 1478 dodelil naslov »grofov Svetega rimskega imperija«. Leta 1726 so bili na prošnjo
Cristofora Tarsie beneškemu magistartu »Supremo sopra Feudi« vpisani v knjigo plemstva »Libro de Titolati« z vsemi privilegiji, ki jih je dajal grofovski naslov. V Kopru sta sočasno živeli
dve družini Tarsia. Ena je živela v bližini cerkve sv. Marte (zadnji član družine, grof Alvise
Tarsia, je bil pokopan leta 1803 v koprskem samostanu sv. Frančiška), druga, imenitnejša, pa v
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palači pri Velikih vrtovih, ki so jo v 17. stoletju kupili od oprtaljske družine Percico. Zadnji lastnik, grof Francesco Tarsia, je umrl konec 18. stoletja. Ker ni imel potomcev, je imetje zapustil
gospe Moreschi-Giorgio. Konec 19. stoletja je bila lastnica palače pri Velikih vrtovih družina
Polesini iz Poreča, pred drugo svetovno vojno pa družina Scampicchio.
Pomembni člani družine so bili: Jacobus Tarsia, njegova sinova Damianus (umrl 1525 v Kopru)
in Hieronimus (oba vojaška poveljnika), Jacobov brat Nicolò Tarsia, kanonik koprskega stolnega kapitlja, in književnika Marco Antonio ter Giovanni Domenico Tarsia (poznavalec grškega
in latinskega jezika).
V 17. stoletju je Beneška republika tri brate Tarsia (Marca - najverjetneje umrl v Transilvaniji,
Rugiera - umrl v Piranu, in Cristofora - umrl v Carigradu 1679) kot sposobne prevajalce in
tolmače vzhodnih jezikov poslala najprej v Dalmacijo, kasneje pa v Carigrad. Kot dragomani
(tolmači - prevajalci) so pomagali bailu, beneškemu ambasadorju, pri pogajanjih na turškem
dvoru. Tam so službovali t.i. dragomani piccoli, ki so predvsem prevajali bailova pisma oz.
turška pisma za Benetke, včasih pa je beneški senat tistim, ki so se najbolj odlikovali v spretnosti in zvestobi Benetkam, dodelil častni naslov dragomano grande (ob bailu je bil na avdiencah
pri sultanu ali velikem vezirju). Obstajala je še služba t.i. dragomano da strada (spremljal je
baila na poti iz Benetk v Carigrad v času njegovega ambasadorskega službovanja). Kar precej članov koprskih družin je opravljalo službo na turškem dvoru (dragomani so bili iz družin
Brutti, Borisi, Carli, Tarsia). Eden izmed prvih velikih dragomanov je bil Koprčan Marcantonio Borisi. Od treh bratov Tarsia je na turškem dvoru najdlje živel Cristoforo (več kot 50
let). Njegovo delo sta nadaljevala sinova Tomaso in Jacobo. Tomaso, ki je že zgodaj pridobil
naslov velikega dragomana, je aktivno vlogo nekakšnega diplomatskega poslanika igral v času
vojne leta 1683, sodeloval pa je tudi v mirovnih pogajanjih med Benetkami in Turki leta 1699.
V službi Benetk je ostal do smrti (najverjetneje leta 1714) v Carigradu. Po njegovi smrti je z
družino (s teto, materjo in dvema sestrama) v Carigradu še vedno ostal njegov nečak Cristoforo
Tarsia, sicer tudi dragoman. Leta 1716 je Tomasovo delo in naslov velikega dragomana prevzel
Gian Rinaldo Carli.
Med pomembnejšimi člani družine Tarsia je bil tudi skladatelj Antonio Tarsia (julij 1643 - 20.
oktober 1722). Šolal se je verjetno v koprski stolni cerkvi, kjer je bil od leta 1662 do 1710 tudi
organist. Komponiral je skladbe za bogoslužje. Njegov opus je nepopolno ohranjen v koprskem
škofijskem arhivu in obsega motete, antifone, psalme, magnifikat in posamezne stavke mašnega
ordinarija (Enciklopedija Slovenije, 1999, zvezek 13, str. 188). (ZB)
SI PAK KP 315
Družinski fond Valentič
1811-1918; 0,1m/ 1š
premoženjskopravni akti (kupoprodajne pogodbe, oporoka, sklep o dedovanju, dota, družinski list
itd.) in drugi družinski spisi 1811-1897/ zvezek z navodili za sestavljanje zasebnih pravnih aktov
ter za pisanje uradnih in zasebnih pisem (napisal Ivan Valentič, mlinar v Dekanih) 1910-1918/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Družina Valentič
Družina Valentič je bila doma iz Dekanov. Gradivo se nanaša na več njenih generacij. Najstarejši
ohranjeni dokument v fondu je iz leta 1811, ko je Giuseppe Valentich (Valentič), sin Mattia,
za 96 frankov kupil od Domenica Grisona travnik v Dekanih. Kot priča se je podpisal Antonio Valentič (verjetno njegov brat). Giuseppe je umrl 7.4.1861. Z oporoko z dne 3.4.1861 je
premoženje prepustil sinu Antoniu Valentiču, sicer kmetu, ki je bil rojen 21.9.1824. Antonio se
je leta 1844 poročil z Mario Grison. Imela sta štiri otroke: Giovannija (roj. 23.7.1853), Mario
(rojeno 15.2.1855), Giuseppa (roj. 7.3.1857) in Antonia (roj. 29.5.1861). Najmlajši sin je bil
krojač in klobučar v Kopru. (ZB)
SI PAK PI 316
Družinski fond Varini
1816-1873; 0,1m/ 1š
Večino dokumentov se nanaša na šolanje in delovanje dr. med. Bonifacia Varinija.
vpis Bonifacia Varinija na padovsko univerzo 1816/ šolska spričevala Bonifacia Varinija 18181822/ doktorska diploma Bonifacia Varinija iz medicine 1822/ potni list Bonifacia Varinija
1823/ dokumenti s padovske univerze 1824/ zvezek s seznami pacientov Bonifacia Varinija
(zdravnik, kirurg, porodničar) 1827-1832/ seznami pacientov Bonifacia Varinija 1824-1866/
sprejem Bonifacia Varinija v Società Agraria v Trstu 1869/ premoženjskopravne zadeve 1873/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Družina Varini
Bonifacio Varini, zdravnik, kirurg in porodničar, se je leta 1816 vpisal na padovsko univerzo,
kjer je leta 1824 končal študij medicine. Po končanem študiju je bil zdravnik v Piranu. (ZB)
SI PAK KP 317
Družinski fond Vittori
1678-1887; 0,1m/ 1š
dokument o delitvi premoženja po pokojnem fra Nicoloju Vittoriju 1678/ prepis testamenta pokojnega fra Nicoloja Vittorija 1667 in prepis dokumenta o isti zadevi iz leta 1701/ zapuščinske
zadeve po pokojnem fra Nicoloju Vittoriju 1854-1855, 1865/ tri doktorske diplome padovske
univerze: Petrus Vittori, sin Victorisa 1775, Victor Vittori, sin Petra 1800 in Jacobus Vittori, sin
Petra 1806/ prepisi notarskih spisov (poročna pogodba, testament itd.) 1723-1750/ družinski
spisi: izpis iz krstne knjige v Bujah - rojstni in krstni list Vittoria Vittorija, sina Pietra in Lodovice (rojen 17.1.1693); potrdilo, da sta Nicolò in Bondumier Vittori člana novigrajskega
velikega sveta 1735; potrdilo podestata in okrajnega zdravnika o vestnem opravljanju dela
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(1806-1825) zdravnika Giacoma Vittorija, Petrovega sina v Vodnjanu 1825/ dopis Pietra Vittorija iz Vodnjana koprski arheološki komisiji o genealogiji družine 1887/ palimpsest - lovski
privilegij Pietru Vittoriju 1821/ tiskani dokumenti o sporu med vaščani Krkavč in Sv. Petra z
družino Vittori zaradi dajatev 1710-1711, 1782/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Stare listine pripovedujejo (1966): Katalog razstave, Koper, str. 13.
Ustvarjalci:
Družina Vittori
Družina naj bi izvirala iz Firenc. Emigrirala naj bi bila v Benetke in se kasneje naselila v Istri
(SI PAK KP 317, t.e.1 - dopis Pietra Vittoria koprski arheološki komisiji 1887). Po podatkih
Gregoria de Totta naj bi bil začetnik družine Simone Vittori živel v Kopru že leta 1329, leta
1431 pa naj bi bili z Victoriusom de Victori vpisani v register koprskega plemstva. Kot nobile
jih je potrdil tudi cesar Franc I. Družina je izumrla 17. aprila 1855. Od leta 1447 je imela v posesti Sv. Peter in Krkavče. Veja družine je zaradi zapletov z družino Verzi leta 1373 emigrirala
na Krf. Iz nje naj bi izviral Johanis Kapodistrias (1776-1831), prvi grški predsednik.
Iz arhivskih dokumentov v PAK je razvidno, da je večina predstavnikov te družine živela v
današnjem hrvaškem delu Istre. Fra Nicolò Vittori (testament 1667) je živel v Bujah, prav tako
se je tam leta 1693 rodil Vittorio (Benedetto) Vittori, sin Pietra in Lodovice. Družina je bila vpisana med meščane Novigrada in v tamkajšnji veliki svet (1735- Nicolò in Bondumier Vittori).
Pietro Vittori je opravljal službo zdravnika v Barbani, njegov sin Giacomo Vittori (tudi zdravnik, rojen in živel v Vodnjanu) pa od leta 1806 do 1825 v Vodnjanskem okrožju (zdravniško je
oskrboval tudi prebivalstvo podobčin Rakalj, Krnica in Marčana). (ZB)
14.2

Osebni fondi

SI PAK KP 318
Osebni fond Ahtik Josip
1906-1952; 0,1m/ 1š
službena korespondenca Zorka Jermana z Josipom Ahtikom ter Černetova z Ahtikom 1906/
pismo Oskarja Kureta, uradnika koprske posojilnice in hranilnice, 1907/ Ahtikovo pismo Ferdu
Karisu s podatki o Ahtikovem delovanju (okoli) 1936/ osebna korespondenca članov družin
Ahtik in Jerman 1914-1939/ dokumenti o sprejemu Zorka Jermana med občane Škofje vasi
1930 (Ahtikovo pismo bratu 18.4.1930)/ pismo Ahtikovega nečaka Josipa Kožuha 30.6.1930/
2 prošnji Zorka Jermana županstvu občine Škofja vas za dovoljenje za priselitev iz Trsta
20.8.1930/ Ahtikovo pismo nečaku in obratno 6.10.1930)/ korespondenca med Ahtikom in Jermanom o prizadevanjih za vrnitev Ahtikovega dvorca Ledina (vpisanega v k.o. Lazaret) 19491951/ Ahtikovo pismo Zorku Jermanu 26.2.1952/ dve Ahtikovi rokopisni knjižici: »Zadružna
zveza v Trstu - imenik včlanjenih zadrug« (revizor Josip Ahtik) in »Imenik zadrug, ki še niso
člani Zadružne zveze v Trstu in ne Goriške zveze« okoli 1920-1921/ Ahtikova novela »Bri482

njevec« (21.2.1897 so jo igrali v Vojniku)/ rokopisni zvezek pesmi/ »Evangelij« s hudomušno
vsebino/ pesem »Sv. Cirilu in Metodu slava« (verjetno napisal Ivan Sprachmann leta 1930)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Josip Ahtik
Josip Ahtik, sin pokojnega Jakoba in Jere, rojene Stepišnik, posojilniški ravnatelj in zadružni
revizor, je bil rojen 20.3.1867 v Vojniku pri Celju. Imel je še dva brata (Lojzeta in Tončka - umrl
leta 1920). Novembra 1895 je služboval kot uradnik v Celju. 1896 se je poročil z Milko (sestro
Ivana Sprachmanna), naslednje leto pa se jima je rodil sin Milko. Napisal je novelo »Brinjevec«,
ki so jo 21.2.1897 igrali v Vojniku (pismo 29.3.1897), napevi zanjo pa naj bi bili delo njegovega
svaka. Junija 1897 se je z družino preselil v Slovensko Bistrico, kjer je ostal do marca naslednje
leto. Aprila 1898 je dobil službo uradnika v Trstu. Leta 1900 je kupil hišo z nekaj vinograda
na Rojanu nad Trstom (zanjo je plačal 1400 K). Iz njegovih pisem svaku je razvidno njegovo
kulturno delovanje v društvih, pevskih zborih in podobno, od leta 1898 do prve vojne pa je bil
tudi sodelavec Edinosti. Po preselitvi v Koper je bil od leta 1904 do let po prvi svetovni vojni
vodja urada Posojilnice in hranilnice v Kopru (ustanovljena je bila leta 1884). Ves čas je bil kulturno aktiven. V pismu 9. februarja 1908 piše, da od ustanovitve »dramatskega skupa« prirejajo
predstave (v Kopru in Vanganelu so uprizorili »Marjaža«, v Dekanih »Brinjevca«, v Pobegih pa
»Županovo Miciko« in »Eno uro doktor«). Leta 1910 se je kot začasna uradnica v posojilnici
zaposlila tudi njegova žena Milka (do 31.5.1913). Tega leta je Ahtik skupaj z Dominkom in
Pucljem kupil za 32.000 kron vilo vdove notarja del Bella v Škocjanu, vendar sta bila s svakom
očitno solastnika. V letu 1911 je bil ravnatelj posojilnice in posestnik kinematografa (županstvo
mestne občine Idrija mu je 11.3.1911 dovolilo prirejati kinematografske predstave v Idriji). Po
vojni pa je bil prvi revizor nove tržaške zadružne zveze za Julijsko Benečijo. Kot revizor pri
Zvezi slovenskih zadrug v Trstu je delal od 1.6.1920 do 15.9.1921 (Ahtikovo pismo Sprachmannu - SI PAK KP 332, 21.11.1921). Leta 1918 je bil tudi istrski deželni odbornik. 1. oktobra
1922 je bil prisilno upokojen, leta 1929 pa sta z ženo pobegnila iz Kopra v Maribor (leta 1950
sta živela v Mariboru, Pobrežje, Zrkovška cesta 52). Sin Milko (edinec, rojen 21.11.1896) je
leta 1916 obiskoval gimnazijo in kot šestošolec med poletnimi počitnicami že začel delati kot
zastopnik banke Slavija (leta 1918 je opravil maturo). Leta 1920 je zaključil prvo leto trgovske
visoke šole v Trstu (čez počitnice se je pripravljal za izpite na univerzi v Padovi). Spoprijateljil
se je s Tržačanom Alfredom Costantinijem. Leta 1930 je delal kot uradnik na jugoslovanskem
generalnem konzulatu v Trstu (pismo 12.2.1930). Leta 1934 se je poročil z Ilko, 1937 pa se mu
je rodil sin Vojko. Milko je umrl med drugo svetovno vojno, njegov sin Vojko po njej, Ahtikova
žena Milka pa aprila leta 1951, po 55 letih zakona. Josip in Milka Ahtik sta bila lastnika posestva (dvorec) Ledina (najbrž v Škocjanu), ki je bil leta 1913 vpisan pod vl. št. 760 k.o. Lazaret, in
sicer: na Josipa 3/4, na Milko pa 1/4. Dne 13.8.1931 je bila v Kopru razprava o ugovoru proti
določitvi naroka za dražbo, vendar je bil dvorec dan na dražbo (najverjetneje leta 1932). Ahtikova še leta 1949 nista vedela, kdo ga je kupil in (sodeč po pismih) sta si prizadevala za njegovo
vrnitev. Pri vrnitvi dvorca (vrnjen leta 1950) je posredoval njun prijatelj Zorko Jerman iz Trsta,
odvetniške posle pa je vodil dr. Dellasavia (tudi Della Savia) iz Kopra.
Zorko Jerman, sin pokojnega Mateja in Katarine, rojene Černeka, je bil rojen 17.9.1882 v Sovinjaku (okraj Buzet). Od leta 1902 je živel v Trstu in delal kot zasebni uradnik. Bil je ravnatelj
odvetniških pisarn dr. Wilfana, dr. Furlana in dr. Tančiča. 26.8.1905 se je poročil z Ludoviko
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(rojena 2.2.1878 v Ljubljani ), hčerjo Ludovika Weitensfelterja in Marije, rojene Miklavec.
Imela sta 4 hčere: Nado (19.12.1905), Lidijo (14.7.1907), Vero (Trst, 3.10.1915) in Zaro (Trst,
9.5.1917). Vse so obiskovale srbsko šolo v Trstu. Starejši sta končali slovensko učiteljišče v
Tolminu in sta bili učiteljici, mlajši pa sta leta 1930 še hodili v šolo. (ZB)
SI PAK PI 424
Osebni fond Alisi Antonio
1934-1936; 0,1m/ 1š
rokopisni zvezek Antonia Alisija »Chiese minori, conventi, confraternite e Scuole di Pirano«/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Antonio Alisi
Antonio Alisi (Leiss), psevdonim Italo Sennio (Trst, 2.2.1876 - Bolzano, 2.1.1954), umetnostni
zgodovinar in kulturni delavec, je bil po poreklu iz Južne Tirolske. V Trstu je obiskoval licej in
bil kasneje uradnik v zavarovalnem društvu (Riunione Adriatica di Sicurità). V Benetkah je obiskoval likovno akademijo (Accademia delle Belle Arti), po vrnitvi v Trst pa je za lokalne časopise
začel pisati članke o umetnostni zgodovini (npr. Pagine Istriane, 1908-1912). Bil je eden izmed
ustanoviteljev koprskega muzeja, v letih 1925-1931 pa je bil tudi njegov ravnatelj. Nekaj časa
je bil tudi upravitelj piranskih solin (do leta 1945). Ko se je preselil v Oro pri Bolzanu, je postal
ravnatelj bolzanskega muzeja in častni inšpektor umetnin. Njegova najbolj znana dela so: Benedetto e Vittore Carpaccio (1929), Il Duomo di Capodistria (1932), Il palazzo pretorio, la loggia,
il municipio di Capodistria (1932), Di alcune sculture lignee dell’Istria (AMSI, 1937, 47), La
chiesa e il convento di S. Domenico di Capodistria (1937). Posthumno sta bili objavljeni tudi
deli Pirano, la sua chiesa, la sua storia (1965) in Istria - Città minori (1997). Njegove rokopise
hranijo v diplomatskem arhivu v Trstu (Archivio Diplomatico di Trieste). (ZB)
SI PAK KP 705
Osebni fond Ambrožič Lado - Novljan
1961-1961; 0,1m/ 1š
tipkopis knjige Osvobodilni boj primorskega ljudstva od italijanske kapitulacije 8. septembra
1943 do zimskih januarskih bojev IX. korpusa NOV in POJ 1944/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Lado Ambrožič - Novljan
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Ladislav Ambrožič - Novljan (Čatež ob Savi, 10.3.1908 - Golo pri Ljubljani, 16.6.2004), generalmajor JLA in vojni zgodovinar, je leta 1928 končal učiteljišče v Ljubljani. Kot učitelj je
služboval na Dolenjskem in že pred 2. svetovno vojno deloval v mladinskih društvih. Leta 1941
je postal aktivist OF, julija 1942 pa je odšel v partizane. Med vojno je bil med drugim politični
komisar in kasneje poveljnik Gubčeve brigade, poveljnik 3. operativne cone, 9. korpusa NOVJ
in načelnik generalštaba NOV in POS. V nesreči ob preskušanju orožja, v kateri se bil smrtno
ranjen Franc Rozman Stane, je bil ranjen tudi Ambrožič in se je moral zdraviti vse do konca
vojne. Leta 1952 končal vojaško akademijo JLA in bil do 1953 namestnik komandanta vojnega letalstva in kasneje upravnik civilnega letalstva. Do leta 1953 je bil poslanec v ljudski
skupščini FLRJ. Tega leta je bil demobiliziran s činom generalmajorja, leta 1959 pa upokojen.
Po upokojitvi je napisal več zgodovinskih vojaških študij, med njimi: Partizanska protiofenziva
(1965), Pohod XIV. divizije (1967), monografije o Gubčevi, Cankarjevi in Dvanajsti brigadi ter
o Petnajsti diviziji. Bil je soustanovitelj in prvi predsednik Društva piscev zgodovine NOB in
nosilec partizanske spomenice 1941 in reda vojne zastave. Po osamosvojitvi Slovenije je ustanovil domoljubno gibanje Slovenska pot, ki mu je tudi predsedoval. (ZB)
SI PAK KP 319
Osebni fond Baldini Giovanni Antonio
1770-1875; 0,1m/ 1š
dokumenti o civilnem sporu koprske občine in Catterine Marsich, poročene Baldini, ki jo je
zastopal njen mož, advokat Giovanni Antonio Baldini, zaradi ureditve rečnega toka (zaradi poplavljanja) Badaševice v predelu Campo Marzio/ prepisi dokumentov 1770-1772, pravni spor,
sodni poziv, pritožbe, razsodba/ dve skici o ureditvi vodotoka 1821-1833/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Antonio Baldini Giovanni
Notar Giovanni Antonio Baldini iz Kopra je bil upravitelj Carlijeve dediščine (SI PAK KP 319,
spis št. 127, leto 1821). Poročen je bil s Cattarino, hčerko Angela Moreschija, sicer sorodnico
grofa Francesca Tarsie, ki je umrl februarja 1792. (ZB)
SI PAK KP 425
Osebni fond Besenghi degli Ughi Pasquale
1848-1860; 0,1m/ 1š
korespondenca 1847 -1848/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Pasquale Besenghi degli Ughi
Pasquale (III.) Giuseppe Pietro Besenghi degli Ughi, književnik in pesnik (Izola, 31.3.1797 - Trst,
24.9.1849) se je šolal v Izoli ter v koprskem semenišču (Seminario vescovile di Capodistria),
leta 1816 pa se je vpisal na padovsko univerzo (Facolta di Giudisprudenza dell’Università
di Padova), kjer je dokončal študij prava. Leta 1822 je delal na tržaškem trgovskem sodišču
(Tribunale Mercantile), vendar se je kmalu začel posvečati književnemu ustvarjanju. Leta 1826
je napisal razpravo »Saggio di novelle orientali«, leta 1828 pa pesnitev v verzih »Apologhi«.
Isto leto je odšel v Grčijo (temeljni namen potovanja je bil preučevanje antičnih spomenikov),
kjer je 25.12.1828 sodeloval v enem izmed spopadov grških patriotov proti Turkom. Leta 1829
se je vrnil v Furlanijo in Veneto, leta 1846 pa v Trst, kjer je kasneje tudi umrl. Leta 1850 je posthumno izšlo njegovo delo »Raccolta di poesie e prose«, leta 1884 pa je O. De Hassek v Trstu
objavil njegove »Poesie e prose«. Pasquale Besenghi je nekaj svojih del objavil tudi v tržaškem
časopisu »La Favilla« (1836-1846).
Plemiška družina Besenghijev, ki izvira iz Toskane, se je v 17. stoletju iz Benetk preselila
v Istro. Pesnikov oče Giovanni Pietro Antonio Besenghi, sin Pasquala (II.), sicer kapitana v
Završju (Piemonte), in Agnesine Ughi, je bil rojen v Završju, kjer je 11. aprila leta 1821 tudi
umrl. Z ženo Orestillo Freschi je Besenghi skoraj ves čas živel v Izoli, kjer so se jima rodili
3 sinovi in 2 hčeri: Angelo (umrl 28.12.1787), Giacomo (1787-1846; avtor dela Memorie del
castello di Piemonte), Agnese (8.8.1791-5.6.1828, poročena z dr. Francescom Bresanom iz
Kopra), Domenica (1796, poročena z dr. Amorosom iz Buj) in Pasquale. (ZB)
SI PAK KP 461
Osebni fond Bitežnik Bogomil
1870-1985; 0,3m/ 3š 1k
osebni podatki (delovanje v NOB in po osvoboditvi, nagrada občine in društva upokojencev
SR Slovenije) 1950-1985/ govori in članki: skrb za starostnike na Obali, ustanovna skupščina
Okrajnega zavoda za socialno zavarovanje v Kopru 1955, volitve v skupščine socialnega zavarovanja 1953-1983/ odredba o izvajanju obveznega socialnega zavarovanja na področju
PPNNO za Slovensko primorje 1945/ izvlečki člankov o socialnem zavarovanju iz časopisov
Rdeči prapor, Zarja, Slovenski list, Rudar, Jutro 1898-1945/ izvlečki člankov in objav o razvoju
zdravstva na Koprskem in izolski bolnišnici iz časopisov 1952-1985/ dopisi 1966-1982/ razni
seznami: seznam zdravnikov od leta 1945 dalje, lekarniška služba v Istri, lekarne tržaškega in
goriškega okrožja 1945-1980/ gradivo prve seje samouprave Pokrajinskega zavoda za socialno
zavarovanje 1946-1952/ gradivo razstave ob 10-letnici zdravstvene in socialne dejavnosti v Primorju 1955/ album karikatur pripravljavcev razstave Bitežnika, Hlavatyja in drugih 1955/ gradivo za izdajo zbornika regionalne zdravstvene skupnosti ob 30-letnici delovanja 1945-1975/
razna pravila in statuti zdravstvenih zavarovalnic, bolniških blagajn in podobno 1870-1929/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Bogomil Bitežnik
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Bogomil Bitežnik (Ločnik, 21.3.1907 - Izola, 23.12.1985), publicist, je osnovno šolo obiskoval v
Ločniku, kasneje pa v Šempetru pri Gorici, kjer je oče Jožef poučeval. Zaradi socialnih razmer je
opustil srednjo šolo in se v Gorici zaposlil kot uradnik. Leta 1931 je zaradi političnih razmer (bil
je tigrovec) emigriral v Jugoslavijo. Do leta 1932 je kot tajnik gozdarske šole delal v Mariboru,
nekaj časa je bil brezposeln, od leta 1939 pa je bil režiser pri amaterskem odru Delavske zbornice v Ljubljani. Sodeloval je v OF, novembra 1941 pa je bil v Rimu obsojen na 20 let zapora.
Po kapitulaciji Italije se je februarja 1944 vrnil iz italijanskih zaporov in se priključil NOB. Po
vojni je služboval v organih socialnega zavarovanja, oktobra 1950 pa je postal direktor Okrajnega zavoda za socialno zavarovanje v Kopru, kjer je bil leta 1965 tudi upokojen. Z zdravstvenim
zavarovanjem se je ukvarjal tudi po upokojitvi. Leta 1981 je o stanju na južnem Primorskem
izdal knjigo: Razvoj zdravstvenega zavarovanja na Primorskem, Koper, Lipa. (ZB)
SI PAK KP 853
Osebni fond Blumenau ing. Igor
1979-1995; 0,1m/ 1š
tipkopisi del Igorja Blumenaua (Legenda grobov, Sultanov čas, Madžari so pridrveli in ostali,
Čas križarskih vojn…)/ urbanizem (vizije o razvoju Pirana, kompletiranje hotelov Emona in
Bernardin), arhitektura (predlog dograditve Pomorskega muzeja Piran)/ korespondenca/
Gradivo družine Simonič Blumenau hrani Zgodovinski arhiv Ptuj.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
ing. Igor Blumenau
Igor Blumenau (Herson, Rusija, 14. julija 1910 - Beograd, jesen 2004) je bil sin Vere Simonič, ki
je bila hčerka prof dr. Franca Simoniča (znanega slavista iz Gornje Radgone, višjega bibliotekarja
dunajske univerze ter avtorja »Slovenske bibliografije«) in ruskega učitelja Maksima Blumenaua
Leonidoviča (Mitava, * 30. 1. 1873).
Maksim je poučeval nemščino na državni gimnaziji v Hersonu ter nato na realki in v kadetnici
v Moskvi. Z ženo Vero sta se mu rodila Nada in Igor. Družina je leta 1919 pobegnila iz Rusije v
Gornjo Radgono. Da bi lahko otroka nadaljevala šolo (Nada je v Rusiji končala dva letnika gimnazije, Igor pa je obiskoval realko), so se preselili v ptujski okraj, kjer so imeli vinograde. V mestu
niso našli primernega stanovanja, zato so se naselili na Bregu št. 48, kasneje pa v Brebrovniku pri
Ormožu, kjer je imela družina Simonič velika posestva. Maksim je bil učitelj ruščine na ptujski
gimnaziji.
Igor je želel študirati arhitekturo, kar je bilo možno le v Beogradu. Zgradil si je jadrnico in z njo
odplul po Dravi in Savi v Beograd. Že čez nekaj dni so mu ukradli ves denar, tako da se je preživljal
s priložnostnimi deli. Delal je tudi v tovarni očeta svoje bodoče žene Jelice. Igor je bil med drugim
tudi direktor Gradbenega centra Slovenije. Njegovi hčeri Liljana (rojena 1948) in Gordana (rojena
1945 ali 1946) živita v Srbiji, sestra Nada, zdravnica, pa je bila poročena Pavličev. Njen sin Sergej
živi na Ptuju, hčerka Maša v Ljubljani, hčerka Olga pa v Ameriki. (NMK)
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SI PAK KP 372
Osebni fond Bordon dr. Rado
1943-1990; 0,1m/ 1š
rokopis resolucije, protesta slovenske in hrvaške mladine na otoku Ponzzi 1943/ sklepi o
ocenitvi vojne škode na Taboru 1945/ brigadni list 5. prekomorske brigade (matrični izvod)
2.1.1945/ glasilo Pesmi borcev 1945/ dve fotografiji internirancev v Italiji 1941,1942/ legitimacije, članske izkaznice 1943-1975/ osebna korespondenca 1974-1978/ avtorski prispevki/ prispevki o avtorju/ fotodokumentacija po poteh 5. prekomorske brigade Split-Gospić-Vinica/
Tone Černač: tipkopis Pivka med dvema vojnama in tipkopis Spomini na TIGR/ Jože Šmit:
zbirka pesmi Partizanski ognji 1945/ scenarij in gradivo za podelitev Kajuhovih nagrad 1986/
Pripomočki za uporabo:
prevzemni seznam
Ustvarjalci:
dr. Rado Bordon
Dr. Rado Bordon (Trst, 16.11.1915 - Ljubljana, 19.4.1992), pravnik, pesnik, urednik in prevajalec. Njegovi starši so bili iz Sv. Antona pri Kopru. V Ljubljani je študiral pravo ter ruski jezik
in književnost, leta 1965 pa je doktoriral iz prava (disertacija: Pravna zaščita narodnih manjšin
v Italiji). V predvojni Jugoslaviji je bil kot levičar večkrat zaprt, med drugo vojno pa je bil v italijanskih zaporih in v internaciji. Od leta 1943 je bil v partizanih. Z bratom Dušanom Bordonom
je ustanovil 24. garibaldinsko brigado »Pio Borri«, bil pa je tudi borec 5. prekomorske brigade.
Leta 1955 je postal prvi direktor takratne Avtorske agencije za Slovenijo, bil je pa tudi v drugih
službah. Znan je po številnih prevodih iz ruščine (npr. Puškinov Evgenij Onjegin 1962) in lastni
poeziji. Med drugim je izdal zbirko sonetov Večne zanke (1955), Nes(p)odobne basni (1966) in
izbor sonetov Sipine (1985). (ZB)
SI PAK KP 321
Osebni fond Colloring Carla
1906-1906; 0,1m/ 1š
finančna korespondenca Carle Collorig 1906/ 14 snopčičev finančnih spisov za c.k. Akademijo
za trgovino in pomorstvo v Trstu (I.R. Accademia di Commercio e Nautica Trieste) 1906/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Carla Colloring
SI PAK KP 324
Osebni fond Gambini Pier’Antonio
1891-1936; 0,1m/ 1š
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dokumenti o sodnem sporu zaradi tovarne sardin F. Mardecisc & C. v Bolu na Braču 19041924/ pravno-finančni spor (Nicolò Udine proti Anni Chicco, Giuseppu Benvenuttiju, Giuseppu Dagriju, Elisi Pavanello, Giovanniju Vascottu, Marii Damiani, Marii Dagri) 1920/ računi
Nazaria Padovana, koprskega trgovca z opremo za konje in kočijami 1922-1925/ korespondenca Pier’Antonia Gambinija z Giacomom Saurom o najemu hiše (vila Emma) v Semedeli
1921/ osmrtnica Giacoma Saura (oče Nazaria Saura) 6.1.1922/ spisi o sporu zaradi dediščine
po pokojni Carolini Brez iz Krkavč 1923-1924; dokumenti o sporu med Giovannijem Brezom
(trgovcem in posestnikom v Karlovcu, doma iz Krkavč) ter Mario Deluch 1923-1925/ osmrtnica Pier’Antonia Gambinija (tisk) 11.9.1936/ razne zadeve (sodbe, razsodbe, prizivi) advokature
Pier’Antonia Gambinija 1906-1924/ 5 fotografij oz. razglednic: Concordia 1913, fotografija
iz avgusta 1918, slika ob obletnici priključitve k Italiji 1921, spomenik Pia Reggia Gambinija
1923 in razglednica s posnetkom Egidia Grega, padlega leta 1917/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Pier’Antonio Gambini
Odvetnik dr. Pier’Antonio Gambini (1845 - 10.9.1936, pokopan 12.9.1936) je bil lastnik vile
v Semedeli. Od leta 1879 do 1884 je bil koprski podestat, sicer pa je bil italijanski poslanec v
dunajskem parlamentu (tudi član delegacij), član istrskega deželnega zbora, častni predsednik
koprske sekcije vojaških prostovoljcev (podesta di Capodistria negli anni 1879-1884, deputato italiano al Parlamento di Vienna e membro delle Delegazioni, membro della Dieta e della Giunta Provinciale Istriana, Presidente onorario della Sezione Capodistriana Volontari di
Guerra). Poročen je bil z Emmo, roj. Tamaro Gambini (1867-1951), njun dvajsetletni sin Pio
Regio Gambini pa je 19.7.1915 padel v Podgori pri Gorici (Monte Calvario di Gorizia). Skupaj
z zakoncema Dominco (Enricom in Eleno, rojeno Baronio) sta zakonca Gambini 28.5.1922 dala
v dvoletni najem tržaški družbi (Società Anonima Mineralia Triestina - »S.A.M.T.«) zemljišče
med njihovim kamnolomom v »Valetti« in morjem. Leta 1923 (6. maja) je dal Vincenzu Juelu
(tenente colonnello) v najem del svoje hiše v Semedeli (št. 9). (ZB)
SI PAK KP 704
Osebni fond Gregorič Milan
1960-1990; 0,4m/ 4š
kopije objavljenih tipkopisov in prispevkov: Istrski demokratični zbor in Istra, O istrskem regionalizmu, manjšinske šole v Istri, eksodusi, optantsko premoženje itd./ razni teksti in predstavitve Istre/
Pripomočki za uporabo:
računalniški popis
Ustvarjalci:
Milan Gregorič
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Milan Gregorič (Dekani, 8.9.1934), ekonomist, publicist in kulturni delavec, je maturiral
na slovenski klasični gimnaziji v Trstu in diplomiral na ljubljanski ekonomski fakulteti. Ob
redni zaposlitvi v gospodarstvu je vseskozi močno vpet v civilno družbeno dogajanje v Istri.
Zavzemal se je za ovrednotenje dela pesnika in duhovnika Alojza Kocjančiča, aktivno sodeloval pri ustanovitvi Kocjančičeve nagrade in nekaj let tudi predsedoval komisiji. V 80.
letih je izpeljal projekt ustanovitve Kulturnega kluba Istra, organiziral prve širše dialektološke
raziskave Slovenske Istre in s sodelavci opravil posnetke petnajstih narečnih govorov istrskih
vasi. Delal je tudi v Skupini 88 (pripravljali so kulturne večere, okrogle mize in javne tribune).
V svoji obsežni publicistiki obravnava zgodovinsko, gospodarsko, politično, literarno, likovno, manjšinsko in drugo problematiko Istre. Izdal je knjige: Politični ciklon nad Istro (1997),
Slovenija v tesnem objemu zahodne sosede (2002), Sence nad oazo sožitja (2005) in Ljudje
mojega časa (2005). (ZB)
SI PAK KP 325
Osebni fond Kompare Josip
1893-1906; 0,1m/ 1š
dva tiskana izvoda zapisnikov sej deželnega zbora (nastop hrvaških poslancev) 29.12.190213.11.1903/ zapisniki, protokoli in prošnje v zvezi z delovanjem v deželnem zboru 1896-1906/
osnutki političnih govorov 1897-1904/ pisma in prošnje poslancu Josipu Kompareju 1893-1906/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Josip Kompare
Josip Kompare (Kreplje pri Sežani, 6.11.1858 - St. Louis; ZDA, 10.2.1925), duhovnik, politik
in kulturni delavec, je v Gorici leta 1880 končal nemško gimnazijo, leta 1884 pa študij bogoslovja. Sprva je bil kaplan v Škednju pri Trstu, kasneje pa v različnih krajih tržaško-koprske
škofije. Leta 1889 je bil imenovan za dekana v Ospu. Bil je politično aktiven (leta 1895 je bil
izvoljen v istrski deželni zbor, kjer je bil poslanec več mandatov). Pomagal je pri nastajanju Zbora svečenikov sv. Pavla (ustanovljen leta 1899), zavzemal se je za oživljanje glagolice
med istrskim prebivalstvom, za gradnjo novih šol na Koprskem, za javno rabo slovenskega in
hrvaškega jezika ter slovenskih in hrvaških toponimov v Istri. Politično je sodeloval z duhovnikoma Vjekoslavom Spinčićem (1848-1933) in Matkom Mandićem (1849-1915) ter odvetnikom
Matkom Laginjo (1852-1930). Leta 1907 se je preselil v ZDA, kjer je v St. Louisu ustanovil
Slovensko-hrvaško katoliško kolonijo ter vodil urad za slovenske izseljence. (ZB)
SI PAK KP 327
Osebni fond Majer Francesco
1874-1939; 0,1m/ 1š
razprava o razvoju koprskega šolstva in ustanovitvi koprske gimnazije 1848-1900/ F. Majer: (kritično) o prvih desetih Tacitovih knjigah o kmetijstvu 1874/ izpiski iz nekaterih knjig
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koprskega sveta (Libri dei Consigli) in knjig bolet (Libri di Bollette) iz starega koprskega
občinskega arhiva/ osebni dokumenti: vabilo na poroko 1886, osmrtnica 1939/
Del osebnih dokumentov je tudi v fondu SI PAK KP 163, Mestna knjižnica Koper: korespondenca, naslovljena na Francesca Majerja, direktorja mestne knjižnice 1905-1937/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Krnel-Umek, D.: Delo Francesca Majerja v mestni knjižnici in arhivu v Kopru. Arhivi XII,
Ljubljana 1989, št. 1-2, str. 19-21.
Ustvarjalci:
Francesco Majer
Profesor Francesco Majer (tudi Maier, Koper, 1852 - Koper, 30.7.1939) je študiral na Dunaju
in v Gradcu. 1. septembra 1886 se je poročil z Mario Rozzo, ki je umrla aprila leta 1926. Bil je
profesor klasične filologije in je poučeval grški, latinski (in italijanski) jezik na koprski gimnaziji, pozimi 1893/94 pa je postal tudi knjižničar koprske mestne knjižnice (Biblioteca Civica), ki
se je iz koprske bolnišnice preselila v Taccovo palačo. Kot upravnik knjižnice in arhiva je uredil
knjižnično (knjižnico je ločil od arhiva, uredil knjige po formatih ter sestavil inventar in katalog) in arhivsko gradivo (uredil je fond starega koprskega občinskega arhiva, okrajnega sodišča
in uprave domen ter finančnega inšpektorata Koper). Inventar starega koprskega občinskega
arhiva je izdal v samostojni publikaciji (Inventario dell’Antico Archivio Municipale, Capodistria, 1909), precej zgodovinskih razprav pa je objavil tudi v časopisu Pagine Istriane. Njegovo
pomembno zgodovinsko delo je knjiga Gli Ebrei feneratori a Capodistria, Capodistria [s. n.],
1912. V šolskem letu 1879/80 je bil suplent (suplente esaminato nella filologia clasica per tutto
il Ginnasio (latino e greco) na c.k. višji gimnaziji Koper (I.R. Ginnasio Superiore di Capodistria), po ohranjenih šolskih programih pa je od šolskega leta 1890/91 na isti šoli vpisan kot
profesor in »rappresentante comunale«. V obdobju 1924 do 1928 je še vedno poučeval na t.i.
koprskem liceju (R. Liceo-Ginnasio »Carlo Combi« di Capodistria). (ZB)
SI PAK KP 722
Osebni fond Merkù ing. dr. Pietro
1658-1999; 0,7m/ 7š 11k
osebna korespondenca 1943/ objavljeni članki dr. Merkùja 1975-1999/ knjige/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
ing. dr. Pietro Merkù
Pietro (Peter) Merkù (Trst, 26.1.1930) je mlajši sin učiteljice Katharine Bortolotti in borznega
tajnika Josipa Merkùja. Po maturi je končal študij na turinski visoki tehnični šoli (Politecnico di
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Torino) in se po dvoletnem službovanju pri telefonski družbi TELVE začel poklicno ukvarjati z
zaščitno tehniko za visokovoltne napeljave. Preselil se je v Nemčijo, kjer se je poleg poklicnega
dela ukvarjal tudi s človekoljubno dejavnostjo (aktiven je bil v organizaciji Amnesty Internacional) in publicistiko. Kot zamejskega Slovenca ga je zlasti pritegnilo vprašanje manjšin (napisal je več znanstvenih člankov) in možnosti sprave na mednarodni ravni (knjiga: Mednarodna
diplomacija sprave, Trst, Mladika, 2005). (ZB)
SI PAK KP 809
Osebni fond Perhauc Rafael
1923-1941; 0,1m/ 1š
osebni dokumenti/ poročilo o bivanju v Parizu/ vojaška personalna knjiga/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Rafael Perhauc
Rafeal (Jernej) Perhauc je bil rojen 22. oktobra 1899 v Planini. Leta 1923 je na podlagi 80.
člena Saintgermainske mirovne pogodbe optiral za Kraljevino SHS, pridobil državljanstvo in
bivališče v občini Hercegnovi, politični okraj Kotor. Na svoj sedemnajsti rojstni dan, leta 1916,
je kot prostovoljec vstopil v mornarico, vendar se mu je mornariški staž štel od leta 1917, ko
je postal polnoleten. Leta 1927 je napredoval v strojnega tehnika podporočnika, leta 1929 v
podporočnika strojnika, 1931 v poročnika, 1935 je postal strojnik kapetan II. klase, leta 1938
strojnik kapetan I. klase, leta 1940 pa strojnik major. Od 10. oktobra do 19. novembra 1934 je
delal kot stažist v tovarni motorjev »Hispano« v Parizu. (NČ)
SI PAK KP 728
Osebni fond Petrinja Danilo
1946-2000; 3,3m/ 30š 40k 670p
fragmenti gradiva: OLO Postojna/ OLO Sežana/ oblastni ljudski odbor za Goriško/ Srmin Koper/ Vodna skupnost Koper/ Luka Koper/ Zveza združenj borcev in udeležencev NOV/ gradnja
železniške proge Koper-Prešnica/ študije in projekti ing. Miloša Gnusa/ 670 fotografij/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Danilo Petrinja
Danilo Petrinja - Primož (Petrinje pri Kozini, 20.2.1922 - Koper, 26.2.2003), politik in gospodarstvenik, je bil poslan v italijanski specialni bataljon, od leta 1942 pa je sodeloval v narodnoosvobodilnem gibanju. Od leta 1943 do konca vojne je bil v poveljstvu okrožne varnostno492

obveščevalne službe in je sodeloval pri zaključnih operacijah za osvoboditev Istre. Po vojni je
opravljal pomembne politične in družbene naloge: bil je predsednik okrajnega NOO Sežana in
Postojna, sekretar sežanskega komiteja KPS in zastopnik v slovenski skupščini (1947-1954),
utemeljitelj in direktor Vodne skupnosti v Kopru (1955-1959), zagovornik gradnje koprskega
pristanišča in njegov prvi direktor (1959-1970). Zavzemal se je tudi za izgradnjo železniške
proge od pristanišča do Prešnice. Napisal je monografijo Primorska 1945-1955 (izšla leta 2001)
in je dobitnik Kraigherjeve nagrade za gospodarsko uspešnost. (ZB)
SI PAK KP 810
Osebni fond Potočnik Franc
1923-1984; 0,1m/ 1š 237p
časopisni izrezki objav Franca Potočnika 1968-1978/ tipkopisi in objavljeni »spomini - zapisi«
Franca Potočnika 1967-1970/ časopisni izrezki o Francu Potočniku in njegovem delovanju 19681977, 1984/ album fotografij: iz kraljeve mornarice 1923-1926 ter iz taborišča na Rabu (tudi o
ustanovitvi Rabske brigade), fotografije z Visa, Palagruže, Barija in Bele krajine 1943-1945/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Franc Potočnik
Franc Potočnik (Ljubljana, 4.3.1903 - 1.6.1984) se je po končani klasični gimnaziji vpisal na
trgovsko akademijo, leta 1923 pa na novoustanovljeno pomorsko vojaško akademijo v Dubrovniku. Leta 1926 je diplomiral in postal aktivni oficir vojne mornarice Kraljevine Jugoslavije. Do
2. svetovne vojne je bil oficir na torpedovkah (ob začetku vojne je bil komandant ladje »Jaki«
v Boki Kotorski). Po vdoru Italijanov v Boko Kotorsko je bil zajet, vendar je kot Slovenec
dobil odpustnico in se je vrnil v Ljubljano, kjer se je povezal s predvojnim komunistom Ivom
Svetinom in se vključil v OF. V stanovanju staršev je bil marca 1942 zajet in interniran v Italijo (8 mesecev je bil v Gonarsu, nato v kraju Chisanuova pri Padovi, od 1. januarja 1943 pa v
taborišču na Rabu). Ob kapitulaciji Italije so taboriščniki po njegovem načrtu razorožili 2200
Italijanov, ujeli komandanta taborišča in ovaduhe, zasegli precej streliva in orožja ter kasneje
ustanovili Rabsko brigado. Pozneje je bil operativni oficir pri štabu 14. divizije, po nemški ofenzivi leta 1943 pa je odšel na Vis, v mornarico NOVJ, kjer je bil član ožjega štaba in načelnik
obveščevalne službe. Jeseni 1944 je preko Barija odšel v Slovenijo v glavni štab NOV, nato pa v
štab 4. armade. Po vojni se je vrnil v mornarico, vendar je bil iz osebnih razlogov že novembra
1945 demobiliziran s činom kapitana fregate (podpolkovnika). Zatem je delal v gospodarstvu
(bil je direktor podjetja »Export«, referent v ministrstvu SRS za lokalni promet, v direkciji NB
za Slovenijo, od leta 1953 direktor Istrske banke v Kopru). Od leta 1953 dalje se je ukvarjal s
pomorstvom (postal je inšpektor Srednje pomorske šole, svetnik za pomorstvo okraja Koper,
predsednik Sveta za pomorstvo in pomorsko ribištvo okraja Koper, član Republiškega sveta
za promet, strokovni svetnik Splošne plovbe in direktor Višje pomorske šole v Piranu). Zaradi
bolezni (hudega revmatizma) je bil leta 1961 upokojen. Napisal je več knjig, med njimi: Žice,
morje in gozdovi, Ljubljana, Slovenski knjižni zavod, 1951; in Koncentracijsko taborišče Rab,
Koper, Lipa, 1975. (ZB)
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SI PAK KP 844
Osebni fond Ravbar Ivan
1878-1904; 0,1m/ 1š
šolska spričevala 1878-1881, 1886/ načrt šolskega poslopja v Škrbini 1898/ zapisnik o šolskem
inventarju v Škrbini ob primopredaji 1904/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Ivan Ravbar
Ivan (tudi Janez) Ravbar (Repentabor, 24.4.1861 - Teharje, 1936), učitelj, je obiskoval pripravljalni tečaj (pripravnico) v Proseku, od šolskega leta 1877/78 do 1880/81 pa tečaj c.k. učiteljskega
izobraževališča v Kopru. Na c.k. Moškem učiteljišču v Kopru je 15. julija 1881 opravil zrelostni izpit za ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. Kot provizorni podučitelj, kasneje pa kot provizorni učitelj je pet let poučeval na ljudskih šolah v Sežani in Velikem Dolu, novembra 1886 pa je pri
c.k. izpraševalni komisiji za občne ljudske in meščanske šole opravil strokovni izpit za poučevanje
na občnih ljudskih šolah. Do leta 1904, ko je bil imenovan za učitelja voditelja na Štajerskem
(Črešnjice pri Frankolovem), je kot učitelj voditelj služboval v Škrbini. Do upokojitve je nato delal
na Črešnjicah, kasneje pa se je preselil v Teharje, kjer je umrl in je tudi pokopan. (ZB)
SI PAK KP 601
Osebni fond Renko Stanislav
1945-1996; 5,6m/ 51š
razprave o slovenskem narodnostnem vprašanju/ osebni dnevnik 1971-1976/ osebna korespondenca in dopisovanje z raziskovalci manjšinske problematike, raziskovalnimi inštituti in
Inštitutom za narodnostna vprašanja/ avtorski prispevki v rokopisu/ zemljevidi/ kasete kulturnih oddaj in prireditev/
Pripomočki za uporabo:
popis
Ustvarjalci:
Stanislav Renko
Stanislav Renko (Hrvatini pri Kopru, 28. 8. 1911), gozdarski inženir, je živel in delal v Trstu. Od
leta 1947 do 1976 je bil odgovorni urednik, od maja 1971 pa do upokojitve pa glavni urednik
Primorskega dnevnika. Ves čas se je poglobljeno ukvarjal z manjšinsko problematiko in seznanjal
javnost o stanju in problemih slovenske manjšine v Italiji. Pripravljal je gradiva za slovenske kulturne prireditve in Radio Trst. Kot inženir se je ukvarjal z pogozdovanjem, zaščito in formiranjem
narodnih parkov na Krasu, tako Tržaškem kot Sežanskem, v Brkinih in Beneški Sloveniji. (UZ)
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SI PAK KP 328
Osebni fond Repič Anton, oče Hijacint
1860-1911; 0,1m/ 1š
pridige v slovenskem jeziku (okoli) 1860-1863/ dopisnica o najdbah podatkov o položaju v
hierarhiji mlajših bratov sv. Frančiška (podatki iz obdobja 1525-1632) 14.2.1911/
Gradivo hranijo tudi v domoznanskem oddelku Osrednje knjižnice Srečka Vilharja v Kopru.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Korošak, B. (2006): Anton Hijacint Repič (1863-1918), frančiškan pri sveti Ani v Kopru, Zbirka Frančiškova pot 14. Nova Gorica, Branko.
Krapež, V. (1989): Hijacint Repič in njegova zapuščina v koprski knjižnici, ob 125-letnici rojstva in ob 70-letnici smrti slovenskega redovnika v samostanu sv. Ane v Kopru. Knjižnica, letnik
33, št. 2, str. 137-139.
Ustvarjalci:
Anton Repič, oče Hijacint
Anton Repič, pater Hijacint (tudi Giacinto Repich), se je rodil v Štorjah pri Sežani. Deloval je v
observantskem samostanu sv. Ane v Kopru (bil je knjižničar). V časopisu Pagine Istriane je objavljal zgodovinske študije; umrl je leta 1916. Med drugim je prevedel tudi Legendo treh tovarišev
(prevod je izhajal leta 1902 v Cvetju). Posodobljen ponatis prevoda Legende je izšel v delu:
Zapiski neznanega Peružana in Legenda treh tovarišev. Zbirka Asiški vir 1, Ljubljana, 1998. (ZB)
SI PAK KP 329
Osebni fond Sabadin Ivan
1874-1925; 0,1m/ 1š
kupoprodajna pogodba o nakupu posestva v Škocjanu 1874/ davčne odločbe za plačilo davka 1871, 1874, 1877, 1879, 1883, 1918-1921/ osebne zadeve 1893-1894, 1898/ rokopisni
zvezek evidenc kreditov Ivana Sabadina 1896-1901/ članska knjižica Ivana Sabadina za
»Istituto provinciale istriano per l’assicurazione del bestiame« 1908/ dopisnica G. Gortana
Nini Sabadin 21.4.1925/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Ivan Sabadin
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Ivan (Giovanni) Sabadin, sin pokojnega Ivana (Giovannija), je bil doma iz Marezig. Leta 1874
je v Škocjanu pri Kopru (tedanja občina Lazeret) od Giuseppa in Cattarine Ieklin, r. Biscontini,
kupil hišo z manjšim posestvom, kamor se je tudi preselil. (ZB)
SI PAK KP 330
Osebni fond Sartori Giuseppe
1879-1893; 0,1m/ 1š
razni računi, popisi tovora, naročila blaga 1879-1890/ dokumenti o dokazilu ladijskega tovora
(raznih dobaviteljev in prevoznikov), večinoma iz Trsta (tudi iz Pirana) v Koper: nakladnice
(pollizza di carico), potrdila o prevzemu blaga na ladjo, nalogi za vtovor blaga na ladjo, popis
tovora oz. t.i. carinski manifesti (dichiarazione delle Merci) 1893/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Giuseppe Sartori
Giuseppe Sartori je bil eden izmed osmih koprskih trgovcev (Domenico Marinaz, Giuseppe
Baseggio, Luigi Utel, Giovanni Kersevany, Pietro Debellich, G. B. Pittoni, Giuseppe Sartori,
Giovanni Battista Derin), ki so v osemdesetih letih 19. stoletja imeli mešane, živilske in delikatesne prodajalne (coloniali, commestibili e salsamentari; Guida Scematica Istriana, Almanacco
per l’anno 1881, P. Mora ed., str. 3). (ZB)
SI PAK KP 811
Osebni fond Segulin Angel
1913-1956; 0,1m/ 1š
fotografije Angela, Franca in Jožeta Segulina 1913-1943/ članske izkaznice Angela in Katice
Segulin 1946-1956/ nekateri osebni dokumenti (potna dovolilnica, spričevalo) 1945/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Angel Segulin
Angel Segulin (Slope pri Kozini, 1.9.1907 - Koper, 23.11.1982) je osnovno šolo obiskoval
v Brezovici, kjer je kar 47 let poučeval učitelj Ludvik Žerjal. Angel je bil član t.i. sloparske
godbe, ki naj bi nekajkrat igrala tudi cesarju Francu Jožefu. Leta 1927 in 1928 je kot bersaljer
služil v italijanski vojski. Od leta 1928 do 1930 je delal v Trstu, nato je bil 2 leti doma, od junija
1932 do julija 1935 pa je bil natakar v Rodiku pri gostilničarju Ivanu Čehu. Nekaj časa je delal
tudi v stari Jugoslaviji in do leta 1938 v Avstriji, od koder je bil vrnjen v Italijo. Nekaj časa je
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bil zaprt in do junija 1940 pod nadzorom doma, nato pa do 16.9.1943 zaprt v zvezi s tržaškim
procesom proti Tomažiču. Iz taborišča Pesticci je bil leta 1943 kot malarični bolnik poslan v
San Sassoferrato pri Anconi. Do demobilizacije starejših letnikov (6.8.1945) je bil v NOVJ. Po
vojni je opravil tečaj upravno-politične šole za tržaško okrožje (od 10.10. do 30.11.1945) in bil
4.11.1948 nameščen kot uradnik na oddelku za promet IOLO v Kopru. Kasneje je služboval
na Slavniku Koper, v bolnišnici Valdoltra, nazadnje pa kot računovodja v Kreditni hranilnici
Koper. Poročen je bil s Katico Segulin, rojeno 21.8.1913 v Postirah na Braču; njuna hči Nataša
pa je bila rojena 4.5.1948. Poleg Franca in Jožeta je Angel imel še brata Janeza (*1.5.1914,
+25.3.1970) in sestro Štefko, por. Benčič.
Franc Segulin (*24.8.1910, +14.2.1945) je do leta 1928 delal doma, nato pa se je zaposlil v
kemični tovarni v Trstu, od koder je julija 1935 pobegnil v Jugoslavijo. V Mariboru se je povezal s Pinkom Tomažičem in sodeloval v številnih akcijah, ki so jih pripravljale emigrantske
organizacije. Leta 1936 se je napotil v Španijo, vendar ga je policija v Solunu aretirala in
vrnila v Jugoslavijo. Zaradi revolucionarnega delovanja je bil izgnan v Italijo. V domačem
kraju je revolucionarno delo nadaljeval, in septembra 1940 so ga aretirali v zvezi s procesom
proti Pinku Tomažiču. Zaprt je bil v Kopru in Trstu, nato pa v internaciji v krajih Pisticci in
Monteforte-Irpino. Po italijanski kapitulaciji se je čez fronto prebil v partizanski tabor Glavina
in se kasneje vključil v III. prekomorsko brigado. V njej je postal politični komisar, nato pa
pomočnik političnega komisarja 2. čete v tretjem bataljonu. V Italiji in na otoku Visu je delal
pri šolanju mladih borcev, kasneje pa se je udeležil bojev za osvoboditev Brača, Korčule,
polotoka Pelješca, dalmatinske obale, Splita, Kaštelov, Šibenika, Knina in Hercegovine. Padel
je pri Planinici v bližini Mostarja (Brigada bratstva in enotnosti, 664-665). Politično aktiven je
bil tudi njegov brat Jože Segulin, ki je iz političnih vzrokov leta 1922 pobegnil v Jugoslavijo,
kjer ga je tamkajšnja policija ubila zaradi revolucionarne dejavnosti (Klun, Brigada bratstva in
enotnosti, 1981, str. 664). (ZB)
SI PAK PI 331
Osebni fond Smareglia Antonio
1853-1941; 0,1m/ 1š
deli Verdijeve opere Nabucco, prirejeni za klavir (L. Iruzzi) 1854/ note »La prigione di Edinburgo« 1853/ tiskane note maš/ note Ave Maria (D. Brescia)/ tiskane note »Petites fleurs«
(valček za violino in klavir)/ note »Litanie Lauretane« (R. Bernardino) in »Ave Maria« (T.
Fenoglio)/ A. Smareglia: Note Istriane in Corniel Schout/ posamezne številke časopisov: Il
Gazettinio, L’azione, Il popolo di Trieste, Cronache Smaregliane, Rivista musicale illustrata/
Ariberto Smareglia: Vita ed Arte di Antonio Smareglia/ korespondenca/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Antonio Smareglia
Skladatelj Antonio Smareglia (Pulj, 5.5.1854 - Grado, 15.4.1929) je na Dunaju najprej začel
študirati naravoslovje, vendar se je kmalu preusmeril v študij glasbe. V Gradcu se je privatno
učil klavir, leta 1871 pa je odšel v Milano (1872-1876), kjer je na konservatoriju študiral pri
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prof. F. Facciju. Vključil se je v umetniški krog, imenovan Scapigliatura (1860-1880), katerega
člani so težili k obnovi italijanske umetnosti in kulture. Po uspehu opere Preziosa se je vezal na
izdajateljsko hišo Lucca, ki pa jo je leta 1888 odkupila njemu nenaklonjena izdajateljska hiša
Ricordi, ki je onemogočala izvedbe njegovih del v italijanskih gledališčih. Po neuspehu opere
Re Nala (1887) v Benetkah je uničil njeno partituro in odpotoval iz Italije. Nekaj časa je živel v
Pulju, kasneje na Dunaju; tu je končal operi Il Vassallo di Szigeth, 1889 in Cornill Schut, 1893,
s katerima je dosegel mednarodni ugled. V Istro se je vrnil leta 1894 in naslednje leto napisal
opero Istrska poroka (Nozze Istriane), ki je njegovo najbolj znano delo. Leta 1895 se je odselil
v Trst, kjer je v sodelovanju s pesnikom Silviem Bencom (1874-1949) komponiral zadnje opere: Falena (1897), Oceana (1903) in Abissa (1914). Po neuspeli operaciji leta 1900 je oslepel;
potem so mu note zapisovali njegovi sinovi in učenci. Leta 1896 je besedilo Silvia Benca v
čast Tartiniju uglasbil oz. ustvaril himno za zbor in godbo na pihala, ki so jo izvedli ob odkritju
spomenika Giuseppu Tartiniju v Piranu. (ZB)
SI PAK KP 332
Osebni fond Sprachmann Ivan
1895-1938; 0,1m/ 1š
Sprachmannova zasebna korespondenca z Ahtiki (Josip, Milko, Milka) 1895-1938 (v pismih Josip Ahtik med drugim govori o stanju v kulturnih društvih, pevskih zborih, Sokolu na
Štajerskem - npr. v Celju, Vojniku, Škofji vasi, Slovenski Bistrici - o narodnem domu v Celju,
o društvenem, o kulturnem življenju, o šolstvu v Kopru ter o delovanju koprske posojilnice;
o volitvah v posojilnično skupščino v letih 1908, 1909 in 1913; o zapletih zaradi selitve koprskega učiteljišča v Gorico 1909; o kulturnem društvu »Istra«; o prizadevanjih za ustanovitev
Ciril-Metodove šole v Kopru 1909 in 1910; o nakupu in prenovi posesti Ledina v Škocjanu
pri Kopru, o osebnih pogledih na dogajanja med prvo svetovno vojno itd.)/ zadružna knjižica
posojilnice in hranilnice v Kopru (na ime Ivana Sprachmanna, c.k. učitelja v Kopru) 1905/
Sprachmannova korespondenca z Ivanom (Johann) Počivalnikom, Franom Učakarjem in drugimi 1901-1920/ osebna pisma 1904-1919/ osebna korespondenca (pisma Leopoldine Hammerl)
1914-1917/ vabilo na skupščino hrvaškega učiteljskega društva »Narodna Prosvjeta u Pazinu«
2.5.1911/ šolsko spričevalo Ivana Stergarja iz Tinjana (c.k. vadnica v Kopru, razrednik Ivan
Sprachmann) 27.6.1906/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Ivan Sprachmann
Ivan (v uradnih dokumentih Johann in tudi Hanns) Sprachmann, sin Ivana (Dobrova pri Dravogradu, 9.11.1873 - Maribor, 1939), je imel dve sestri (Ivanka je bila poročena v Slovenski
Bistrici, Milka pa v Kopru z Josipom Ahtikom). Mati mu je umrla leta 1888. Leto pred maturo
je moral v vojsko (novembra 1895 je bil topničar na trdnjavi v Pulju; v Pulju je bil vsaj še do
novembra 1897). Zaradi denarnih težav je za nekaj časa opustil šolanje (kot organist je v letih
1898 in 1899 delal celo v Djakovu); leta 1901 je postal učitelj. Septembra leta 1904 je delal kot
nadučitelj v Čatežu na Dolenjskem, v novembru istega leta na šoli družbe sv. Cirila in Metoda
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pri Sv. Jakobu v Trstu, 1905 pa je kot suplent poučeval na c.k. Učiteljskem izobraževališču
v Kopru (sprejet je bil 20.11.1904; pismo 16.5.1926). V šolskem letu 1905/06 je bil učitelj
(violine in klavirja) v vadnici (Übungsschullehrer), leta 1907 je bil c.k. profesor v Beljaku na
Koroškem, kasneje (vsaj leta 1908 - učitelj glasbe) pa je poučeval tudi v Kastvu na c.k. Hrvatski
muški učiteljski školi. Leta 1914 je bil vpoklican v vojsko v Pulj (pismo 17.2.1914). Po pismih
sodeč, je bil leta 1918 celo v Skadru. 27. maja 1919 je služboval na dekliški meščanski šoli na
Ptuju, v novem šolskem letu pa naj bi poučeval na novoustanovljenem učiteljišču v Velikovcu
(pismo 27.8.1919). Po koroškem plebiscitu je bil s 1. decembrom 1920 ponovno premeščen
na Ptuj. Kasneje je učil na ženskem učiteljišču v Mariboru (dopisnica 27.1.1924). Leta 1929
je stanoval v Mariboru, kjer je leta 1930 poučeval na ženskem učiteljišču. Upokojen je bil v
začetku leta 1937, julija istega leta pa je obiskal Pariz, Švico, Italijo (Milano, Benetke, Trst). V
poletnih mesecih (navadno julija) je rad delal gorske ture. Bil je samski (Ahtikovi so leta 1930,
živeli pri njem v Mariboru); umrl je leta 1939. Leta 1949 je bila na koprskem sodišču že druga
zapuščinska razprava po njem (prva verjetno leta 1939). Leta 1910 je na Dunaju kot druga nespremenjena izdaja izšla njegova pesmarica z naslovom: Vijenac jedno i dvoglasnih pjesama za
mladež pučkih škola (hranijo jo v Knjižnici Mirana Jarca v Novem mestu). (ZB)
SI PAK KP 333
Osebni fond Šček Virgil
1858-1948; 0,2m/ 2š
zapisniki sej Katoliškega tiskovnega društva 1905-1919/ Bitežnik: Stanje slovenskega šolstva
v letu 1914-1915/ spomenica koprskega škofa mons. Bartolomasija 1919/ »Zgodovinska slika
dijaškega društvenega gibanja v Trstu«/ časopisni članki o poslanskem delu 1921-1923/ zamenjava avstrijskih kron v lire: delni popis slovenskih zadrug/ vojna odškodnina 1919-1923/ kozjereja na Tolminskem 1921/ idrijski rudnik/ projekt vodnjaka v Flani 1921-1923/ koncesije za
avtobusne proge v Julijski krajini 1922/ davek na žganjekuho 1923/ zaposlitve in plače bivših
avstrijskih uradnikov 1920-1923/ upokojenci avstrijskih državnih služb 1920-1923/ vojaške
pokojnine in socialne podpore 1921-1923/ državljanstva 1922-1923/ idrijska realka 1916-1923/
deželna avtonomija 1921-1923/ občinske volitve 1922/ šolski sveti 1922/ dopis interparlamentarnega zbora iz Genove o manjšinskih vprašanjih/ kmetijska in vrtnarska gospodarska zadruga
v Trstu 1921-1923/ šolske sestre v Trnovem in Tomaju 1921-1923/ goriško semenišče 19211923/ začasno imenovanje funkcionarjev civilnih služb v Julijski krajini 1919/ obnova cerkve
v Kamnjah in Podgrajah/ Zbor svečenikov sv. Pavla 1922-1945/ odgovor na referat mons. dr.
Jakoba Ukmarja 1945/ obnovitev Zbora svečenikov sv. Pavla 1945-1946/ spomenica slovenskih
duhovnikov o priključitvi Primorske Jugoslaviji 1945/ položaj hrvaške duhovščine po 2. svetovni vojni/ Ščekov rokopis o podpori OF in Jugoslaviji/ škofa Santin in Margotti/ korespondenca/
malo semenišče v Kopru 1931-1942/ malo semenišče v Gorici 1935-1937/ veliko semenišče
v Gorici 1935-1942/ suspenzija/ zlate bukve za ljudsko šolo v Auberji 1858/ Tavžentroža (od
prve do četrte številke), glasilo »Dijaške družine«/ Slovenski tisk v Italiji od junija 1930 do 31.
decembra 1934/ Avguštin Zlobec/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
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Ustvarjalci:
Virgil Šček
Virgilij Šček (Trst, 1.1.1889 - Ljubljana, 6.7.1948), duhovnik, poslanec v rimskem parlamentu,
ravnatelj Katoliške tiskarne v Gorici, politik, kulturni delavec, se je po končani osnovni šoli v
Trstu vpisal na nemško nižjo realko (1901-1904). V Gorici je dokončal višjo realko in uspešno
maturiral leta 1909. Naslednje leto se je vpisal na trgovsko visoko šolo v Gradcu; med šolanjem
je začel dopisovati v tedanje liste: Soča, Omladina, Edinost, Slovenski branik, Kmečki glas,
Slovenec in Zora. Pod vplivom duhovnika Ivana Rejca se je vpisal v društvo katoliških narodnih
dijakov in postal njegov tajnik. Po deželi je začel predavati o Slovencih, kmečkih uporih, Ilirskih
provincah. Za vso Slovenijo je ustanovil zvezo srednješolske katoliške organizacije. Ustanovil je
tudi dijaški list Alfa, ki je objavljal literarna dela Ivana Preglja, Franceta Bevka in Iga Grudna.
Opustil je trgovski študij in se odločil, da vstopi v goriško bogoslovje. V duhovnika ga je posvetil tržaški škof Andrej Karlin 7. julija 1914. Novo mašo je imel na Blejskem otoku.
Od 1. avgusta 1914 do 1917 je bil kaplan pri Sv. Ivanu v Trstu, od 1. julija 1917 dalje kaplan pri
Starem Sv. Antonu v Trstu, od 1. septembra 1918 do 31. avgusta 1920 kaplan v Lokvi pri Divači,
od 1. septembra 1920 do 15. maja 1921 tajnik Zbora svečenikov sv. Pavla, od 15. maja 1921 do
konca leta 1923 poslanec v Rimu, od 30. septembra 1923 do 1. februarja 1927 tajnik Katoliškega
tiskovnega društva, tajnik Goriške Mohorjeve družbe in ravnatelj Katoliške tiskarne v Gorici, od
1. februarja 1927 do aprila 1941 župnijski upravitelj v Avberju, od maja 1941 do smrti 6. julija
1948 pa je bival kot upokojenec brez pokojnine v Lokvi pri župniku dr. Antonu Požarju.
Septembra 1920 je postal profesionalni tajnik Zbora svečenikov sv. Pavla. Z Ivanom Rejcem
je ustanovil mesečnik Zbor svečenikov sv. Pavla, namenjen vsem slovenskim duhovnikom na
Primorskem. Zbornik je izhajal od leta 1920 do 1927. Kot poslanec v italijanskem parlamentu je prešel na izrazito politično delo. Po številu interpelacij in raznih drugih intervencij je
bil najprizadevnejši poslanec. Ustanovil je več novih časopisov: Verbum dei, Staničev vestnik,
Novi list, Naš čolnič in mnoge druge. Za otroke je ustanovil glasila Jaselce, Bukovce strica
Janeza, Pravljice.
Ko je upravljal župnijo Avber, je povabil slikarja Toneta Kralja, naj poslika avbersko cerkev.
Veliko podatkov je zabeležil v svojih rokopisnih delih Lokavske starine in Paberki. Po drugi
svetovni vojni je sestavil Spomenico primorskih duhovnikov za priključitev cele Primorske Jugoslaviji. Zaradi svojega narodnooobrambnega dela je prišel v spor s škofom Santinom, zato je
bil suspendiran »a divinis«. Pritožil se je v Rim, ki pa je podprl škofa Santina in Ščeka degradiral »ad statum laicalem«. Šček te obtožbe ni dočakal, ker je prej umrl po operaciji v ljubljanski
bolnišnici. (MKR)
SI PAK KP 313
Osebni fond Tommasich Andrea
1706-1891; 0,3m/ 3š
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Večina dokumentov se nanaša na zbiranje podatkov in raziskave Andrea Tommasicha, ki jih je
objavil v svojih delih (psevdonim Gedeone Pusterla).
potni list 1836/ pritožba A. Tommasicha občinskemu svetu zaradi prekinitve pokojnine 1887/
pisma strica Giuseppa in Antonie Tommasich 1838-1848/ dokumenti o lastnini (zapuščina)
Giovannija Termina, Lorenza Bidollija in A. Tommasicha 1835-1841/ dokumenti državnih
oblasti v Istri in Kopru 1801-1882: dokumenti o bratovščinah, predračun občinske blagajne
1846, zaključni račun bratovščinskega fonda v Loki 1867, zaključni račun bratovščinskega
fonda v Kopru 1867, prošnje tržaškemu škofu Batrolomeu Legatu 1870-1872/ 5 zapisnikov
sej občinskega sveta 1874-1877/ korespondenca A. Tommasicha z G. Gravisijem, A. Gravisijem, G. Zamarinom, L. Sossichem, M. Tamarom, S. Scaramuzzom, G. Vatovom, G. de Faventom, T. Lucianijem in G. Cecchinijem 1845-1894/ zgodovinski podatki o Istri, Trstu in Kopru,
npr.: seznam koprskih vicedominov, podatki o župniji Lazaret, seznam koprskih zdravnikov
in advokatov, Naldinijeva oporoka 1706, podatki o koprskih in piranskih solinah/ dokumenti
arheološke komisije v Kopru 1887-1894/ zgodovinski podatki o koprski stolni cerkvi, o sv. Nazariju in podatki o Piranu/ rokopis »I Rettori di Egida« 1890/ zgodovinski podatki o slikarstvu
in slikarjih v Istri in Kopru/ zbirka risb, vinjet, kart (npr. karta železniške trase Trst-Ljubljana
1849)/ zbirka tiskovin 1816-1889/ A. Tommasich - rokopisi in rokopisni zvezki 1843-1845,
npr. prevodi iz francoščine v italijanščino, vaje iz latinščine in rimski izreki, prepis avstrijskega
pravilnika o menicah 1819, o manjših bratih sv. Frančiška, prepisi iz dodatka »Osservatore
triestino« št. 4, 16, 50, 83, 88/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Andrea Tommasich
Andrea Tommasich, psevdonim Gedeone Pusterla (Koper, 1820 - 30.12.1898) se je po smrti
staršev preselil k sorodnikom v Poreč, kjer se je izobrazil za uradnika. Prakticirati je začel pri
odvetniku v Trstu. Po 25 letih se je vrnil v Koper, kjer je leta 1867 prevzel službo občinskega
tajnika in ob delu v arhivih zbiral tudi zgodovinske podatke o Istri in Kopru. Za svetovno razstavo na Dunaju je pozimi 1872/73 pripravil rokopisno delo »Zgodovinski podatki o javnih šolah v
Kopru od leta 1400 dalje«. Po upokojitvi leta 1877 se je popolnoma predal preučevanju lokalne
zgodovine in postal najprej član, kasneje pa tajnik arheološke komisije. Napisal je vrsto lokalnozgodovinskih publikacij, npr. o koprskem plemstvu (I nobili di Capodistria e dell’Istria),
pokopališču v Škocjanu (La necropoli di S. Canziano nel suburbio di Capodistria, memorie
storiche con elenchi, epitafi, ecc.), koprskih podestatih (I rettori di Egida, Giustinopoli, Capodistria), sv. Nazariju, prvem koprskem škofu (S. Nazario protovescovo di Capo d’Istria), in o
semedelski cerkvici Marije Milosti (Il santuario della beata vergine delle grazie di Semedella
nel suburbio di Capo d’Istria). (ZB)
SI PAK KP 550
Osebni fond Vidmar Vladovita - Majda
1944-1944; 0,1m/ 1š
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Palimpsest - lovski privilegij Pietra Vittoria iz leta 1821 (SI PAK KP 318, t.e.1).
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Katastrska mapa Šalare iz leta 1799 (SI PAK KP 299, t.e. 43, a.e. 124).

6 beležk s tečaja partijske šole pri CK KPS v Kočevskem rogu 1944/ fotokopija izkaza o opravljenem tečaju partijske šole 28.9.1944/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Vladovita Vidmar - Majda
Vidmar Vladovita - Majda (Kranj, 6.1.1916) leta 1944 trgovska nameščenka, je od 21. junija do
28. septembra 1944 obiskovala 7. tečaj partijske šole pri CK KPS v Kočevskem rogu. (ZB)
SI PAK KP 851
Osebni fond Visintin Luigi
1919-1951; 0,1m/ 1š
fotografija zakonskega para/ programi in vabila na gledališke predstave v Kopru, Piranu in Izoli
1938-1942/ zasebna korespondenca, tehnični načrti in risbe patentirane svetilke na acetilen,
svetilnika, avtomobilov in čolna 1919-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Luigi Visintin
Luigi Visintin, inovator, se je rodil 1.6.1890 v Fari (Farra d’Isonzo) pri Gradiški, kasneje pa je
živel in delal v Trstu in Kopru. (ZB)
SI PAK KP 792
Osebni fond Žerjal Drago
1903-2002; 1,3m/ 13š 2k
časopisni članki/ revije/ življenjepisi revolucionarjev/ dopisi/ knjige/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Drago Žerjal
Drago Žerjal (Boršt pri Trstu, 1.7.1903 - Koper, 6.1.1991) se je po končani meščanski šoli v
Trstu in zaprtju slovenske trgovske šole v začetku šolskega leta 1919/20 vpisal na trgovsko
dvorazrednico v Celju in jo končal leta 1920. V Celju naseljeni Primorci iz trgovske šole in
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petega letnika gimnazije (dijaki bivše nemške gimnazije v Trstu) so ustanovili srednješolsko
društvo Sloga, ki se je zlasti izkazalo z organiziranjem protestnega zborovanja proti razmejitvi med Italijo in Jugoslavijo. Po vrnitvi v Trst se je zaposlil kot računovodja pri odvetniku
Karlu Ferlugi in se včlanil v društvo Prosveta Sv. Jakob. Julija 1921 so s prijatelji ustanovili
krožek Omladina Trst (pri Sv. Ivanu) in junija 1922 Zvezo mladinskih društev v Trstu. Prirejali
so mladinske tabore (1923 v Sežani, 1924 na Beki, 1925 v dolini Drage pri Orleku, 1926 v
Vogljah pri Repentabru). Leta 1924 so ustanovili športno društvo Adria, jeseni istega leta pa v
Rojanu prosvetno društvo Zarja, ki pa so ga oblasti v začetku novembra 1926 razpustile. Člani
razpuščenega društva so že nekaj dni kasneje ustanovili društvo Zora, ki pa je bilo avgusta
naslednje leto prav tako razpuščeno. Do konca leta 1927 so nato italijanske oblasti prepovedale
še druga slovenska in hrvaška društva ter ustanove. Jeseni 1927 so Vekoslav Španger, Franjo
Marušič, Zvonimir Miloš in Drago Žerjal s somišljeniki ustanovili ilegalno organizacijo Borba;
kasneje se jim je pridružil še Lojze Žerjal. Organizacija je sprva imela tri srenje, od leta 1928
pa sedem. Člani Borbe so leta 1928 navezali stike z Goričani (Zorko Jelinčič, Albert Rejec) in
Postojnčani (Jože Vadnjal), kasneje pa še s somišljeniki iz Istre. Po Gortanovem procesu se je
Drago Žerjal, ki je bil edina zveza s tržaškim odborom Borbe (v Trstu se je srečal z Vladimirjem Gortanom), 15. aprila 1929 umaknil v Sv. Peter na Krasu (Pivka), od tam pa je emigriral v
Ljubljano in kasneje v Kranj. Zaposlil se je na Zavodu za socialno zavarovanje in z emigranti
iz Julijske krajine septembra 1929 ustanovil društvo Zarja, leta 1931 pa so bazoviškim žrtvam
odkrili spomenik v Kranju. Leta 1932 je bil zaradi osebnih sporov izključen iz emigrantskih
organizacij. Krajši čas je sodeloval tudi v tigrovskem gibanju; deloval pa je tudi na sindikalnem
področju. Ko je avgusta 1936 v Kranju izbruhnila stavka tekstilnih delavcev (in se razširila na
vso banovino) je v njej aktivno sodeloval. Od leta 1936 je delal pri zavarovalnem zavodu v
Ljubljani, kjer je vstopil v emigrantsko delavsko prosvetno društvo Tabor. V letih 1939 in 1940
je predsedoval mladinskemu svetu, in ko je bilo društvo Tabor na zahtevo italijanske vlade leta
1940 skupaj z zvezo jugoslovanskih emigrantov iz Julijske krajine razpuščeno, so člani društva
ustanovili zadrugo Naš dom, ki je delovala do napada na Jugoslavijo aprila 1941. Ob napadu
se je priključil prostovoljcem, vendar se je zaradi šibke obrambne moči mobilizirane vojske in
nemške zasedbe vrnil v Kranj, kjer je še naprej delal na socialnem zavarovanju. Sodeloval je
z OF, od avgusta 1943 že kot član KPS; februarja leta 1944 je bil aretiran in zaprt v Kranju in
Begunjah, kasneje pa odpeljan v delovno taborišče pri Düsseldorfu. S ponarejeno osebno izkaznico, ki mu jo je priskrbel brat Marjan, mu je uspelo pobegniti iz taborišča. Z vlakom se je vrnil
preko Maribora v Trbovlje in se nato po enomesečnem potovanju preko Moravč, Smlednika,
Škofje Loke in Cerknega priključil Vojkovi brigadi. Sprva je bil kulturnik v 1. bataljonu, nato
partijski kadrovik in sekretar štabne celice. Decembra 1943 se je kot slušatelj udeležil cerkniške
partijske šole, v začetku leta 1945 pa je postal predavatelj (partijski inštruktor) v zahodnoprimorskem okrožju. Marca 1945 je bil v nemški zasedi ranjen; po operaciji in okrevanju je bil
najprej poslan v Tolmin, po osvoboditvi pa 17. maja v Trst in kasneje v Celje. Od maja 1946
je bil ponovno zaposlen pri Zavodu za socialno zavarovanje v Kranju; nato je bil v Kopru
najprej direktor Pokrajinskega zavoda za socialno zavarovanje, kasneje pa je do upokojitve leta
1964 delal na gospodarski zbornici. Njegov življenjepis je v zapisu Alekseja Kalca izšel v delu
Spomini in razlage o protifašističnem boju primorske mladine med vojnama (Trst, Založništvo
Tržaškega tiska, 1990). (ZB)
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Doktorska diploma iz obojega prava Nicoloja Gravisija, Padova, 2. junij 1640 (SI PAK KP 299, t.e. 46, a.e. 48).
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Lekarniška diploma Pirančana Nikoloja Fonda iz leta 1682, ki je diplomiral na Univerzi v Padovi (SI PAK PI 9.1,
a.e. 1871, str. 1, 6, 10).
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ZBIRKE

SI PAK PI 835
Acta varia Piranensia
1291-1932; 0,6m/ 6š
prepisi listin 1036, 1041, 1212, 1309, 1274-1584/ prepisi listin 1454-1759/ prepisi dukalov,
dokumentov o prenovi cerkve sv. Jurija v Piranu, zgradbi zvonika, zavzetju Momjana 12831609/ Privilegius spectabilis comunitatis Pyrani (prepisi dokumentov 1282-1283 z notarsko potrditvijo 1483) 1282/ prepisi dokumentov o tihotapljenju soli 1587/ del notarske knjige
1291/ popis imetja pokojnega A. Rufusa, prodanega na dražbi zaradi dolgov 1300/ seznam
oseb, ki so imele vrvi in inventar predmetov v času podestata Marca Marignonija 1315/ seznam plačevalcev najemnine za komunsko zemljo 1317/ seznam Pirančanov, ki se niso udeležili
komunskih javnih del, 1. polovica 14. stoletja/ inventar raznih predmetov in potrebščin 1331/
notarski zapiski raznih prokuratur 1370/ seznam čuvajev mestnih predelov (Quaternis in quo
scripti sunt guardiani) 1395-1396/ pritožbe zaradi škode od živali, kraje sena, izlivanja nesnage na ceste (Acusationes facte per allarios comunis Pirani) 1418-1419/ prepisi dukalov o
pravilni razdelitvi bremen med meščani 1421-1610/ abecedni seznam aktov vicedominskega
urada in arhiva (Repertorio di citazioni di documenti) 1425/ prepisi dokumentov od 1230 dalje/ prepisi, kronike, genealogije 1628-1629/ kopija dukala Giovannija Moceniga 1477-1485/
povzetek vladnih zakonov, odlokov, predpisov glede cerkvenih zadev 1468-1578/ zaslišanje
pred cerkvenim sodiščem (Interogatio qual tribunale ecclesiastico) 1515/ prepisi dukalov o
zahtevah po vojakih in za napotitev vojakov v Zadar 1539, 1568, 1571/ prepisi dukalov o vojnih
davkih 1537-1603/ prepisi dukalov z raznimi privilegiji glede uvoza žita, moke in zelenjave iz
Albanije, Furlanije, lesa iz Istre in rebule iz puljskega predela 1443-1503/ seznam konjenikov
iz predela Porta Domo v Piranu 1571/ abecedni seznam o razdeljevanju komunskih drv (Libro
della dispensa della legna de Comun) za leto 1584/ pravila in predpisi novih solin za leto 1584/
tarife plač komunskih uslužbencev 1585/ dokumenti o vojakih (černida) v Piranu 1528-1598/
dokumenti o prodaji vina, o fontiku 1566-1608/ del zapisnika Kolegija XII 1559-1561/ seznam
lastnikov nepremičnin v Piranu 1682/ razglasi, dukali, odloki podestata Nicoloja Longa 17861787/ prepisi dokumentov o kriminalu in zaščiti komunskih gozdov 1769-1793/ seznami orožja
1631-1803/ knjiga piranskih vicedominov 1722-1813/ pismo teologa p. Domenica Marie Pellegrinija 1781/ različna korespondenca 1813-1886/ poziv apelacijskega sodišče v Benetkah
o pravicah avstrijskih meščanov v Vidmu 1887/ korespondenca 1891-1906/ pismo ministra
Mattiolija piranskemu županu dr. Francescu Lugnaniju ob 25. obletnici Kraljevine Italije 1925/
podpisi članov organizacije Storia patria delle Venezie ob kongresu v Piranu 1928/ zahvala
grofice d’Aosta meščanom ob njenem obisku v Piranu 1932/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 357
Heraldična zbirka
1903-1910; 0,1m/ 1š
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koprski grbi (grbi oz. znaki koprskih plemiških družin) 1903/ zvezek grbov koprskih, tržaških,
miljskih in drugih istrskih družin ter nekaterih mest: Milje, Gradiška, Trento, Koper, Novigrad,
Piran, Trst, Poreč 1907/ abecedni seznam tržaških plemiških družin 1910/ grbi posameznih koprskih, izolskih in tržaških družin iz »Armi gentilizie del Trieste e del’Istria«/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 339
Katastrski načrti Koper
1952-1959; 0,2m/ 343ks
katastrski načrti Geodetske uprave skupnosti obalnih občin Koper za k.o. Nova vas, Portorož,
Raven (Sv. Peter), Ankaran, Bertoki, Dekani, Dvori (Korte), Koper, Malija, Oltra, Piran,
Sečovlje, Semedela, Vinica (Cetore) 1952-1959/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 807
Organizacija TIGR
1942-1942; 0m/ 1CD-ROM
sodni procesi proti članom organizacije TIGR - skenirani posnetki 1942/
Ustvarjalci:
Organizacija TIGR
Revolucionarna organizacija TIGR (Trst - Istra - Gorica - Reka) je povezovala Slovence in
Hrvate v boju proti fašistični raznarodovalni politiki.
Nacionalno zavedni Slovenci so v Trstu in okolici delovali v okviru legalnih prosvetnih društev.
Po razpustitvi slovenskih in hrvaških prosvetnih društev pa so voditelji mladinskih društev
Tržiča in Gorice ter ilegalne skupine s področja Pivke (Albert Rejec, Zorko Jelinčič, Dorče
Sardoč, Jože Dekleva, Andrej Šavli in Jože Vadnjal) septembra 1927 na Nanosu ustanovili
ilegalno organizacijo TIGR, ki je s sedežem v Gorici delovala za področje celotne FurlanijeJulijske krajine. Tržaška skupina (Franjo Marušič, Vekoslav Španger, Zvonimir Miloš in Drago
Žerjal) je ustanovila ilegalno organizacijo Borba. Izdajali so časopis Borba, v letih 1929-1939
pa Svoboda.
Obe organizaciji (TIGR in Borba) sta delovali po načelu trojk (med seboj so se poznali le člani
trojke, stike z naslednjo trojko oziroma z vodstvom je imel le vodilni v skupini), ki so se povezovale v celice, sektorje in srenje. Organizacija Borba je takoj pričela izvajati akcije (požigali
so poitalijančene šole, vrtce, uničevali skladišča orožja italijanske vojske), goriška veja organizacije TIGR pa se je zlasti v začetku posvečala ohranjanju slovenske besede med ljudstvom
(čitanka Cirila Drekonje Pod domačim krovom, tiskanje in razmnoževanje ilegalne literature).
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Z razširjanjem ilegalnega materiala so skušal doseči množični bojkot plebiscita za formalno
priključitev Julijske krajine Italiji. Ker se je ilegalni material v Istri uničil oziroma izgubil, so
istrski tigrovci streljali na skvadriste, ki so kmete na silo vodili na volitve. Vladimir Gortan je
bil kot »vodja slovanskih teroristov« aretiran in nato obsojen na smrt (17.10.1929). Italijanske
oblasti so organizacijo TIGR odkrile šele po atentatu na uredništvo tržaškega časopisa Il Popolo
di Trieste. Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič so bili obsojeni na
smrt (5.9.1930), drugih dvanajst obtožencev pa na zaporne kazni. Po t.i. prvem tržaškem procesu so se člani organizacije začeli povezovati z italijanskimi antifašisti (KPI). V letih 1938 in
1939 so tigrovci začeli iz jugoslovanskih vojaških skladišč preko ilirskobistriškega in pivškega
območja tihotapiti orožje, organizacija pa se je povezala tudi z britansko obveščevalno službo
(British Intelligence) in posredovala podatke, ki jih je zbirala o italijanski oborožitvi, vojaški
moči in pripravljenosti. Nekateri člani so ob obisku Benita Mussolinija v Kobaridu leta 1938
načrtovali atentat, vendar ga zaradi morebitnih civilnih žrtev med Slovenci niso izpeljali. Po
obtožbi devetih članov organizacije zaradi »terorizma in vojnega vohunstva« ter usmrtitvi peterice (Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal) na Opčinah
so organizacijo onesposobili. Tigrovci so se leta 1941 vključili tudi v OF in se po kapitulaciji
Kraljevine Jugoslavije pridružili partizanskim vrstam, vendar jim že medvojna in kasneje povojna oblast ni bila naklonjena. Ob 50. obletnici priključitve Primorja Sloveniji leta 1997 je
tedanji predsednik Slovenije Milan Kučan organizaciji TIGR podelil Zlati častni znak svobode
Republike Slovenije. (ZB)
SI PAK KP 337
Rojstni, poročni in mrliški listi
1924-1942; 4,7m/ 43š
izpiski iz matičnih knjig (rojstni, poročni in mrliški listi): občina Šmarje 1927-1941/ občina
Piran 1927, 1936, 1940-1941/ občina Izola 1936, 1940-1941/ občina Koper 1931-1937, 19401941/ občina Brtonigla 1936, 1940-1941/ občina Buje 1939-1941/ občina Buzet (Lanišče) 1936,
1941/ občina Grožnjan 1936, 1941/ občina Motovun 1936, 1940/ občina Novigrad 1936, 1941/
občina Oprtalj 1936, 1941/ občina Roč 1936, 1941/ občina Umag 1934, 1936, 1939-1941/
občina Višnjan 1935, 1936, 1939-1941/ občina Vižinada 1935-1936, 1940-1941/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 342
Zbirka arhivalij
1500-1946; 0,1m/ 1š 1k
seznam providurjev na Krfu 1500-1663/ potna listina za trgovce s platnom iz Kočevja 1579/
knjiga poročnih oklicev v cerkvi sv. Mavra v Izoli 1642-1671/ prepis pisma vojaškega inženirja
Filippa Besettija de Vernide beneškemu providurju Lunardu Foscolu o utrdbah na Kreti 1651/
prošnja prebivalcev Petrovije pri Umagu, da ne bi več dajali desetine tržaškemu škofu, dokumenti 1476-1706/ spisi »Intendance za civilno Hrvaško« 1813/ dopis deželnega glavarstva za
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Istro v Kopru politični direkciji o pravilih za poslovanje notarjev 1805/ zapisnik sej deželne
komisije za Istro, ki je morala poskrbeti za razdelitev bremen v zvezi z vzdrževanjem vojske
1814-1915/ prepisi dopisov tržaškega gubernija tržaškemu magistratu, da so lastniki hiš dolžni
skrbeti za pločnike pred hišami 1822-1829/ prepis objave c.k. Gubernija za Avstrijsko primorje
o nekaterih spremembah v veljavnem kazenskem zakoniku 1848/ objava policijskega ukrepa
c.k. Namestništva v Trstu, da morajo imeti potni list in spričevalo o domovinski pravici tudi
poklicni prevozniki; objava s primeri, v katerih so orožniki upravičeni uporabiti orožje 1825/
dokumenti o koprskem muzeju 1927/ dokument o obnovi gledališča - »Società del Teatro« 1895/
dopis (zaupni) župana občine Šmarje istrskemu prefektu v Pulju o zapletih med župnikom in
hkrati učiteljem v Gažonu don Giuliem Dessanom, ki pridiga in mašuje v italijanščini, čemur
pa odločno nasprotuje don Cerar, slovenski duhovnik v Šmarjah in o županovi zahtevi rešitve
omenjenega problema 1927/ kopija statuta čitalniškega društva »Egida, gabinetto popolare
di lettura« v Kopru/ dokumentacija o odkritju doprsnega kipa senatorju Feliceju Bennatiju v
Kopru 1929/ fašistična organizacija Balilla v Sežani (Opera Nazionale Balilla, 301a. legione
Balilla »Vallo Romano«) 1929-1934/ fašistična mladinska organizacija Balilla v Sežani (299a.
legione Avanguardisti »Luigi Morara Sassi«) 1934/ sekcija pokrajinske trgovinske fašistične
zveze v Sežani (Federazione provinciale fascista del commercio - Delegazione di Sesana) 19301934/ prošnje za obnovo obrtnih dovoljenj 1928-1932/ krajevno poveljstvo narodne zaščite
Ankaran - podatki o Valeriju Vidaliju iz Lazareta-Rižane 1946/ seznam ulic in trgov v Kopru/
statut društva »Società del Casino di Capodistria« 1853/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 348
Zbirka dokumentov NOV
1943-1945; 0,4m/ 4š
okrožnice/ dopisi/ seznami vojaških obveznikov/ partizansko posojilo/ razna potrdila/ odpustnice/ zapisnik zasedanja okrajne skupščine za loparski okraj 6.10.1944/ pričevanja borcev in
aktivistov/ statistični podatki o prebivalstvu in živini 1944/ brošura XXX. divizija v ofenzivi/
Seražin Rudi: zgodovina dobe OF 1941-1945, Križ pri Sežani (rokopis)/
Gradivo je fragmentarno.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 355
Zbirka dokumentov o šolstvu
1791-1946; 0,1m/ 1š
Plemiški kolegij Koper: nastop učencev 1814/ učitelji glavne šole v Kopru, oglas za izpit glavne
šole v Kopru 1846/ knjiga osnovne šole Osp 1851/ seznam šolske uprave v Kopru o učiteljih, ki
so 1944 zapustili delavna mesta/ navodilo za šolsko delo 1946/ cene knjig za ljudsko šolo 1945/
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Prosvetna komisija pri PNOO za Slovensko primorje: sejni zapisniki 1945-1949/ stanje šolstva
1945/ statistični popis šol 1945/
Prosvetna komisija za Trst in Goriško: sejni zapisniki/ kulturno delovanje/ poročilo slovenskega gledališča v Trstu 1947-1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 349
Zbirka dokumentov prekomorskih brigad
1941-1999; 15m/ 76š 15zab
privatni fondi kulturnikov prekomorskih brigad/ fotodokumentacija/ tiski (vabila, periodični
tisk), plakati, lepaki in obvestila/ spominsko rokopisno gradivo/ seznami borcev brigad, enot,
čet, bataljonov/ seznami padlih/ dopisi, korespondenca, ukazi/
Zbirka je urejena po bojnih formacijah, posebej pa je gradivo Osrednjega odbora prekomorcev.
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Prekomorske brigade
I. prekomorska brigada je bila ustanovljena v Carbonari 20. oktobra 1943. Imela je štiri bataljone (v dveh so bili Slovenci, v tretjem Črnogorci, v četrtem Hrvati), žensko četo, intendanturo,
ambulanto in štab brigade. Dva slovenska bataljona sta skupaj štela 898 mož. Vsak bataljon
je imel po štiri čete. Komandant 1. bataljona je bil Milan Kmet, namestnik komandanta Ivan
Keržan, politkomisar Ferdinand Ferjančič in namestnica politkomisarja Vida Tomšič. Komandant 2. bataljona je bil Rico Malalan (po odhodu Malalana v 1. bataljon pa Stane Kremžar),
namestnik komandanta Zoran Kralj, politkomisar Tone Šturm in namestnik politkomisarja Jože
Živic. Zaradi prevelikega priliva novih borcev se je brigada po prihodu v Gravino preuredila in
namesto štirih bataljonov je bilo ustanovljenih šest, vsak bataljon pa je bil sestavljen iz treh čet.
Premik brigade iz Italije na srednjedalmatinske otoke se je začel 25. novembra in se končal 7.
decembra 1943. Skupaj se je čez Jadransko morje prepeljalo 2058 borcev.
Takrat so v Italiji že začeli organizirati II. prekomorsko brigado. Zaradi kritičnih razmer in
bližajoče se nemške ofenzive na srednjedalmatinskih otokih je bil 1. bataljon II. prekomorske
brigade na zahtevo štaba mornarice poslan že 17. decembra 1943 iz Gravine na Vis. V Gravimi
pa so takoj zatem začeli uriti nov bataljon NOVJ, ki je dobil naziv 1. bataljon III. prekomorske
brigade.
Iz obstoječih šestih bataljonov I. prekomorske in enega bataljona II. prekomorske brigade sta
se oblikovali na novo I. in II. prekomorska brigada. Trije bataljoni (v začetku štirje), ki so bili
na Korčuli, so sestavljali I. prekomorsko brigado, drugi štirje (v začetku trije) na Visu in Hvaru
pa II. prekomorsko brigado. Za poveljnika II. prekomorske brigade je bil postavljen Miladin
Ivanovič. Ker pa so trije bataljoni, ki so prišli v sestavo II. prekomorske brigade, bili ustanovljeni 20. oktobra 1943, velja ta datum kot dan oblikovanja te brigade.
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Po odhodu I. in II. prekomorske brigade iz Gravine je tam ostal le partijski politični aktiv, ki je
imel nalogo, da zbira nove borce za prekomorske brigade.
Nastanek in pot III. prekomorske brigade sta bila nekoliko drugačna kot pri prvih dveh. Osnovo brigadnega moštva so sestavljali primorski in istrski fantje iz posebnih kazenskih enot,
v katere so jih italijanski fašisti odvedli prisilno. III. prekomorska brigada je kot organizirana
enota nastala 7. decembra 1943 v Gravini. 1. bataljon je bil narodnostno mešan. Njegov prvi
komandant je bil kapetan Mile Bajić, politkomisarka Marička Kušlan, namestnik komandanta
Miodrag Bošković in namestnik politkomisarke Miroslav Medved. V 2. bataljonu si bili le primorski Slovenci, štab pa so sestavljali: komandant Stevo Starčević, politkomisar Jože Šeme in
namestnik politkomisarja Tiho Cvrle. Proti koncu leta 1943 se je oblikoval tudi 3. bataljon, ki
so ga sestavljali izključno samo Slovenci. Prvi komandant 3. bataljona je bil Gašper Muha, namestnik komandanta Stevo Vojnović, politkomisar Pavle Kreutzer in namestnik politkomisarja
Krsto Bulajić. 4. bataljon pa se je dokončno izoblikoval v prvi polovici februarja 1944 in je bil
narodnostno mešan. Prvi komandant 4. bataljona je bil Josip Sunko, namestnik komandanta
Cveto Pišler, politkomisarka Savica Žagar in namestnik politkomisarke Uroš Mimica. Sredi
februarja 1944 se je brigada dokončno oblikovala in čakala na ugoden trenutek, da se odpravi
v domovino. Bila je v popolni formacijski sestavi. Od 1880 mož, koliko jih je III. prekomorska
brigada štela na začetku, je bilo 1120 Slovencev. Sredi oktobra 1944 je dobila III. prekomorska
brigada naziv udarna.
IV. prekomorska brigada je bila ustanovljena iz delovnih enot v bazah NOV Jugoslavije v južni
Italiji 7. septembra 1944 in je za razliko od ostalih tam tudi delovala. Njena naloga je bila
oskrba borbenih enot NOVJ v domovini iz baz v Bariju, Monopoliju in Brindisiju. Sestavljena
je bila iz transportnega bataljona iz Brindisija, transportnega bataljona iz Monopolija in dveh
transportnih čet iz Barija. Komandant brigade je bil Dušan Vuković, namestnik komandanta
Franc Artač, politkomisar pa Boško Kerkez. Pred odhodom v domovino so brigado preoblikovali in so ustanovili tri bataljone. V dveh so bili Slovenci, v enem pa borci iz drugih krajev
Jugoslavije. Številčno stanje brigade se je gibalo med 1250 in 1400 borcev, med katerimi je
bilo preko 60 % Slovencev. Zato so pred odhodom spremenili sestavo štabov. Štab brigade so
sestavljali komandant Anton Černe - Zvone, namestnik komandanta Franc Artač, politkomisar
Franc Žugelj - Zvone in namestnik politkomisarja Boško Kerkez. 27. maja 1945 je brigada odplula iz Monopolija v Jugoslavijo.
Tudi V. prekomorska brigada je nastala v posebnih razmerah. Je edina prekomorska brigada,
ki je bila ustanovljena na jugoslovanskih tleh - v Splitu, 23. decembra 1944, čeprav se je kot
brigada izoblikovala že 16. novembra 1944 v londonskem predmestju. V Edinburghu v Angliji
(vojaško taborišče) se je konec julija 1944 zbralo 2700 Slovencev, ki so ustanovili »Slovenski
bataljon« in se v okrilju češke osvobodilne armade odpravili v Gravino v Italiji. Jedro V. prekomorske brigade so sestavljali štajerski, gorenjski in koroški fantje, nasilno mobilizirani v
nemško vojsko. Ob ustanovitvi je brigada štela 3200 vojakov, organiziranih v štirih bataljonih
s po štirimi četami. Brigada je nosila ime narodnega heroja Ivana Turšiča - Iztoka, komandanta Kosovelove brigade, in je bila najštevilnejša ter najbolj sodobno opremljena med prekomorskimi enotami. Delovala je v okviru 19. dalmatinske udarne divizije. Komandant brigade je
bil Stane Mahne, načelnik štaba Franc Mazovec - Risto, politkomisar pa Silvo Horvat. Delovala
je v obalnem pasu med Zadrom in Splitom, kasneje pa tudi pri Gospiću. Brigada je 5. aprila
1945 odšla proti Sloveniji in 17. aprila prispela v Črnomelj. Po bojih v Sloveniji je bila 20. aprila 1945 v Črmošnjicah razformirana, borci pa razporejeni v druge partizanske enote.
Prekomorci so bili organizirani tudi v posebnih tehničnih enotah - tankovskih brigadah, artilerijski brigadi, letalskih in mornariških enotah.
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I. tankovska brigada je bila ustanovljena 16. julija 1944 v Gravini. Med 3000 tankisti, ki so se
zvrstili v tej brigadi s štirimi bataljoni in vsemi spremljajočimi enotami, je bilo več kot 1500
primorskih Slovencev in istrskih Hrvatov.
II. tankovsko brigado so ustanovili 6. oktobra 1944 v Kolomnu v Sovjetski zvezi. Njeno jedro
je sestavljalo 600 prekomorcev, poslanih iz Barija. Brigada je imela tri tankovske bataljone,
vsak od teh pa po dve tankovski četi.
Artilerijska grupa, ki je bila ustanovljena 1. septembra 1944 na Visu, se je preimenovala v
Artilerijsko brigado 8. korpusa, 12. marca 1945 pa v težkomotorizirano artilerijsko brigado IV.
armade. V sklopu artilerijskih enot je delovalo 16 divizionov z več kot 50 baterijami. V njih so
bili pretežno primorski Slovenci.
I. letalski polk Jugoslovanske armade so sestavljali I. letalska eskadrilja, ustanovljena 22. aprila 1944 v Afriki, II. letalska eskadrilja, oblikovana 1. julija 1944 tudi v Afriki, ter mehanična
letalska četa, ustanovljena v Foggii. Delovali so še I. letalski mladinski bataljon, padalski bataljon, oba ustanovljena 15. oktobra 1944 v Gravini, in letalski odred NOVJ in RAF v Alžiru.
Mornariške enote NOV Jugoslavije so nastale novembra 1943 v Monopoliju, potem ko je bila
tam ustanovljena pomorska baza NOVJ. Mornarjev prekomorcev je bilo okrog 700, od tega
polovica slovenskih Primorcev in Hrvatov iz Istre. Mornarica NOVJ se je 2. marca 1945 preimenovala v Jugoslovansko mornarico.
Prekomorci so bili razporejeni tudi v manjše enote (I. odred NOV na Bližnjem vzhodu, I.
»alžirski« bataljon NOVJ, dva prometna bataljona, minometni bataljon, jugoslovanski bataljon
»Stalingrad«, bataljon NOVJ v Sassariju, bataljon »Antonio Gramsci«, bataljon KNOJ, bataljon v Traniju, pomožni bataljon in 5. dopolnilni bataljon, »Slovanske čete« na Korziki in v
južni Franciji), ki so se po prihodu v Jugoslavijo priključile večjim enotam.
Poleg bojnih nalog je vsaka enota imela svojo kulturno dejavnost, saniteto, obveščevalno in
politično aktivnost. (NČ)
SI PAK KP 356
Zbirka dokumentov prve Istrske deželne razstave v Kopru / Prima Esposizione Provinciale Istriana
1910-1910; 0,1m/ 1š 3k
katalog razstave 1910/ evidenčni zvezek vplačil davka na stojnice 1910/ evidenca vplačil
reklamiranja tvrdk v katalogu razstave 1910/ evidenca razstavljenih eksponatov sekcije lepih
umetnosti in književnosti/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Prva istrska deželna razstava v Kopru (Prima Esposizione Provinciale Istriana), ki je bila v
septembru 1910 na trgu Brolo, cerkvah sv. Frančiška in sv. Jakoba ter nekdanjem samostanu
in cerkvi sv. Klare pod pokroviteljstvom kapetana Lodovica Rizzija, je bila prirejena po vzoru
svetovnih razstav in je predstavljala razvoj Istre od prazgodovine do 20. stoletja. Razdeljena je
bila na 7 sekcij (kmetijstvo, pomorstvo, umetnost, znanost, književnost itd.). V času razstave
so bili tudi kongresi, predavanja, športna tekmovanja, gledališke predstave in podelitve nagrad
razstavljavcem. Razstava je vplivala tudi na kasnejši nastanek koprskega muzeja. (ZB)
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SI PAK KP 353
Zbirka dokumentov Slovenci ob Jadranu
1811-1945; 0,1m/ 1š
razglasi c.k. Namestništva, Okrajnega glavarstva Koper, c.k. Deželnega glavarstva Ilirije, cesarjevi razglasi 1819-1915/ šolanje slovenskih deklet (vzgojiteljic) 1858, 1901, 1905/ razglasi
finančnega ravnateljstva (davki) 1911/ volitve tržaškega mestnega sveta 1885/ popis sumljivih
tujcev 1853/ gradivo iz obdobja fašizma 1921-1941/ propagandni material vseh vpletenih strani
v 2. svetovno vojno/ gradivo iz obdobja jugoslovanske oblasti 1945/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 350
Zbirka dokumentov Svobodnega tržaškega ozemlja
1944-1952; 0,3m/ 3š
Centralni komite komunistične partije Trst: spisi (fragmentarno)/ volilni program Slovansko-italijanske ljudske fronte/ zapisniki/ teze o tržaškem vprašanju/ spomenice/ govori/ organizacijska
poročila/ časopisni članki/
Mestni komite komunistične mladine Svobodnega tržaškega ozemlja Trst: spisi (fragmentarno)
1946-1949/
Zveza prosvetnih delavcev v Trstu: spisi (fragmentarno) 1947-1952/
Zavezniška vojaška uprava: poročila Varnostnemu svetu o upravi anglo-ameriške cone 1948-1949/
Osvobodilna fronta slovenskega naroda za Tržaško ozemlje Trst: spisi (fragmentarno) 1948-1951/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 344
Zbirka fotografij in razglednic
1800-1999; 2,8m/ 18š 4803ks
Koper: 3304 fotografij 608 razglednic/ Piran: 569 fotografij, 322 razglednic
fotografije: identificirani in neidentificirani portreti posameznikov konec 19. in v začetku 20.
stoletja/ Ciril-Metodova šola v Luciji pri Portorožu 1912-1914/ vrtec v Dekanih 1907-1908/
OŠ Dekani 1907-1922/ OŠ v Borštu/ zborovanje slovenskih učiteljev pri Sv. Ivanu 1920/ vrtec
v Postojni 1952/ štafeta mladosti Izola, Koper, Piran, Sečovlje, Strunjan, Sežana, Prestranek,
Postojna - Hrašče, Kozina, Divača/ fotografije raznih športnih dejavnosti/ Mladinski okrajni
komite 1955-1957/ obisk Franceta Bevka v Ravnu (Sv. Peter) in Novi vasi 1953/ kulturne prireditve v vasi Raven (Sv. Peter) 1954/ kolesarsko tekmovanje/ mladinske delovne brigade, obnovitvena dela 1948-1957/ gradnja hotelov v Portorožu 1970/ obnovitvena dela na Socerbu 1953/
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prizorišča raznih manifestacij, proslav, prireditev, kongresov 1930-1960/ fotografije iz NOB
in fotografije spomenikov in spominskih plošč padlim/ tamburaško društvo »Sloga« Jelšane
1925/ Ljudsko prosvetno društvo Sloga 1952-1956/ proslava in knjižna razstava ob 400-letnici
slovenske knjige v Kopru 1951/ koprsko gledališče in gledališke predstave na podeželju 19451952/ razstava Okrajnega arhiva Koper 1957/ fotografije iz filma Slovensko primorje 19471948 Metoda Badjure/ narodne noše in gostovanja folklornih skupin/ pevski zbor Dekani 1929/
godbeni odsek iz Rižane 1918/ člani prosvetnega društva »Svoboda« iz Sv. Antona 1906-1919/
baletna šola Vuke in Stanislava Hitija v Kopru 1948-1960/ razna podjetja: Obalna plovba 1960,
Luka Koper, Tomos, Vinakoper, Lesonit Ilirska Bistrica, Rižana, restavracija Tine na Klancu,
Pletenine Sežana/ manifestacije Ljudske tehnike v Kopru 1950/ Gospodarska razstava v Kopru
1949-1951/ razni primorski kraji/ motivi iz Brkinov/ motivi iz Kopra 1902-1954/ motivi iz
Kopra, Izole, Pirana, Portoroža, Lucije, Strunjana, Vrhnike, Pivke, Postojne, Sežane, Kobarida, Ajdovščine, Goriškega, Občin pri Trstu 1960-1975/ cerkev sv. Klare v Kopru 1989/ razna
športna tekmovanja in srečanja/ zdravstvene ustanove v Istri in v FLRJ/ Josip Broz Tito v Kopru 1954/ Tito v Lipici 1960/ Tito v Portorožu 1971/ Tito in Nikita S. Hruščev v Kopru 1956/
Tito in Haile Selassie v Kopru 1959/ Tito in Gamal Abdel Naser v Kopru 1960/ Tito in Fidel
Castro v Kopru 1976/ odprtje železniške proge v Kopru 1967/ manifestacije ob volitvah 1950/
priključitev cone B STO 1954/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK PI 334
Zbirka Giuseppe Tartini
1654-1951; 1,4m/ 14š
Zbirka je po vsebini razdeljena na 7 skupin (A-G) :
A - Družinski spisi - Documenti di famiglia
I.
Družinski, premoženjski in drugi spisi / Documenti riguardanti la famiglia, il patrimonio
		
ed altro; 1667-1900
II. Korespondenca / Corrispondenza; 1713-1936
III. Testamenti / Testamenti; 1655-1826
B - Tartinijeva znanstvena dela - Opere scientifiche di Tartini
IV. Znanstvena dela o glasbi, matematiki, fiziki in filozofiji / Testi scientifici relativi a
		
musica, matematica, fisica, filosofia,
C - Prepisi Tartinijevih del - Trascrizioni delle opere di Tartini
V.
Prepisi / Trascrizioni
D - Obeležitev 200-letnice Tartinijevega rojstva v Piranu - Celebrazioni del duecentesimo anniversario della nascita di Tartini
VI. Himna Tartiniju / Inno a Tartini (Antonio Smareglia)
VII. Spomenik Tartiniju v Piranu/ Manumento a Tartini a Pirano; 1891-1896
VIII. Proslava/ Celebrazione; 1888-1896
E - Tisk - Stampati
IX. Partiture / Partiture; 1908-1912
X. Knjige, brošure, revije in druge tiskovine/ Libri, opuscoli, riviste ed altro materiale a
		
stampa; 1754-1937
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XI. Časopisi in časopisni izrezki / Giornali e ritagli di giornali; 1876-1942
XII. Plakati / Manifesti; 1896-1948
F - Fotografije - Fotografie
XIII. Fotografije / Fotografie; 1936, 1951
G - Razno - Varia
XIV. Razno / Varia; 1654, 1881-1938
Pripomočki za uporabo:
Pucer, A. (1993): Inventar zbirke - Inventario della collezione Giuseppe Tartini 1654-1951, Koper,
Pokrajinski arhiv.
Literatura:
Giuseppe Tartini in njegov čas (1997): Zbornik posvetovanja (urednica Metoda Kokole), Ljubljana.
Ustvarjalci:
Giuseppe Tartini
Giuseppe Tartini (Piran, 8.4.1692 - Padova, 26.2.1770), skladatelj, violinist, glasbeni pedagog
in teoretik, je bil sin Florentinca Giovannija Antonia in Pirančanke Caterine Zangrado. Njegovi
starši so želeli, da bi si izbral redovniški ali duhovniški poklic. Najprej se je šolal v Piranu, nato
v koprskem semenišču, leta 1708 pa je vpisal pravo na padovski univerzi. Študij ga ni posebno
pritegnil, saj je veliko časa posvečal sabljanju in igranju violine. Leta 1710 se je poročil in si s
tem nakopal nezadovoljstvo škofa, s katerim je bila žena v sorodu, in staršev, ki so mu zmanjšali
dohodke. Iz Padove se je preselil v Assisi, kjer se je izpopolnjeval kot samouk, kompozicijo pa
je verjetno študiral pri B. M. Černohorskem. Od leta 1714 je igral v opernem orkestru v Anconi, leta 1721 pa je postal prvi violinist in vodja orkestra v baziliki sv. Antona v Padovi. V letih
1723-1726 je služboval v Pragi, po vrnitvi v Padovo pa je tam v letih 1727-1728 ustanovil violinsko šolo narodov (»Scuola delle nazioni«), iz katere so izšli znameniti koncertanti. Napisal je
več kot 300 glasbenih del (125 koncertov, 200 sonat) in nekaj teoretičnih del o glasbeni teoriji
(npr. Tratato di musica, Padova 1754). Izpopolnil je violinsko tehniko leve roke (predvsem
ornamentiranje - trilčki), uporabljal je debelejše strune in podaljšal lok. Najbolj znana njegova
sonata, ki je bila objavljena posmrtno, je Vragov trilček (Il trillo de diavolo). Intenzivno se je
ukvarjal tudi z akustiko in harmonijo, pripisujejo pa mu tudi odkritje diferencialnega tona (t.i.
tretjega ali Tartinijevega tona), ki ga je leta 1754 opisal v delu Trattato di musica secondo la
vera scienza dell’armonia. Številna njegova teoretična dela in skladbe so ostale neobjavljene.
Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran hrani njegovo violino, izdelano v delavnici N. Amatija,
in pohištvo iz hiše, v kateri je živela njegova družina. Na osrednjem piranskem trgu, ki nosi
njegovo ime, je bil leta 1896 postavljen njegov spomenik (delo A. del Zotta). (ZB)
SI PAK KP 340
Zbirka gradbenih načrtov
1852-1972; 1m/ 1415ks
Zbirka obsega gradbene načrte za področje Izole, Kopra, zalednih vasi in posamezne načrte iz
Postojne, Poreča, Rovinja in Kanfanarja.
IZOLA: topografske karte Izole in okolice 1922-1940/ geodetski posnetki 1890-1944/ načrti
pokopališča 1882-1945/ načrti cerkve 1882-1879/ načrti vojašnice 1925-1939/ načrti plinarne,
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Papež Aleksander VII. sporoča ljudstvu in mestu Poreča, da je po smrti škofa Joannesa Baptiste za novega škofa imenoval Pirančana Nikoloja Caldano, Rim, 16.3.1666
(SI PAK PI 9.1, a.e. 1867).
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Prospero Petronio, Brani della parte prima delle Memorie sacre e profane dell’Istria 1680-1681 (SI PAK KP 299,
t.e. 32, a.e. 89).
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mlina in kmetijske zadruge 1910-1949/ načrti kopališča 1927/ načrti železniške postaje 19091941/ geodetski posnetki (situacijski načrti) obalnega dela 1896-1938/ načrti cestnega omrežja
1927-1937/ načrti bolnišnice 1881-1901/ načrti hotelov 1938/ načrti kinodvorane Odeon 19281941/ načrti šol v Izoli in na Maliji ter otroškega vrtca v Izoli 1894-1942/ načrti telovadnice
1930/ načrti občinske palače 1921-1922/ načrti privatnih hiš za mesto in okolico/ načrti tovarne
Arrigoni 1925-1942/ načrti tovarne Ampelea 1888-1942/ katastrske mape zalednih vasi 18861941/
KOPER: geodetski posnetki 1872-1936/ načrti kopališča 1915-1938/ načrti za vodno oskrbo in
ureditev vodotokov na koprskem področju 1901-1935/ načrti za daljnovod, javno razsvetljavo
in električno centralo 1904-1934/ načrti za ureditev cestnega omrežja 1909-1933/ načrti za ureditev kanalizacije 1866-1939/ načrti za ribiško zadrugo in koprska ribolovna področja/ načrti
vojašnice 1923/ načrti zaporov 1948/ načrti ladjedelnice 1920-1926/ načrt stadiona 1950/ načrti
za ureditev koprskih parkov in spominske hiše Nazaria Saura 1931-1938/ načrti za ureditev
trga Brolo/ načrti za ureditev bolnišnice 1921/ načrti koprskih šol 1852-1945/ načrti za ureditev
otroškega vrtca 1908/ načrti za ureditev nekaterih pomembnejših stavb v mestu 1894-1926/
načrti za vrata škofijske palače 1890/ načrti za ureditev Taccove palače 1920-1921/ načrti za
preureditev fontika 1936/ načrti za ureditev bivšega skladišča soli 1935-1937/ načrti za ureditev
trgovskih, gostinskih in obrtnih objektov 1872-1921/ načrti za postavitev paviljonov prve istrske deželne razstave 1910/ načrti za ureditev tovarne Depangher 1901-1902/ načrti za ureditev
stavbe fundacije Sandrin/ načrti privatnih hiš za mesto in okolico 1870-1910/ načrti za komasacijo Vanganelske doline 1954, 1955/
načrti pokopališča v Kortah 1937/ načrti šole v Koštaboni 1937/ načrti cerkve v Pučah pri
Koštaboni 1899, 1913/ načrta dveh hiš iz Strunjana 1892, 1942/ načrti postaje v Kanfanarju/
načrti za vojašnico v Postojni/ načrti šole v Rovinju/ načrti za vinsko klet v Poreču/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 354
Zbirka gradiva cerkvenega značaja
1774-1922; 0,1m/ 1š
letni prispevki posameznih Pirančanov za koprski seminar 1774-1797/ razpust jezuitov
(papeževa bula 1773) in prodaja njihovih posestev - primer reševanja spora zaradi dediščine
jezuita Tomasa Marie Dona iz Benetk 1715-1789/ potrdilo beneškega patriarha Fridericusa
Marie Giovanellija o prejemu relikvije 1787/ zapisnik o začasni namestitvi duhovnika Giovannija Maracicha v župnijo Kaštel 1828/ prošnja za dodelitev štipendije iz Fericiollijeve fondacije 1837/ dopisi župnišča v Rižani 1890-1902/ prošnja koprskih kapucinov za popravilo ladje
1892/ prošnja za mesto cerkovnika pri Sv. Antonu 1922/ izpisek iz knjige V. Giobertija Gesuita
moderno 1796/ sonet ob posvetitvi papeža Pija VII. 1800/ sonet ob posvetitvi duhovnika Giovannija Foresteja 1830/ dokumenti ob prihodu tržaško-koprskega škofa Matevža Ravnikarja
v stolno cerkev sv. Justa v Trstu in v koprsko stolnico 1832/ dokumenti o posvetitvi tržaškokoprskega škofa Bartolomeja Legata 1847/ dokumenta o branju prve maše v Kopru 1845 in
namestitvi duhovnika Giovannija Zamarina v Izoli 1857/ poslanica ob prihodu Carla Mecchija
iz Umaga v Milje 1860/ oda ob prihodu Giacoma Norbeda (fra Vicenzo) v kapucinski samostan
1866/ soneti ob branju prve svete maše: Antonia Zapopadora 1866, Luigija Vasconija 1867,
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Antonia Faventa 1873/ sonet Michelangelu da Rioneru ob štirideseti pridigi 1876/ sonet ob
imenovanju Francesca Petronija za častnega kanonika 1872/ posvetitev Giovannija Nep. Glavine za tržaško-koprskega škofa (pridiga, poezija ob imenovanju, pastoralno pismo) 1882-1885/
osmrtnica Antoniette de Totto 1856/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 813
Zbirka gradiva različnih provenienc
1278-1958; 0,8m/ 8š
osebni dokumenti/ premoženjsko-pravne zadeve/ sodni spori/ rokopisni zvezki/ korespondenca
različnih pravnih in fizičnih oseb/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 845
Zbirka Kurirske postaje na južnem primorskem
1942-1987; 0,1m/ 1š 1k 164p
kurirski zbornik okraja Koper (fotografije in podatki od leta 1942 dalje) 1960/ fotoalbum spominskih obeležij kurirskih postaj in padlih borcev kurirjev (fotografije in podatki od leta 19421982) 1987/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Franc Rejec
Franc Rejec (Gornja Tribuša, 19.5.1924), poštni delavec in uslužbenec Uprave notranjih zadev,
je januarja 1943 odšel v partizane in bil od februarja 1943 do konca vojne kurir in kasneje
poveljnik relejnih kurirskih postaj na severnem Primorskem. Z delavci Tiskarne Slovenije je
1.5.1945 odšel v Trst, kjer so za 40 dni prevzeli v upravo tržaške tiskarne (tiskali so časopis
Partizanski dnevnik, predhodnik današnjega Primorskega dnevnika). Po vojni je bil nekaj časa
upravnik pošte v Idriji, nato pošte v Bovcu, od leta 1949 do upokojitve leta 1965 pa je delal v
Upravi za notranje zadeve. Je član Republiškega odbora 4. brigade kurirjev in vezistov Slovenije, leta 1956 pa je v Kopru ustanovil Odbor kurirjev južne Primorske. Ukvarjal se je z zbiranjem gradiva o kurirskih postojankah na Primorskem ter bil pobudnik postavitev spominskih
znamenj padlim in delujočim kurirjem. Po upokojitvi je bil šest let upravnik Poštnega doma v
Strunjanu.
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Etiopske magične molitve
(SI PAK KP 813, t.e. 8, a.e. 23).

V koprskem samostanu sv. Gregorja so tretjeredniki za vodenje knjig in tudi v liturgične namene uporabljali
glagolico (SI PAK KP 6, t.e. 14, a.e.1266).

522

Razglednici Izole in Divače (SI PAK KP 344).
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Kurirske postaje na južnem Primorskem:
Prvi partizanski kurir, ki je na Primorsko prišel iz Notranjske, je bil Slavko Kovač - Smeli (leta
1942 je padel v Roški ofenzivi kot komandant Zidanškovega bataljona). Pošto je puščal pri
Rudolfu Kalcu v Vrbici ter Josipu Zidarju - Jadranu in Antonu Dolganu - Branku na Topolovcu
v Brkinih. Pošto je v svoji hiši sprejemal tudi Milan Lever v Novi vasi pri Novokračini. Prvi
kurirski punkt v Brkinih je bil ustanovljen spomladi leta 1942 v kraju Zabotistovec pri Vremščici,
njegov komandir pa je bil Niko Šturm - Tarzan. Za povezavo s Trstom in njegovo okolico je bil
jeseni 1942 v hiši Štefana Premrla pri Sv. Barbari nad Miljami ustanovljen nov punkt, marca
leta 1943 pa sta bila ustanovljeni kurirski karavli TV-1 na Mašunu in TV-P2 na Slavniku ob
že obstoječi TV-P3 v Lažah pri Senožečah. Ta sistem kurirskih zvez je ostal do razpada Italije,
oktobra 1943 je bila ustanovljena še kurirska karavla TV-P2a v vasi Prelože v bližini Šmohorja.
Na kurirskih karavlah TV-P1, 2, 2a, 3 in javki (punktu) v Gabrovici je aktivno delovalo 124
kurirjev in kurirk ter 2 kuharici. Do kapitulacije Italije je bilo na karavlah povprečno po 5-8
kurirjev, kasneje pa od 8-16 oseb. Med vojno je padlo 18 kurirjev. (ZB)
SI PAK KP 335
Zbirka listin
1348-1776; 0,1m/ 1š 89l
Fond vsebuje 89 listin od 14. do 18. stoletja. Prevladujejo kupoprodajne pogodbe (34), menjalne (7) in zakupne pogodbe (7) ter uveljavljanje predkupne pravice (7), sodni odloki (6), dukali
(5); nekaj je investitur, najemnih pogodb, javnih razglasitev, odpovedi zakupa in podobnega.
Med listinami so tudi po en odlok sveta naprošenih, pooblastilo za prodajo, testament, poročna
pogodba ter listina o ureditvi meje.
Pripomočki za uporabo:
Bonin, Z. (2002): Inventar Zbirke listin v Pokrajinskem arhivu Koper (1348-1776), Koper.
Bratina, M. (1960): Seznam pergamentov, ki spadajo k dodatku starega koprskega mestnega
arhiva, PAK, popis (tipkopis).
Literatura (prepisi, regesti, objave ali fotografije posameznih listin):
Bonin, Z. (1998): Življenje v Kopru v času beneške nadoblasti, katalog k razstavi, samoizdaja
PAK, Koper.
Bonin, Z. (1999): Kratek oris zgodovine Kopra do konca beneške nadoblasti, I. del, v: Primorska srečanja, letnik 23, št. 217, Nova Gorica, str. 388-393, in II. del, v: Primorska srečanja, letnik 23, št. 218, Nova Gorica, str. 464-470.
Bonin, Z. (2001): Oris razvoja koprskih bratovščin v času Beneške republike, s posebnim poudarkom
na bratovščini svetega Antona opata puščavnika, v: Acta Histriae 9, 2001/2, Koper, str. 357-388.
Bonin, Z., Škofljanec, J. (1999): Računalniško popisovanje listinskega gradiva; Prvi poskusi
popisovanja s programom INFO-ARH in izkušnje računalniškega popisovanja v Pokrajinskem
arhivu Koper, v: Evidentiranje virov za zgodovino Slovencev v tujini; Novosti v slovenski arhivski zakonodaji; Arhivski informacijski sistem, zbornik 18. zborovanja Arhivskega društva
Slovenije, Postojna.
Darovec, D. (1994): Notarjeva javna vera. Notarji in vicedomini v Kopru, Izoli in Piranu v obdobju Beneške republike, Koper, Knjižica ANNALES 7.
Darovec, D. (1996): Kostel Petrapilosa, Pazin-Buzet.
524

Istrski zgodovinski zbornik (1953): Dokumenti, Koper, str. 196-197.
Kos, D. (1998): Kdor z mestom ne trpi, naj se z mestom ne krepi, Ljubljana.
Klen, D. (1977): Dva ugovora iz 1463. godine o preseljavanju seljaka s područja šibenske
općine u Istru, v: Radovi centra JAZU u Zadru, št. XXIV, Zadar, str. 61-70.
Majer, F. (1926): Appendice all’Archivio antico di Capodistria fino all’anno 1800, Koper, PAK,
popisi, rokopis.
Markič, M. (1953): Nekatera vprašanja naših arhivov, v: Istrski zgodovinski zbornik, Koper,
str. 153-163.
Sprehod skozi čas (1975): Katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, zvezek 2, Koper.
Starec, R. (2002): Speljati vodo na svoj mlin: vodni mlini v Istri/ Portare acqua al proprio mulino: i mulini idraulici in Istria, Koper - Capodistria.
SI PAK KP 336
Zbirka matičnih knjig
1900-1965; 8m/ 40š 149k
rojstni matični knjigi Ankaran 1949-1950/ mrliški matični knjigi Ankaran 1950-1952/ rojstne matične knjige Bertoki - Šantoma 1946-1950/ mrliške matične knjige Bertoki - Šantoma
1946-1952/ rojstna matična knjiga Bezovica 1946-1952/ mrliška matična knjiga Bezovica
1946-1952/ rojstni matični knjigi Boršt 1946-1949/ rojstni matični knjigi Brestovica pri Komnu 1927-1928/ mrliška matična knjiga Brestovica pri Komnu 1924/ državljanska knjiga Brestovica pri Komnu 1948/ rojstna matična knjiga Čežarji 1950-1952/ vpisnik rojstne matične
knjige Črni Kal 1947-1959/ rojstna matična knjiga Črni Kal 1947-1957/ mrliška matična knjiga Črni Kal 1946-1954/ rojstni matični knjigi Dekani 1944-1945/ državljanska knjiga Gabrovica pri Komnu 1948/ mrliška matična knjiga Gabrovica pri Ospu 1900-1924/ državljanska
knjiga Gorjansko 1948/ vpisnik rojstne matične knjige Gračišče 1946-1958/ vpisnik poročne
matične knjige Gračišče 1946-1960/ vpisnik mrliške matične knjige Gračišče 1946-1953/ rojstna matična knjiga Gračišče - Popetre 1924-1945/ rojstne matične knjige Gračišče 1946-1965/
poročna matična knjiga Gračišče 1965/ mrliška matična knjiga Gračišče 1959-1965/ rojstne
matične knjige Gradin 1948-1957/ poročne matične knjige Gradin 1930-1955/ mrliške matične
knjige Gradin 1946-1959/ knjiga oklicev Izola 1939/ rojstne matične knjige Kampel - Šalara
1946-1954/ mrliške matične knjige Kampel - Šalara 1946-1954/ rojstne matične knjige Komen
1947-1949/ vpisnik poročne matične knjige 1900-1907/ knjiga oklicev Komen 1947/ poročni
matični knjigi Komen 1947/ mrliške matične knjige Komen 1947/ državljanska knjiga Komen 1948/ indeksi k matičnim knjigam Koper 1946-1948/ rojstne matične knjige Koper 19441950/ rojstna in mrliška matična knjiga Koper okolica 1955/ poročne matične knjige Koper
1946-1949/ knjige oklicev Koper 1924-1936, 1939-1940, 1942, 1946/ mrliške matične knjige
Koper 1945-1959/ državljanski knjigi Koper 1944, 1955/ imenik stalnih prebivalcev Koper/
vpisniki matičnih knjig Koštabona 1950-1952/ rojstni matični knjigi Koštabona 1946-1952/
poročna matična knjiga Koštabona 1950-1952/ mrliški matični knjigi Koštabona 1950-1952/
poročna matična knjiga Kubed 1943-1945/ poročna matična knjiga Lazaret 1946-1949/ vpisnika rojstne in mrliške matične knjige Movraž 1946-1952/ rojstna in mrliška matična knjiga Movraž, Kubed, Sočerga 1943-1945/ mrliška matična knjiga Movraž 1946-1952/ rojstna
matična knjiga Osp 1946-1950/ poročna matična knjiga Osp (prepis župnijske MK) 1924-1955/
poročna matična knjiga Osp 1950-1952/ mrliški matični knjigi Osp 1946-1952/ rojstna matična
knjiga Rižana 1946-1952/ mrliška matična knjiga Rižana 1946-1952/ rojstne matične knjige
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Semedela 1946-1950/ mrliške matične knjige Semedela 1946-1952/ vpisniki matičnih knjig
Sočerga 1946-1952/ rojstna matična knjiga Sočerga 1946-1952/ poročna matična knjiga
Sočerga (Kubed) 1946-1947/ poročna matična knjiga Sočerga 1943-1945/ mrliška matična knjiga Sočerga 1946-1952/ rojstne matične knjige Sv. Anton 1946-1952/ mrliške matične knjige Sv.
Anton 1946-1952/ vpisnik rojstne matične knjige Sv. Peter 1946-1949/ rojstna matična knjiga
Sv. Peter 1946-1949/ poročna matična knjiga Sv. Peter 1950-1952/ mrliške matične knjige Sv.
Peter 1950-1952/ državljanska knjiga Sveto pri Komnu 1948/ rojstne matične knjige Škofije
1946-1952/ mrliške matične knjige Škofije 1946-1952/ državljanska knjiga Škrbina 1948/ rojstne matične knjige Šmarje 1945-1954/ rojstni matični knjigi Šmarje 1946-1954/ vpisnik mrliške
matične knjige Šmarje 1950-1954/ mrliške matične knjige Šmarje 1946-1959/ rojstne matične
knjige Vanganel 1924-1952/ mrliške matične knjige Vanganel 1946-1952/ vpisnik rojstne in
mrliške matične knjige Truške 1947-1951/ indeks opcij za Italijo 1948/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK PI 756
Zbirka načrtov Piran
1845-1942; 0,5m/ 2š
različne skice, risbe in načrti zgradb v Piranu (dom onemoglih, kopališče, gledališče, zastavljalnica, lazaret, šola, klavnica, kasarna za finančno stražo)/ načrt hiše Lugnani in vodnega izvira v
Strunjanu/ načrti javne razsvetljave, kopaliških kabin, ceste, kioska in vile Serene v Portorožu/
načrti ceste in vodovoda v Padni/ cesta v Novi vasi/ vodnjak v Sv. Petru/ načrti ceste, vodnjaka,
izvirov, istrskega vodovoda, stanovanjske hiše v Sečovljah 1845-1942/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
SI PAK KP 426
Zbirka o dr. Stanku Kovačiču
1934-1985; 0,1m/ 1š
rokopisi, tipkopisi in objavljeni članki o dr. Stanku Kovačiču (ob 70- in 80-letnici, ob smrti,
ob odkritju doprsnega kipa v Kopru) 1968-1985/ nekaj dokumentov o strokovnem delu 19361938/ osebna in službena korespondenca dr. Stanka Kovačiča in dr. Franceta Adamiča 19691977/ nekateri sestavki, separati sestavkov in objavljeni članki dr. Stanka Kovačiča/ brošura o
dr. Stanku Kovačiču ob odkritju spomenika 1985/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
prof. dr. France Adamič
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Gradivo je v arhiv leta 1986 predal prof. dr. France Adamič, ki se je rodil 4.10.1911 v Spodnjem
Blatu. Leta 1937 je diplomiral iz agronomije, leta 1961 pa je promoviral na agronomski fakulteti v Zemunu. Specializacijo je opravljal v ZDA (1950-1951), Italiji (1958-1959) in Franciji
(1968-1969). Leta 1951 je bil izvoljen za docenta, 1961 za izrednega, 1965 za rednega in 1982
za zaslužnega profesorja BTF v Ljubljani. Bil je predstojnik katedre za sadjarstvo, dekan (19711973) in prodekan BTF ter prorektor Univerze v Ljubljani (1964-1965), direktor Inštituta za
sadjarstvo v Mariboru in direktor Kmetijskega inštituta Slovenije (1958-1964). Objavil je nad
1000 različnih razprav, člankov in ocen. Leta 1977 je prejel Kidričevo nagrado in Jesenkovo
priznanje, leta 1997 pa Srebrni častni znak svobode Republike Slovenije.
Dr. Stanko Kovačič (5.5.1898 - 24.7.1977) se je rodil v Trstu (na Greti). Njegov oče je bil pristaniški
delavec Miha Kovačič, mati pa Frančiška rojena Nardin. V Rojanu in Barkovljah je obiskoval
slovensko cirilmetodijsko šolo (1903-1908), nato nemško gimnazijo v Trstu (1909-1915). Ker
je bil poleti 1915 mobiliziran, je maturo kasneje opravil v Ljubljani. Po šestmesečnem vojaškem
usposabljanju (postal je oficir avstrijske vojske) je bil poslan na soško fronto, po razpadu monarhije pa se je javil na začasnem poveljstvu slovenskega odreda v Ljubljani in bil postavljen za
poveljnika železniške postaje v Ormožu, skozi katero so se vračali madžarski polki z italijanske
fronte. V Ormožu je ostal do jeseni 1919, ko se je vpisal na tehniški oddelek novoustanovljene
univerze v Ljubljani. V prvem letu je poslušal splošne naravoslovne predmete, v drugem letniku
se je preusmeril na študij kemije, tretji in četrti letnik pa je obiskoval na univerzi v Bologni, kjer
je 1924 absolviral na agrotehniški smeri; decembra 1926 je promoviral za doktorja kemijskih
ved. V času fašizma je bil član in predsednik ferialnega društva Balkan in skupaj s prof. Lavom
Čermeljem organiziral predavanja v Istri in na Krasu o »agrikulturni kemiji«. Leta 1924 (tega
leta se je tudi poročil z Elo Kovačič, roj. Rakuša) je opravil prakso v sladkorni tovarni Osijek
(sprva kot laborant, kasneje pa je bil zaposlen v tehnološkem oddelku). Po diplomi je bil poslan v sladkorno tovarno Usora v Bosni, kjer je kot direktor delal od januarja 1927 do 1933,
ko so tovarno zaradi krize zaprli. S številnimi predavanji po okoliških vaseh je poučeval ljudi
o naprednejšem kmetijstvu in za svoje delo dobil državno odlikovanje red sv. Save V. stopnje.
Pozimi 1933-1934 je dobil odpravnino in se preselil v Maribor, kjer si je uredil kemični laboratorij in se vključil v Kmetijsko družbo ter v sadjarsko in perutninarsko društvo. Do razpada
stare Jugoslavije je bil predsednik Kmetijske družbe v Mariboru in podpredsednik Kmetijske
družbe Slovenije. Bil je organizator največje sadjarske razstave v Jugoslaviji (kasneje so jo
ponovili tudi v Novem Sadu in Parizu), organiziral pa je tudi sadjarsko razstavo v Mariboru.
V svojem laboratoriju se je ukvarjal z različnimi raziskavami krmil, njihovim konzerviranjem,
povečevanjem mlečnosti krav in podobno. Bil je v povezavi s tujimi strokovnjaki (nekaj časa je
delal pri prof. Lenharzu in prof. Kellnerju v Leipzigu, prof. Stoklasi v Pragi in prof. Barrbieriju
v Ferrari). Ob začetku II. svetovne vojne je bil kot primorski priseljenec iz Maribora pregnan v
Loško dolino. Naselil se je pri bratrancu Alojzu Semiču v vasi Vrh. Leta 1942 je bil interniran na
Rabu (v taborišču je bila tudi žena Ema, ki se je z Raba vrnila maja 1943); po kapitulaciji Italije
se je vključil v Rabsko brigado in se z njo prebil do Mašuna. V zadnjih letih vojne je aktivno
sodeloval na notranjskem okrožju (partizansko ime »Foter«), kjer je vodil okrožno gospodarsko
komisijo ter postal načelnik komisije za upravljanje narodne imovine. Marca 1945 je bil (kot
načelnik gospodarsko-politične komisije) poslan k PNOO na Primorsko z nalogo, da ob osvoboditvi Trsta prevzame skrb za gospodarstvo in preskrbo mesta, kjer je ostal do leta 1946. Leta
1947 je bil iz Ljubljane, kjer je leta 1946 krajši čas deloval v koordinacijskem odboru narodne
vlade Slovenije (v gospodarski komisiji), imenovan za gospodarskega poverjenika pri vojaški
upravi cone B STO v Kopru in je nato pri IOLO deloval za območje Istrskega okrožja do leta
1952. V Istri je dajal pobude za razvoj pomorstva, kmetijstva, ribištva, turizma, razmišljal pa je
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tudi o prostem pristanišču v Kopru, izvozu kmetijskih pridelkov, o sanaciji in obnovi oljčnikov,
vzgoji sredozemskih vrst sadja (kaki, mandarine, smokve, granatna jabolka, mandeljni, oljke).
Organiziral in kasneje tudi vodil je Zavod za gospodarstvo cone B (kasneje Zavod za jadranske
kulture v Škocjanu) v Kopru (1949-1958). Zavod se je pod njegovim vodenjem začel razvijati v
znanstveno in pospeševalno ustanovo. Iz njegovih zapisov je razvidno, da se je zavzemal za program melioracij Stanjonskega zaliva, nakazoval je potrebo po izgradnji koprskega pristanišča
ter bil idejni vodja ustanavljanja nekaterih novih podjetij. Upokojil se je leta 1960. Vseskozi je
bil tudi politično aktiven (od leta 1964 do 1974 je kot odbornik aktivno sodeloval v skupščini
občine Koper). Plod njegovih prizadevanj so tudi vinski kleti v Kopru in Umagu, Mlekarna in
hladilnica v Dekanih, poskusni nasadi mandarin in regulacija Dragonje, s katero so bile odpravljene vsakoletne poplave Sečoveljske doline. Umrl je 24. julija 1977 v bolnišnici Ankaran. Za
njegove zasluge mu je Občinska konferenca SZDL Koper 20. julija 1985 pred upravno stavbo
Agrarije postavila doprsni kip.
Pred drugo svetovno vojno je objavljal v Kmetijskem vestniku, v zagrebških Novostih in Kmetovalcu, po vojni pa v publikacijah Kmetijskega inštituta Slovenije, v Našem vrtu, v Sodobnem
kmetijstvu, Zborniku biotehniške fakultete, v Slovenskem Jadranu in Primorskih novicah. (ZB)
SI PAK KP 341
Zbirka pečatnikov
1900-1999; 0,5m/ 334ks
pečatniki upravnih in sodnih organov/ pečatniki gospodarskih organizacij, zvez, zbornic, zavodov, združenj, zadrug/ pečatniki šol/ pečatniki političnih strank in družbeno-političnih organizacij/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK PI 754
Zbirka plakatov Piran
1877-1988; 0,5m/ 2š
plakati javnih prireditev in razglasov na območju občine Piran 1877-1988/
Pripomočki za uporabo:
jih ni
SI PAK PI 755
Zbirka prospektov Piran
1911-1985; 0,5m/ 2š
turistični prospekti Portoroža, Pirana in slovenske obale 1911-1985/
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Pripomočki za uporabo:
jih ni
SI PAK PI 516
Zbirka Prostovoljno gasilsko društvo Piran
1888-1999; 0,1m/ 1š
statut društva 1898/ kronika Gasilskega društva Piran 1888-1988, 1994-1995/ kronika Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Piran (rokopis in prepis) 1888-1988/ oznake gasilcev
Slovenije/ kronika PGD Piran 1999/ fotografije/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Ivan Vlahovič
Ivan Vlahovič (Zagreb, 29.8.1926), učitelj, je bil prostovoljni gasilec od leta 1960. V PGD
Piran je opravljal tajniške posle in po potrebi deloval v operativni enoti. Ukvarjal se je z vzgojo
osnovnošolske mladine in je v osnovni šoli Cirila Kosmača Piran in v osnovni šoli Lucija vodil
krožek Mladi gasilec. Z osnovnošolci je hodil na vsakoletna tekmovanja »Mladi gasilec«, kjer
so dosegali vidne rezultate. Zaradi svojega aktivnega delovanja in zaslug je prejel odlikovanje
prve in druge stopnje ter plamenice prve stopnje Gasilske zveze Slovenije. Pisal je kroniko
PGD Piran in jo podaril piranskemu arhivu.
Napisal je monografije: Piran, Piran [I. Vlahovič], 1988; Piran, Mesto in gasilstvo od začetka
do leta 1988; Portorož: Informa, 2005 in 100 let gasilstva v Piranu = Centenario di attività dei
vigili del fuoco di Pirano: 1888-1988. [Piran: Gasilsko društvo], 1988 ter članek Piranski gasilci skozi čas zgodovine 1888-2002, v: Primorski utrip. Leto 10, št. 118 (dec. 2003), str. 17 in št.
119 (jan. 2004), str. 10.
Prostovoljno gasilsko društvo Piran: Začetki delovanja gasilskega društva v Piranu kot
samostojne organizacije operativno-tehnične enote segajo v leto 1888, po sklepu občinskega
sveta 15. maja 1926 pa so ustanovili enoto Prostovoljnih gasilcev z nalogo gašenja požarov in
pomoči pri nesrečah. Društvo je delovalo tudi med 2. svetovno vojno. Leta 1952 se je vključilo
v Gasilsko zvezo SLovenije, leta 1953 pa je bila izdana nova odločba o ustanovitvi piranskega
gasilskega društva, ki še deluje. (AP)
SI PAK KP 707
Zbirka reprodukcij arhivskega gradiva iz Arhiva Republike Slovenije PNOO
1945-1954; 0,7m/ 7š
zadeve s področja tožilstev: Višje javno tožilstvo za Istrsko okrožje Koper 1950/ Javno tožilstvo
za Istrsko okrožje Koper 1948-1954/ Javno tožilstvo okraja Koper 1946/ Javno tožilstvo Ilirska
Bistrica 1946-1948/ poročila okrožnega komiteja za Istro 1964-1948/ statistična poročila 1948
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Pripomočki za uporabo:
jih ni
SI PAK KP 737
Zbirka reprodukcij arhivskega gradiva iz Državnega arhiva v Milanu
1441-1836; 0,5m/ 5š 4mf
Zbirka obsega podatke, ki se nanašajo na Istro, Passariano, Ilirijo, Avstrijo. Večina fotokopij je
tudi na mikrofilmih.
Državni dokumenti: notranje zadeve (albinaggio) p. m. 1801-1848/ popis prebivalstva, imovine
(censo) p. m. 1801-1859/ meje (confini) p. m. 1803-1856/ bogočastje (culto) p. m. 1800-1861/
dobrodelne ustanove (luoghi pii) 1800-1814/ zunanje zadeve (potenze estere) 1528-19. stol./
izobraževanje (studi) p. m. I 1801-1851/ izobraževanje (studi) II 1796-1861/ kraljevski uradi
(uffici regi) p. sp. 1802-1814 /
Napoleonovo obdobje - Kraljestvo Italije: državno tajništvo (segreteria di stato noto anche
come Aldini) 1805-1814/ zunanje ministrstvo - prvi razdelek (Ministero degli esteri »Prima
divisione«, noto anche come Marescalchi) 1796-1814/ zunanje ministrstvo - drugi razdelek
(Ministero degli esteri »seconda divisione« noto anche come Testi) 1793-1814/ arhiv Sforze
(archivio Sforcesco) 1441-1535/ ceste, mostovi, reke (ufficio del genio civile) 18.-20. stol./
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 347
Zbirka reprodukcij arhivskega gradiva iz Državnega arhiva v Trstu
1541-1945; 2,6m/ 26š
Podfondi:
SI PAK KP 347.1, C.k. gubernij za Avstrijsko primorje v Trstu / I.R. Governo del Litorale 1814-1850:
fotokopije gradiva, ki se nanaša na šole in izobraževanje (affari del’Istruzione) kat. VI/
SI PAK KP 347.2, C.k. gubernij za Avstrijsko primorje v Trstu / I.R. Governo del Litorale 1814-1850:
fotokopije gradiva, ki se nanaša na šole in izobraževanje (affari del’Istruzione) kat. VI/
SI PAK KP 347.3, Okrajno glavarstvo Koper 1868-1918 / Capitanato distretuale di Capodistria: gradnja cest v občini Marezige, občini Dekani (Črni Kal - Rakitovec, Podgorje - Črnotiče)
1906-1914 (busta 37)/ občinske seje občin Marezige, Pomjan 1911 (busta 43)/ vodna oskrba
Marezige 1904-1908 (busta 50)/ žandarmerija Marezige 1906 (busta 81)/ žandarmerija Marezige 1911 (busta 96)/ ustanovitev čitalnice v Marezigah 1885 (busta 107)/ razpust pevskobralnega društva v Marezigah 1901, prireditev društva Svoboda iz Sv. Antona 1901, prošnja
društva Neodvisnost iz Marezig za udeležbo na veselici v Sv. Antonu in vabila 1901, poročilo
hranilnice in posojilnice v Marezigah 1901 (busta 96)/ občni zbori pevskega in bralnega društva
Marezige 1907-1908, odprtje knjižnice v Marezigah 1909 (busta 111)/ Pevsko in bralno društvo
Jugoslavija na Maliji, Glasbeno društvo Slovenec iz Boršta, Izobraževalno društvo Zvroček iz
Bazovice 1909-1914 (busta 112)/
SI PAK KP 347.4, C.k. namestništvo za Avstrijsko primorje, predsedniški spisi / I.R. Lugotenenza del Litorale, Atti presidiali: statut lovskega društva Marezige (busta 12)/ prošnja za ustano530

vitev Gospodarskega in pevsko-bralnega društva Neodvisnost za Marezige in Babiče s pravili,
zapisnik ustanovnega občnega zbora (busta 238)/ Pevsko bralno društvo Slovenija Škofije: pismo o nameri ustanovitve društva 1901, Priloga pravil društva 1902 (N. 37, busta 247)/ Politično
društvo za Slovence in Hrvate v Istri: prijava o namenu ustanovitve društva, pravila političnega
društva za Hrvate in Slovence v Istri 1902, dostavnica okrožnega kapetanata v Pazinu 1902 (N.
318, busta 247)/ pravila Družbe sv. Cirila in Metoda za Istro 1899 z dodatkoma za podružnico v
Rakitovcu (N. 579, busta 247)/ Pevsko-bralno društvo Slovenija Škofije, zapisnik občnega zbora 1902 (N. 457, busta 247)/ Politično društvo za Slovence in Hrvate v Istri, prošnja za potrditev
obstoja (N. 1287, busta 247)/ prošnja za ustanovitev Katoliškega slovenskega izobraževalnega
društva v Dekanih z dodanimi pravili (busta 258)/ podatki za: Pevsko-bralno društvo Jurčič
Rodik, Prostovoljno gasilsko društvo Čepovan, Bralno-pevsko društvo Zora Prešnica, Pevskobralno društvo Zvezda Hrpelje, Pevsko-bralno društvo Slavec Ricmanje, Pevsko-bralno društvo
Venec Kozina, popis vseh študentov dunajske univerze, ki so končali študij leta 1903 (busta
258)/ zvezek - Registro delle società, pratiche italiane-tedesce-slave 1895-1918/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Bezek, V. (1990): Arhivski viri o razvoju šolstva v slovenski Istri od razpada Beneške republike
do 1945, Ljubljana.
Kontestabile Rovis, M. (2005): Trst, Italija. V: Obvestila XXI/2. Ljubljana : Arhiv Republike
Slovenije, str. 246-249.
Kontestabile Rovis, M. (2005): Trst, Italija. V: Obvestila XXII/2. Ljubljana : Arhiv Republike
Slovenije, str. 145-157.
SI PAK KP 837
Zbirka reprodukcij arhivskega gradiva iz Državnega arhiva v Vidmu
1454-1901; 0,1m/ 1š
notarski arhiv (archivio notarile moderno) 19. stol./ družinski arhivi: Bertoli 13.-18. stol.,
Caimo 15. stol.-1897, Panigai 14.-19. stol., Savorgnan 1454-1857/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 836
Zbirka reprodukcij arhivskega gradiva iz Mestne knjižnice v Veroni
1806-1811; 0,1m/ 1š 1k
podatki o ljudskih šegah v departmaju Passariano (Dipartimento del Passariano: Informazioni sulle tradizioni popolari) 1811/ seznam občin, ki so bile pod Ilirskimi provincami, pa
so bile priključene Italijanskemu kraljestvu (elenco dei comuni ex illirici aggregati al Regno
d’Italia)/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 834
Zbirka reprodukcij iz Nacionalnega arhiva v Washingtonu D.C. (ZDA)
1910-1993; 12,7m/ 103š 417mf
Podfondi:
SI PAK KP 834.1, Zavezniška vojaška uprava za cono A Julijske krajine (Records of the Allied
Operational and Occupational Headquarters, W.W.II) RG 331/290/31/11/4 - ACC Italy (Allied
Control Commision), 1945-1947, 6,4m/ 57š: zapisniki/ poročila/ sporazumi/ govori/ dopisi/
seznami/ navodila/ varnostni ukrepi/ finančni plani/ obveščanje o coni A/ stenografski zaznamki/ ukazi/
SI PAK KP 834.2, Obveščevalna služba ZDA - oddelek za Jugoslavijo in Slovenijo (State
Departement) RG 226 - Office of Strategic Service, 1922-1954, 2,2m/ 20š: poročila/ bilteni/
časopisi/ tovarne v Jugoslaviji/ podatki o ekonomskem stanju Jugoslavije/ dopisi/ projekti/ memorandumi/ geografske karte/ vojaški načrti/ osebne mape/ pisma majorjev in oficirjev/ podatki
o ujetnikih/ vojne operacije/
SI PAK KP 834.3, CIA - področje Jugovzodna Evropa - študije in poročila / RG263 Record of
the CIA (Central Inteligence Agency) / Estimates of the office of Research Evolution, 19421933, 1,8m/ 17š: fotokopije kartotečnega gradiva in korespondenca glavnega štaba ameriškega
vojnega ministrstva iz serije 421 (Glavni štab za plan in operacije)/ primerjalni abecedni geslovni indeksi, razvrščeni po državah (od 091 A do 091 Z)/ študije in poročila obveščevalne
agencije CIA (Central Intelligence Agency)/
SI PAK KP 834.4, State Department - mednarodni odnosi - RG 59/ Jugoslavija 1910-1958/
Italija 1910-1949/ Avstrija 1910-1929/ Ameriški konzulat Trst 1830-1906/ Ameriška ambasada
Dunaj 1828-1906/ Avstroogrska monarhija in Avstrija 1910-1929/ Koncentracijsko taborišče
Mathausen 1910-1958, 2,3m/ 6š 389ks: fotokopije arhivskega gradiva ameriškega Ministrstva
za zunanje zadeve: izbor poročil in ocen političnega stanja v coni B STO/
SI PAK KP 834.5, Zbirka mikrofilmov Nacionalnega arhiva v Washingtonu
Pripomočki za uporabo:
arhivski popisi
SI PAK KP 351
Zbirka Slovenska Istra v boju za svobodo
1959-1999; 0,3m/ 3š
rokopisi prispevkov za knjigo Slovenska Istra v boju za svobodo/
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Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 352
Zbirka slovenski spisi
1635-1955; 0,1m/ 1š
himna pevskega društva Adria iz Barkovelj 1890/ Pevsko-bralno in godbeno društvo Samo iz
Bertokov 1907/ živinska izkaznica 1882/ delovna knjižica 1898/ razpis za mesto učitelja in
orglarja v Boljuncu 1868/ testament Antonije Petaras iz Boršta 1876/ pobotnice 1893/ pismo
o nevarnem delu v kamnolomu Boršt/ pooblastilo za zastopanje na sodišču 1898/ fotografija
Konzumnega in prosvetnega društva Volarič pri Čežarjih 1908/ pobotnica Konzumnega društva
Čežarji 1913/ pravila kmečke posojilnice in hranilnice v Dekanih 1908/ vabilo na veselico v
Dekanih 1906/ spričevalo ljudske šole v Dekanih 1908/ obvestilo okrajnega šolskega sveta
Mariji Mahnič iz Dekanov 1910/ prepis pravilnika bratovščine sv. Rešnjega telesa iz Doline pri
Trstu iz 1635/ testamenti Dolina pri Trstu 1820-1856/ vojaška odpustnica 1872/ davčna knjižica
1876/ članek o mladinskem gledališkem krožku Vienac iz Kastva, objavljen v Triester Zeitung
2. marca 1880/ testament Mihaela Božiča iz Kastelca 1820, 1826/ model kmečke hiše 1885/
vabilo na ples dijakov učiteljišča Koper 1906/ pravila Lovskega in strelskega društva za Istro
1910/ Pravila Gospodarske zadruge Koper 1911/ blagajniško potrdilo posojilnice in hranilnice
Koper 1920/ vabilo na predstavo gledališča Koper 1950/ fotografija narodne noše iz Kubeda
1936/ potrdilo hranilnice in posojilnice v Marezigah/ rojstni list župnijskega urada Osp 1902/
vabilo na občni zbor hrvaškega učiteljskega društva Narodna prosvjeta za Istro v Pazinu 1909/
protest na Plavjah proti italijanskemu napisu 1900/ pravila in zadolžnica Posojilnega in konzumnega društva Pobegi 1896-1897/ cenitev premoženja v Podgorju 1908/ pokojninski odlok
vzajemne zavarovalne banke Slavija v Pragi 1899/ vabilo Pevsko-bralnega društva Svoboda iz
Sv. Antona 1906/ spričevalo ljudske šole v Sv. Antonu 1908-09/ koledarček in plakati Ljudskega prosvetnega društva Sv. Peter in mladinskega društva France Bevk 1952-1955/ testamenti
in cenitve v Ricmanjah 1800-1826/ fotografija godbe na Rižani/ vabila na veselico Pevskobralnega društev Slovenija iz Srednjih Škofij in Pevsko-bralnega in godbenega društva Istrski
grmič iz Spodnjih Škofij 1906-1908/ rokopis o sporu med občino in župniščem v Štanjelu 1680/
naročnina za časnik Primorec 1867/ vabilo na koncert Slovenskega pevskega društva Trst 1896/
spričevalo dvorazredne mešane ljudske šole v Truškah 1902/ inventar imetja A. Ujčiča iz Zazida 1887/ kmetijski in zdravniški napotki 1847-1864/ železniški vozni red za Istro 1887/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Literatura:
Sprehod skozi čas (1975): katalog k razstavi Pokrajinskega arhiva Koper, Koper.
SI PAK KP 343
Zbirka tiskovin
1794-1999; 0,4m/ 4š
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tiskovine 1794-1943/ fotokopije člankov iz časopisov/ 1935-1943 stampati (kuponi, finančne
listine, glasbene note) 1877-1920/ obrazci in tiski 1911-1950/ prospekti, vabila 1960-1999/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 338
Zbirka zemljevidov in kart
1784-1979; 1m/ 2š 218ks
Avstro-ogrski vojaški zemljevidi za področje avstrijske Štajerske, Tirolske in SZ dela Italije
(npr. Kobenz, Matrei, Mauthen, Rottenberg, Innsbruck, Drachenberg, Graz, Klagenfurt, Leibnitz, Achenkirche, Zirl, St. Leonhard, Tulln, Nauders, Garmisch Partenkirchen, Pieve di Cadore, Lago di Garda, Bruneck, Karnijske Alpe) 1878-1913/ okolica Samobora 1894/ karte slovenskega ozemlja: Sežana/ Ljubljana 1882/ Maribor 1878/ področje Snežnika in Cerkniškega jezera 1878/ Senožeče/ Dravograd 1877/ Cerknica 1879/ Tolmin 1914/ okolica Hotedrščice in
Postojne/ Celje 1902, 1905/ Ptuj 1900/ dolina Save med Šmartnim in Boštanjem/ Slovenska
Bistrica 1894/
Italijanski vojaški zemljevidi za področje SZ dela Italije: dolina Piave 1918/ Vendemiano 1890/
področje med Bellunom, Padovo in Benetkami 1916-1917/ Vedelago, Brenta Piave 1918/ Treviso - Venezia 1917/ Piave - Tagliamento 1918/ vojaški zemljevid razdelitve italijanskih armad
v Venetu 1918/ karte SZ Istre: Koper 1916/ Pomjan 1917/ Korte nad Izolo 1917/ Izola/ knjižica
vojaških zemljevidov, izdelanih na osnovi letalskih posnetkov (Conegliano, Cordignano, Sacile, Pordenone, Spilimbergo, Osoppo, Belluno) 1918/
turistična karta Slovenije/ specialka Trst 1 (porečje Soče okoli Tržiča) 1951/ specialka okolica
Trbiža, Beljaka in Kranjske Gore 1937/ specialke (M 1:50.000): Celje, Cerknica, Postojna,
Rogatec, Slovenj Gradec, Vrhnika, Celovec, Pazin, Rovinj, Sušak, Trst, Velikovec, Samobor
1956/ pregledna karta (M 1:500.000) Slovenije/ Kamniške in Savinjske Alpe (Slov. planinsko
društvo, Oskar Deklin) 1924/ Karavanke (Planinska podružnica Tržič, avtor Knafelc Alojzij)/
karta Jezikovna meja na Goriškem/ Beneška (M 1:100.000) Slovenija (avtorja Henrik Tuma,
Ostoj Tuma)/ pregledna karta (M 1:200.000) Jugoslavije (avtor Ant. Lazić)/ banovine kraljevine Jugoslavije/ topografska karta (M 1:100.000) Gorica - Pulj (Gorz-Fiume)/ karta politične
razdelitve Avstrije (Reichsrats-Wahlkarte von Österreich) 1911/ karta (M 1:75.000) okolice
Novigrada in Motovuna 1882/ karta južnega dela Istre (avtor Giovanni Valle) 1784/ karta Francije (avtor N. Sanson)/ Beneški zaliv (kopija Coronellija)/ Tabula ducatus Carnioliae Vindorum
Marchiae et Histriae (Valvasor)/ Tabula Italiae Mediiaevi/ Mappe monde du description du
globe terreste/ Österreichisch - Illyrischen - Küstenlandes 1855/ Karta zgornjega porečja Donave (avtor Franz Deskovich)/ karta poknežene grofije Tirolske (Contea Principesca del Tirolo, avtor Gierolamo Gravisi)/ topografska karta (M 1:25.000) Izole 1926/ topografska karta
(M 1:25.000) Trsta in Kopra 1927/ karta Avstrijskega primorja (Carta del Litorale Austriaco,
avtor Ernesto de Schwarzer, izdajatelj Lloyd Austriaco)/ Tržaški zaliv (Golf von Triest) 1867/
ročno risana karta Dalmacije, Madžarske (avtor Nicolò Depangher)/ ročno risana karta Dalmacije (avtor Ferdinand Sirovich)/ ročno risana karta Lombardije Venete (avtor Pietro Dandri)/
ročno risana karta Vojne krajine (avtor Jakob Babuder)/ ročno risana karta Kraljevine Češke
(avtor Johan Apollonio)/ pregledna karta (M 1:200.000) Dolomitov, Karnijskih in Julijskih Alp
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ter Vzhodnih Alp 1914/ karta (M 1:1.500.000) italijanskih vojaških operacij v Sredozemlju in
Indijskem oceanu (Carta della nostra guerra dal Mediterraneo all’oceano Indiano) 1940/ plan
mesta Trst (Pianta topografica di Trieste) 1921/ karta selezijanskih misijonov v Patagoniji in na
Ognjeni zemlji 1888/ Narodnostna slika ozemlja istrskega okrožja po štetju prebivalstva 1910/
karta francosko-pruske vojne (Guerra franco-prussiana) 1870/ karta italijansko-turških spopadov (Paul Langhans: Tripolis und das ostlitche Mittelmeer, der Schauplatz des italienisch-türkischen Konfliktes/ karta (M 1:1.500.000) FLRJ (avtor Ivan Selan) / pomorske karte Jadranskega
morja, severnega in južnega dela Atlantskega oceana 1868-1892/ karta (M 1:10.000) Državni
gozdovi LRS, revir Planina 1954/ karta (M 1:400.000) cerkvenih matičnih uradov SRS 1974/
pregledna karta (M 1:50.000) občine Postojna 1979/ karta Kopra z vrisanimi predeli semedelskih solin (italijansko obdobje)/ topografske karte Soške doline (verjetno vojaške za 1. svetovno vojno)/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
SI PAK KP 423
Zbirka Žnidaršič - Mikačič Alenke
1837-1980; 0,1m/ 1š
Večino dokumentov se nanaša na Bistričana Matijo Ličana ter čebelarja in podjetnika Antona Žnidaršiča.
posamezne številke časopisov Novice 1878 in 1879, Tovariš 1954, Slovenski čebelar 1948/
fotokopije in časopisni izrezki člankov o Antonu Žnidaršiču, Antonu pl. Valenčiču, Francu in
Janezu Bilcu/ pismo jurista Antona Jenka 1837/ pismo Alenke Žnidaršič - Mikačič leksikografskemu oddelku SAZU 1980/ fotografija s prve slovenske čebelarske razstave v Celju 1912/
Pripomočki za uporabo:
arhivski popis
Ustvarjalci:
Alenka Žnidaršič - Mikačič, rojena 1908, je hčerka Antona Žnidaršiča iz Ilirske Bistrice.
Dokumentirane osebe:
Matija Ličan, »stari Slovenec« (25.2.1785 - 3.5.1877), velik narodnjak in pobudnik bistriške
čitalnice, sicer bistriški čevljar. Njegovo delo je nadaljeval sin Josip, vnuk Aleksander Ličan pa
je bil dolgoletni predsednik čitalnice in dosmrtni bistriški župan.
Anton Žnidaršič, konstruktor AŽ panja (13.3.1874 - 21.12.1947), kmetovalec, čebelar in podjetnik iz Ilirske Bistrice, je osrednja osebnost slovenskega čebelarstva v 20. stoletju. Po končanem
4. razredu gimnazije (s 17. leti), ki jo je obiskoval v Kočevju, se je moral po očetovi smrti
vrniti v Bistrico in prevzeti precej zadolženo domačo kmetijo, sočasno pa se je začel ukvarjati
tudi s čebelarstvom. V letu 1901 je ustanovil opazovalno službo medenja, v zimi 1902/1903 pa
skonstruiral AŽ panj. Po preizkušanju ga je leta 1907 predstavil čebelarski javnosti, leta 1909
pa je ustanovil Kranjsko čebelarsko zadrugo s sedežem v Ilirski Bistrici. Prvi opis svojega
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panja in način čebelarjenja v njem je objavil leta 1910 v XIII. letniku Slovenskega čebelarja, leta
1925 pa je izdal čebelarsko knjigo »Naš panj«. Izšli so tudi prevodi v hrvaško-srbskem (Naša
košnica), italijanskem in nemškem jeziku. Njegov panj se je (kot novi slovenski nacionalni
panj) hitro uveljavil med čebelarji v Sloveniji in precejšnjem delu Hrvaške. S tem so čebelarji
prešli v dobo čebelarjenja s premičnim satjem, obenem pa so ohranili tradicijo čebelarjenja v
čebelnjakih in razvili prevozne čebelnjake za prevoz čebel na pašo. Anton Žnidaršič je s svojim
delovanjem v vodstvu čebelarske organizacije v času razcveta trgovine s čebelami smelo začrtal
osrednjo usmeritev razvoja v bolj ekonomsko pridelavo medu in čebeljih pridelkov. K temu
cilju je tudi vodil slovensko čebelarsko organizacijo. Današnja podoba slovenskega čebelarstva v
precejšnji meri temeljila na izumu AŽ panja ter na življenjskih prizadevanjih Antona Žnidaršiča
in prejšnjih generacij čebelarjev za napredek čebelarstva. Z Valenčičem iz Trnovega je v Bistrici zasnoval tovarno testenin »Pekatete«. Tovarna je leta 1904 pogorela, vendar jo je Žnidaršič
pozidal in razširil, kasneje pa tudi odprl podružnico na Viču pri Ljubljani. V času italijanske
vladavine je bil večkrat zaprt, leta 1925 pa je tovarno in posestvo prodal ter se preselil v Ljubljano. Bil je med ustanovitelji Slovenskega osrednjega čebelarskega društva (1898) in časopisa
Slovenski čebelar (1897). Od ustanovitve društva je bil njegov odbornik, predsednik pa od
preselitve v Ljubljano (predsednik je postal leta 1939). Po drugi svetovni vojni je postal predsednik Čebelarske zadruge za Slovenijo. Ob stoletnici rojstva so mu v Bistrici 29.7.1974 odkrili
doprsni spomenik, delo Zdenka Kalina.
Generalmajor Anton pl. Valenčič (17.3.1796 - 3.1.1892), sin posestnika Antona Valenčiča in
Marjete, rojene Domladiž, je najprej opravljal delo sodnega pisarja na grajskem sodišču Prem,
leta 1822 pa je vstopil v vojsko, kjer je bil zaradi nadarjenosti poslan v častniško šolo na Ogrsko.
Leta 1827 je bil povišan v nadporočnika, 1832 je postal konjeniški stotnik, 1842 major, 1848
podpolkovnik, 1852 polkovnik (večinoma je služboval v Galiciji), po ustanovitvi žandarmerije
pa je bil imenovan za polkovnika orožnikov Kranjske in Primorske (delo je opravljal 8 let). Po
40 letih službe mu je cesar podelil plemiški naslov in čin generalmajorja. Zaradi zdravstvenih
težav se je upokojil in se kmalu iz Ljubljane preselil v Gradec. Poročen je bil z Ano Rot in imel
dva sinova in hčer. Pokopan je na graškem pokopališču. (ZB)
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IMENSKO IN KRAJEVNO KAZALO
Znak * pred posameznim vpisom označuje osebna imena ustvarjalcev arhivskega gradiva oz.
dokumentiranih oseb.
*Acqua Angelo 458
*Adamič France 526
*Ahtik Josip 482, 498
*Ahtik Milka 498
*Ahtik Milko 498
*Alighieri Dante 46
*Alisi Antonio 484
*Ambrožič Lado - Novljan 484
*Apollonio, družina 451
*Apollonio Silvestro 451
*Appollonio Appollonio 205
*Baldini Antonio 463
*Baldini Giovanni Antonio 485
*Barbabianca, družina 464
*Barbabiancha Elisabeta 463
*Barbo Elio Cristoforo 205
*Barbo Sebastian 206
*Bartolomasi Angelo 499
*Bartolomei, družina 451
*Bartolomei Nicolò 451
*Baseggio, družina 451, 472
*Baseggio Basilio 453
*Baseggio Nicolò 60, 209, 452
*Bassanese Zuanne 46
*Belgramoni Elio 459
*Bennati Felice 511
*Benvenutti Giuseppe 489
*Besenghi degli Ughi Pasquale 485
*Besetti de Vernida Filippo 510
*Bidolli Lorenzo 501
*Bilc Franc 535
*Bilc Janez 535
*Bioni Bortoletti-Zulatti Rosa 454
*Biscontini, družina 452
*Biscontini Giacomo 228
*Bitežnik Bogomil 486
*Blumenau ing. Igor 487
*Bocchina 464
*Bonfadini Giustina 459
*Bonomo Marco 453
*Bonzi, družina 464
*Bordon dr. Rado 488
*Borisi, družina 452, 466
*Borisi Giuseppe 453
*Bortoletti-Zulatti Vincenzo 454
*Bortoletti Zulatti Nicolò 454

*Bortolomei, družina 468
*Borton Bartolomeo 469
*Božič Mihael 533
*Bragadin Lorenzo, sin pok. Andrea 206
*Bratti Giovanni 477
*Brez Carolina 489
*Brez Giovanni 489
*Broz Josip Tito 516
*Brutti, družina 46
*Brutti Agostino 461
*Bučar Johann 222
*Businelli Francesco 463
*Cadamuro, družina 453
*Cadamuro-Morgante Marco 454
*Cadamuro Bortolo 453
*Calafati Angelo 60, 454, 455, 463
*Calafati Marianna 453
*Carli, družina 46
*Carli - Rubbi Agostino 464
*Carli Gian Rinaldo 464
*Carli Girolamo 464
*Carli Rinaldo 46
*Carli Stefano 463
*Castellani Stefano 463
*Castro Fidel 516
*Cecchini G. 501
*Cerineo Elena 453
*Cherubinus Andreas, sin D. Angelija 205
*Chicco Anna 489
*Colloring Carla 488
*Colombani, družina 455
*Colombani Antonio 205
*Colombani Colomban 205
*Colombani Horatio de 455
*Colombani Lorenzo 206
*Colombani Luigi de 455
*Combi Antonio 453
*Combi Carlo 378
*Combi Francesco 46, 464
*Contesini, družina 464
*Contesini Alvise, sin pok. Gio. Antonia 205
*Contesini Giovanni, sin Gio. Francesca 205
*Costanzo Andrea 205
*Costanzo Domenico 205
*Cuder Antonio 458
*Černač Tone 488
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*D’Argento, družina 455
*Dagri Giuseppe 489
*Dagri Maria 489
*Damiani Maria 489
*Da Ponte Bonifacio 461, 462, 464
*Da Rionero Michelangelo 521
*De Baisio Baisino 46
*De Baseggio Basilio 472
*De Belli, družina 456
*De Belli Ambrosio 205
*De Belli Cristoforo 456
*De Castro Bernardino, sin Vincenza 205
*De Castro Cesaris 205
*De Curtis Nicolò 477
*De Favento G. 501
*De Franceschi, družina 457
*Del Bello, družina 458
*Del Bello Cecilia 459
*Del Bello Giovanni Battista 459
*Del Bello Giuliano 459
*Del Bello Lucio 459
*Del Bello Ottavio 459
*De Lise Francesco 205
*Del Senno Alessandro 205
*Del Tacco, družina 46
*Del Tacco Francesco 46
*Del Tacco Licinio 459
*Deluch Maria 489
*Depangher, družina 459
*Depangher Michel 459
*De Rin, družina 457, 464
*De Rin Bartolomeo 457
*De Rin Bortolo 205
*De Rin Margherita 457
*De Rin Stefano 457
*Dessano Giulio 511
*De Totto, družina 458
*De Totto Antonietta 521
*De Totto Giovanni 458, 463
*De Totto Gregorio 458
*De Totto Michael 46
*De Totto Michiel 458
*De Vallon Francesco Antonio 205
*De Zanetti Marianna 458
*Dolenc, družina 460
*Dolenc Matija 460
*Dolfi Francesco 46
*Dona Tomaso Maria 520
*Facchinetti, družina 472
*Favento, družina 461
*Favento Antonio 521
*Favento Pietro 461
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*Foreste Giovanni 520
*Foscolo Lunardo 510
*Furegon Pietro, sin pok. Bernarda 206
*Gabrielli, družina 461
*Galli Edoardo 229
*Gambini Pier’Antonio 478, 488
*Gambini Pio Reggio 489
*Gavardo, družina 462
*Gavardo Alessandro 464
*Gavardo Francesco 462
*Gavardo Francesco Maria 462
*Gavardo Innocento 459
*Gavardo Olimpo 462
*Gavardo Stefano 462
*Genzo Antonia 461
*Genzo Giovanni 461
*Genzo Lorenzo 461
*Genzo Maria 461
*Genzo Pietro 461
*Gerosa, družina 463
*Gerosa Dominico 463
*Gerosa Emilio 463
*Gerosa Oreste 463
*Giovanelli Fridericus Maria 520
*Giovanni Zamarin 520
*Glavina Giovanni (Ivan) Nepomuk 521
*Globelnik Marija 467
*Gorizutti, družina 466
*Gravisi, družina 49, 463, 468
*Gravisi A. 501
*Gravisi Antonio 464
*Gravisi Elio 464
*Gravisi Francesco 464
*Gravisi Gianandrea 464
*Gravisi Giovanni Maria Gravise,
sin pok. Gravisija 206
*Gravisi Girolamo 463, 464
*Gravisi Lepido 464
*Gravisi Lucrezio 464
*Gravisi Matteo 463
*Grego Egidio 489
*Gregorič Milan 489
*Grisoni, družina 466
*Grisoni - Sabini, družina 465
*Hiti Stanislav 516
*Hlavaty Robert 486
*Hruščev Nikita S. 516
*Ingaldeo, družina 464
*Jakomin, družina 466
*Jakomin Giuseppe 466
*Jakomin Josip 466
*Jenko Anton 535

*Jerman Zorko 482
*Kandler Pietro 378
*Karis Ferdo 482
*Kompare Josip 490
*Kovačič Stanko 526
*Kožuh Josip 482
*Kuret Oskar 482
*Lanzi Girolamo 206
*Lanzi Girolamo, sin pok. Marcella 206
*Legat Bartolomeo 520
*Ličan Matija 535
*Lilija, družina 467
*Lilija Angela 467
*Lilija Vekoslav 467
*Longo Nicolò 508
*Luciano Tomaso 501
*Lugnani Francesco 508
*Lugnani Giuseppe 206, 319
*Madonizza, družina 468
*Mahnič, družina 468
*Mahnič Josip 469
*Mahnič Marija 533
*Mahnič Matija 469
*Majer Francesco 378, 490
*Maniago, družina 469
*Maniago Francesco 469
*Maniago Nicolò 469
*Manzini Giacomo 46
*Manzini Giovanni 206
*Manzioli Bortolo 454, 468
*Manzioli Mauro 206
*Manzoni, družina 472
*Manzoni Domenico 472
*Manzoni Giannandrea 472
*Maracich Giovanni 520
*Marchesini, družina 459
*Mardecisc, družina 489
*Margotti Carlo 499
*Marignoni Marco 508
*Marsich, družina 473
*Marsich Andrea 473
*Marsich Catterina, poročena Baldini 485
*Marsich Domenico 473
*Marsich Riosa 473
*Mecchi Carlo 520
*Merkù ing. dr. Pietro 491
*Merlo Michael 453
*Miglioretti Vittorio 229
*Mocenigo Giovanni 508
*Mocenigo Leonardo 46
*Moratti Giuseppe 46
*Moratti Giuseppe, sin pok. Giovannija 206

*Nadal Cornelia 46
*Napoleon Eugèn 454
*Naser Gamal Abdel 516
*Norbedo Giacomo (fra Vicenzo) 520
*Padovan Nazario 489
*Palmaro de Bianchi Antonio 205
*Paulazzi, družina 459
*Paulazzi Veronica 459
*Pauletich Marino 46
*Pavanello Elisa 489
*Pellegrini, družina 473
*Pellegrini Domenico Maria 508
*Perhauc Rafael 492
*Petaras Antonija 533
*Petrinja Danilo 492
*Petris, družina 476
*Petronio Caldana, družina 476
*Petronio Francesco 521
*Petronio Giorgio, sin pok. Domenica 205
*Petronio Nicolò, sin pok. Diamantina 206
*Petronio Prospero 464
*Počivalnik Ivan (Johann) 498
*Potočnik Franc 493
*Rampel, družina 477
*Rapitius Andreas 477
*Ravbar Ivan 494
*Ravnikar Matevž 520
*Rejec Franc 521
*Renko Stanislav 494
*Repič Anton, oče Hijacint 495
*Rismondo Alvise 458
*Ritter von Hoffern-Saalfeld Albert 221, 222
*Rizzo Bernardo 453
*Rocca Giovanni Battista 458
*Rotta, družina 477
*Rotta Stefano 378, 451, 478
*Ruffini, družina 466
*Ruffini Angelo 459
*Sabadin Ivan 495
*Sabadin Nina 495
*Sabini, družina 466
*Santin Antonio 499
*Santorio Santorio 472
*Sartori Giuseppe 496
*Sauro, družina 478
*Sauro Giacomo 478, 489
*Sauro Nazario 478
*Sbisa Angelo 463
*Scampicchio Nicolò 229
*Scaramuzzo S. 501
*Scarpi Paolo 456
*Schroeckenfuchs Carolina 457
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*Seccadanari Giuseppe 206
*Segulin Angel 496
*Segulin Franc 496
*Segulin Jože 496
*Segulin Katica 496
*Selassie Haile 516
*Senciari Vladimir 229
*Sereni, družina 459, 464
*Smareglia Antonio 497
*Smareglia Ariberto 497
*Stradi Nazario 46
*Soler Martin 453
*Sossich L. 501
*Sprachmann Ivan 483, 498
*Stancovich Pietro 472
*Starc, družina 479
*Stefano Carli 464
*Stergar Ivan 498
*Šček Virgil 499
*Šmit Jože 488
*Tamaro Marco 501
*Tarsia, družina 479
*Tartini Giuseppe 472, 516
*Tartini Pietro 206
*Termin Giovanni 501
*Testa Simonis 206
*Tiepolo, družina 464
*Tomas Francesco 464
*Tommasich Andrea 500
*Tommasich Antonia 501
*Tommasich Giuseppe 501
*Trauner Antonio 205
*Učakar Fran 498
*Udine Nicolò 489
*Ujčič A. 533
*Ukmar Jakob 499
*Ulcigradus Alexander, sin Joannisa 205
*Urbani Leon 453
*Valenčič Anton pl. 536
*Valentič, družina 469, 480
*Valentič Ivan 480
*Valentič Roza (Angela) 469
*Varini, družina 481
*Varini Bonifacio 481
*Vasconi Luigi 520
*Vascotto Giovanni 489
*Vatova G. 501
*Venier Agostino 205
*Venier Cristoforo 205
*Venier Giorgio (tudi Zorzi) 205
*Venier Giorgio, sin pok. Giorgia 205
*Venier Silvestro 463
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*Vergerio, družina 466
*Vergerio Girolamo 472
*Vergerio Pietro Paulo 464
*Verzi Maria Lucrezia 46
*Vidali Valerio 511
*Vidmar Vladovita - Majda 501
*Visintin Luigi 504
*Vittori, družina 481
*Vittori Bondumier 481
*Vittori Giacomo (tudi Jacobus), sin Petra 481, 482
*Vittori Nicolò 481
*Vittori Nicolò, fra 481
*Vittori Petrus, sin Victorisa 481
*Vittori Victor, sin Petra 481
*Zamarino G. 501
*Zapopadora Antonio 520
*Zerbo Matteo 464
*Zuppan Michiele 464
*Žerjal Drago 504
*Žnidaršič Anton 535
*Žnidaršič - Mikačič Alenka 535

A
Ajdovščina 296, 516
Ankaran 86, 89, 122, 148, 158, 173, 271, 272, 308, 402, 509, 525, 528
Ariol 458
Artviže 92
Avber 73, 76, 88, 90, 137, 212, 221, 227, 335, 353, 499

B
Bač 85, 103, 107, 142, 173, 375
Baredi 272, 336
Barka 41, 88, 90, 136
Barkovlje 533
Bazovica 530
Belvedur 86, 91, 100
Bertoki 86, 94, 148, 159, 257, 271, 311, 509, 525, 533
Bezovica 53, 90, 91, 133, 525
Birčna vas 467
Bitnja 85, 91, 145, 376
Boljunec 55, 62, 63, 296, 297, 533
Bol na Braču 489
Boršt 55, 62, 63, 86, 91, 92, 143, 159, 167, 173, 203, 213, 402, 515, 525
Boršt pri Trstu 504
Bošamarin 458
Brdce 173
Brestovica pri Komnu 92, 142, 336, 342, 525
Brestovica pri Povirju 353
Brezovica pri Gradinu 100, 140
Brezovica pri Materiji 92, 323, 477
Brje 54, 64, 73, 88, 98, 119, 137, 142, 225, 337, 338, 342
Brtonigla 224, 510
Buje 40, 43, 48, 61, 67, 83, 84, 85, 99, 136, 154, 156, 157, 167, 206, 223, 224, 231, 232, 233, 235, 269,
313, 397, 409, 415, 423, 441, 444, 447, 510
Bukovje 87, 93, 150, 220, 227, 258, 403, 423, 434
Buzet 40, 43, 48, 60, 61, 62, 63, 67, 88, 100, 140, 206, 208, 209, 223, 224, 229, 282, 312, 464, 483,
510

C
Cerkno 312
Cetore 86, 93, 104, 159, 509
Chioggia 456
Concordia 489
Cres 476

Č
Čelje 85, 93, 145, 173, 211, 224
Čepić 456
Čepovan 531
Čežarji 77, 525, 533
Čežarji-Pobegi 94
Črnica 456
Črni Kal 53, 62, 63, 88, 91, 94, 110, 117, 132, 133, 167, 173, 466, 525
Črnotiče 173
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D
Dajla 380, 456, 466
Dane 337, 353
Dekani 53, 62, 63, 86, 95, 110, 121, 124, 133, 160, 167, 173, 213, 226, 257, 272, 296, 311, 380, 387,
398, 410, 466, 469, 480, 481, 483, 490, 515, 516, 525, 528, 530, 531, 533
Devin 38, 40, 41, 42, 43, 61, 221, 225
Divača 41, 86, 88, 95, 105, 107, 131, 133, 136, 151, 201, 227, 254, 262, 289, 296, 325, 348, 381, 417,
425, 444, 515
Dobravlje 328
Dobro Polje 173, 477
Dolane 87, 96, 99, 110, 121, 125, 136, 144
Dolenja vas 63, 69, 72, 118, 136
Dolenje 460
Dolina pri Trstu 387, 533
Dolnja Košana 87, 96, 136
Dolnji Zemon 85, 96, 173, 375, 477
Domžale 467
Draga 296
Drskovče 56, 132, 144, 375
Dunaj 455, 532
Dutovlje 41, 43, 54, 64, 73, 88, 96, 112, 119, 129, 136, 137, 151, 173, 221, 227, 336, 338, 348, 353,
354, 356, 357, 360, 364, 370, 375

F
Frankollsberg 79

G
Gaberk 68, 86, 114, 173
Gabrovica pri Komnu 103, 142, 338, 525
Gabrovica pri Ospu 525
Gažon 63, 86, 97, 125, 146, 160, 173, 339, 511
Glem 91, 92, 143
Godnje 54, 97, 137, 338
Golac 86, 97, 173, 368
Gorica/ Gorizia 40, 463, 498, 499
Gorjansko 73, 88, 98, 142, 212, 225, 339, 340, 342, 525
Gornja Branica 88, 98, 146, 340
Gornja Košana 98, 99, 136
Gornji Zemon 85, 96, 141, 173
Gračišče 53, 78, 86, 88, 99, 108, 117, 120, 137, 440, 525
Gradin 86, 99, 140, 440, 459, 525
Gradišče 67
Gradiška 54, 73, 466, 509
Gradnje 353
Grbovo 324
Grčarevec 144, 150, 204
Grimalda 63, 464
Grožnjan 80, 224, 311, 510

H
Harije 56, 68, 85, 173, 211, 375
Hliban 129, 143, 148
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Hrastovlje 78, 133, 173
Hrenovice 68, 87, 100, 141, 423, 434, 460
Hrpelje 80, 86, 88, 100, 117, 140, 176, 243, 277, 296, 297, 311, 426, 531
Hrpelje-Kozina 55, 86, 88, 92, 95, 97, 100, 101, 109, 112, 113, 114, 119, 127, 179, 203, 226, 254, 289,
316, 325, 369, 370, 381, 413, 417, 445
Hruševje 87, 100, 101, 116, 140, 141, 258, 423, 432, 434, 460
Hrušica 36, 68, 86, 101, 173, 270, 328
Hrvoji 91, 92, 143, 233
Huje 67, 68, 86, 114, 173

I
Idrija 179, 217, 227, 238, 239, 240, 250, 316, 431, 483
Ilirska Bistrica 55, 56, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 96, 97, 101, 102, 103, 109, 110, 113, 114, 115, 119, 121,
124, 127, 130, 131, 132, 140, 141, 142, 145, 153, 155, 167, 169, 173, 177, 179, 181, 210, 211, 223, 224,
237, 239, 240, 250, 260, 261, 262, 278, 280, 284, 301, 316, 319, 324, 371, 374, 375, 379, 381, 389, 400,
413, 419, 421, 426, 429, 431, 432, 444, 447, 516, 529, 535
Ivanji Grad 340, 343
Izola 46, 48, 57, 63, 68, 77, 80, 81, 82, 86, 89, 104, 118, 123, 147, 156, 160, 167, 169, 173, 174, 179,
188, 194, 197, 199, 205, 216, 226, 240, 242, 244, 245, 250, 256, 260, 261, 267, 268, 269, 271, 276, 277,
284, 286, 296, 301, 302, 308, 311, 313, 314, 316, 317, 325, 332, 345, 366, 367, 380, 381, 385, 387, 392,
393, 403, 404, 407, 408, 409, 410, 411, 416, 422, 424, 425, 429, 440, 441, 449, 466, 486, 487, 504, 510,
515, 520

J
Jablanica 56, 85, 87, 96, 131, 141, 173, 211, 217, 224, 262
Jakovica 144, 150, 204
Janeževo Brdo 85, 91, 145, 173, 211, 224
Jasen 85, 131, 173, 211, 477
Jelšane 56, 68, 85, 87, 101, 109, 130, 141, 142, 173, 217, 224, 262, 315, 324, 328, 376, 392, 393, 401,
460, 516
Jesenovic 456
Jurišče 375

K
Kačja vas 174, 204
Kampel 86, 94, 148
Kampel-Šalara 102, 161, 402, 525
Kanfanar 296, 520
Kastav 533
Kaštel 63, 341, 520
Kastelec 95, 110, 133, 220, 533
Kazlje 41, 73, 76, 88, 127, 151, 336, 341, 353
Kilovče 85, 91, 145, 173, 211, 224, 460
Klanec 276, 296, 297, 311, 325, 343
Knežak 56, 85, 87, 102, 103, 124, 142, 173, 211, 224, 262, 311, 341, 375, 427
Kobarid 516
Kobjeglava 73, 88, 103, 126, 146, 212, 225, 342
Kočevje 510
Komen 42, 43, 44, 45, 64, 73, 88, 92, 98, 103, 112, 123, 124, 126, 129, 142, 143, 151, 211, 225, 273,
274, 286, 325, 337, 339, 340, 342, 343, 348, 356, 360, 381, 413, 417, 433, 435, 525
Koper 40, 43, 45, 47, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91,
92, 94, 95, 99, 100, 102, 105, 108, 110, 111, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 129, 133, 137, 143, 145, 146,
148, 149, 153, 154, 156, 157, 158, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 185,
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186, 188, 189, 191, 193, 195, 196, 197, 199, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 212, 213, 216, 223, 225, 226,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 244, 246, 247, 248, 249, 250, 251,
253, 254, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 276, 278, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 296, 297, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312,
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VODNIK PO FONDIH IN ZBIRKAH POKRAJINSKEGA ARHIVA
KOPER – POVZETEK

Prvi pregled arhivskih fondov in zbirk Pokrajinskega arhiva Koper (PAK) je bil objavljen leta
1975 ob 30-letnici osvoboditve in 75-letnici delovanja arhivske službe v Slovenski Istri. V katalogu z naslovom Sprehod skozi čas (št. 2), ki je spremljal takratno razstavo, so bile predstavljene najpomembnejše zbirke in fondi, ki jih je tedaj hranil PAK. Zatem je bil leta 1984 v seriji
Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih v SFRJ med podrobnimi predstavitvami
slovenskih arhivov na 20 straneh objavljen tudi prikaz 1500 tekočih metrov obsegajočega gradiva v koprskem arhivu, deljenega na 357 fondov. Pričujoči vodnik je tako prva samostojna
izdaja vodnika po fondih in zbirkah PAK. Izdaja sovpada s praznovanjem petdesetletnice ustanovitve arhiva kot samostojnega zavoda in 106-letnice organizirane arhivske službe v Kopru.
Daljše obdobje pred tem so bile prostorske težave in majhno število strokovnih kadrov velika
ovira za razvoj arhivske dejavnosti v PAK. Nemalokrat je bil v njem zaposlen le ravnatelj, od
marca 1962 do aprila leta 1963 pa je bil, ker ni imel zaposlenega nobenega delavca, celo zaprt.
Opravljal je le najnujnejša dela, otežkočeno pa mu je bilo načrtno delo na področju arhivskega
varstva, zlasti pri sodelovanju z ustvarjalci gradiva in pri njegovih prevzemih, a tudi pri urejanju
in popisovanju gradiva in izdajanju pripomočkov. Razmere so se izboljšale z zaposlitvijo večjega
števila strokovnih delavcev v poznih 70. in 80., zlasti pa v 90. letih, potem ko je arhiv pridobil
nove prostore. Po dokončani opremi skladišč po letu 1995 pospešeno prevzema arhivsko gradivo pri ustvarjalcih, s strokovnimi kadri pa skuša kar najbolje skrbeti za izpolnjevanje svojega
poslanstva in za svojo prepoznavnost v širšem južnoprimorskem in slovenskem prostoru.
Ker ta izdaja sovpada s pomembnimi obletnicami PAK, sta v knjigo vključena tudi predstavitev
njegovih dejavnosti ter seznam njegovih izdanih publikacij in zaposlenih, kar sicer ni običajen
sestavni del tovrstnih publikacij. Najobsežnejši del vodnika pa seveda predstavlja popis fondov
in zbirk. Arhiv danes hrani 4766 tekočih metrov gradiva, ki je razdeljeno v 802 fonda in zbirke.
O vsakem fondu ali zbirki so vpisani naslednji podatki: signatura fonda ali zbirke, njuno ime
oz. naslov, obdobje, iz katerega izvira gradivo, obseg oz. količina gradiva, vsebina fonda ali
zbirke, pripomočki za uporabo gradiva, literatura o tematiki fonda ali zbirke in historiati ustvarjalcev gradiva. Vsebina je razdeljena v naslednje temeljne skupine: uprava do leta 1945 oz.
1947 (1954), uprava po letu 1945 oz. 1947 (1954), pravosodje, gospodarstvo, šolstvo, kultura
in znanost, društva, družbeno-politične organizacije, zdravstvo in socialno skrbstvo, cerkvene
ustanove, družinski in osebni fondi ter zbirke.
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GUIDA DEI FONDI E DELLE COLLEZIONI DELL’ARCHIVIO
REGIONALE DI CAPODISTRIA - RIASSUNTO
Il primo sommario esame dei fondi e delle collezioni dell’Archivio regionale di Capodistria
fu pubblicato nel 1975 per il trentesimo anniversario della Liberazione e il settantacinquesimo di attività del servizio archivistico nell’area slovena dell’Istria. Nel catalogo, stampato per
l’occasione a corredo della mostra e intitolato Sprehod skozi čas (nro. 2), erano illustrati i fondi
e le raccolte più importanti tra quelli custoditi all’epoca nell’ARC. In seguito, nel 1984, tra
le esaurienti presentazioni degli archivi sloveni nel volume Arhivski fondi in zbirke v arhivih
in arhivskih oddelkih v SFRJ, in una ventina di pagine fu pubblicata anche una rassegna dei
1500 metri di materiale pertinente all’Archivio capodistriano suddiviso in 357 fondi. Il presente
volume costituisce pertanto la prima guida a sé stante dei fondi e delle collezioni dell’ARC e
l’edizione coincide con i festeggiamenti per i 50 anni di fondazione dell’Archivio come ente
autonomo e i 106 anni di servizio archivistico organizzato a Capodistria.
Per lunghi anni i problemi di spazio e un numero insufficiente di personale qualificato hanno
di fatto ostacolato lo sviluppo e l’attività dell’ARC. A varie riprese vi fu impiegato soltanto il
direttore, mentre dal marzo 1962 all’aprile del 1963 fu addirittura chiuso perché senza dipendenti. Vi si espletavano soltanto i compiti più urgenti, essendo difficile operare secondo un vero
programma di lavoro, in particolare per quanto concerneva la collaborazione con i soggetti produttori del materiale archivistico e l’acquisizione del materiale stesso, ma anche l’ordinamento,
l’inventarizzazione e l’edizione di sussidi per gli utenti. Le condizioni di lavoro migliorarono
dopo l’impiego di un numero consistente di operatori professionali alla fine degli anni ’70 e ’80,
ma soprattutto negli anni ’90 del secolo scorso, quando l’Archivio ottenne nuovi spazi. Terminato l’allestimento dei depositi, a partire dal 1995 l’acquisizione del materiale archivistico dai
soggetti produttori procede più spedita, mentre il personale cerca di far fronte nei migliore dei
modi alla propria missione anche per una più efficace promozione dell’Ente sia nell’area del
Litorale meridionale sia in ambito sloveno.
Poiche questa edizione coincide con alcuni importanti anniversari dell’ARC, nel volume sono
inclusi anche una presentazione della sua attività, il catalogo delle sue pubblicazioni e un elenco
dei dipendenti, sebbene di solito tali informazioni non siano pertineneti a questo tipo di pubblicazioni. La parte più ampia della guida riguarda naturalmente l’inventario dei 4766 m di materiale archivistico suddiviso in 802 fondi e collezioni. Di ognuno sono riportati: la segnatura,
la denominazione, la periodizzazione, la consistenza del materiale, il contenuto, i vari supporti
per l’uso del materiale stesso, la bibliografia relativa alla tematica del fondo o della raccolta e
una storia dei soggetti produttori, mentre per conenuti i documenti sono ordinati nelle seguenti
categorie fondamentali: amministrazione sino al 1945 ovv. 1947 (1954), amministrazione dopo
il 1945 ovv. 1947 (1954), affari giudiziari, economia, scuole, scienza e cultura, associazioni,
organizzazioni socio-politiche, sanità e assistenza sociale, enti religiosi, fondi personali e di
famiglia, collezioni.
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