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Slovensko strokovno slovstvo na podrocju

živinoreje in cebelarstva : izdaje do leta 1945
Besedilo: prof. dr. Andrej Šalehar

Uvod

Zacetki slovenskega strokovnega slovstva na podrocju živinoreje in cebelarstva se ujemajo z usta

novitvijo in zacetnim delom kmetijskih družb na Kranjskem, Goriškem in Štajerskem. Umekova

(2006) piše, da je bilo že v programu Kranjske kmetijske družbe, sprejetem na ustanovnem zboro

vanju clanov leta 1767, predvideno tudi izdajanje publikacij, v katerih naj bi objavljali poucne spise,

nasvete in poskuse. Ta cilj je bil uresnicen, ko je družba v letih 1770-1779 izdala štiri knjige v nemškem

jeziku z naslovom Sammlung nUtzlicher Unterrichte (Zbirka koristnih nasvetov). Pri tem je pomemben

Bleiweisov zapis (1867), da se je v obdobju izdajanja Zbirke koristnih nasvetov »vec razprav o raznih

receh v kmetovanji dajalo posamezno tiskati, nekoliko tega tudi v domacem jezici«. Peter Pavel Glavar je

26. julija 1779 poslal Kranjski kmetijski družbi, kakor poroca Umekova (2006), dopolnjen slovenski

prevod Janševega spisa ocebeljih rojih, ta pa naj bi presodila, ali si prevod zluži tiskanje. Delo ni bilo

izdano. Tako so se rojevala prva dela strokovnega slovstva na podrocju živinoreje in cebelarstva v

slovenskem jeziku.

Namen tega dela je predstaviti ugotovitve raziskave »Zgodovinski viri o slovenskih avtohtonih

in tradicionalnih pasmah: izdaje do leta 1945«, ki od leta 2005 poteka na Oddelku za zootehniko na

Biotehniški fakulteti. V okviru te raziskave išcemo, odkrivamo in sistematicno urejamo zg~dovinske
vire o nastanku in reji vseh lokalnih pasem (avtohtonih in tradicionalnih) domacih živali v Repu

bliki Sloveniji, o njihovem nastanku in njihovi reji. Temeljno izhodišce je bila baza informacij, ki

jih je Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) zbrala v bibliografiji »Slovenska retrospektivna

bibliografija clankov (Bibliografski opisi clankov iz obdobja 1797- 1945)«. S tem pregledom smo

dobili prve temeljne izhodišcne bibliografske podatke, ki so usmerjali naše delo pri pregledu gradiv

in virov, shranjenih v knjižnicah v Sloveniji in tudi v tujini. V pomoc so nam bile tudi bibliografije,

ki jih navajamo med viri. Preiskovali smo izdaje do leta 1945. Dozdajšnje ugotovitve predstavljamo v

treh sklopih:

> knjige in tiski,

> serijske publikacije,

> zakoni in predpisi na podrocju živinoreje in cebelarstva.

Naj že na zacetku tudi poudarimo, da je nekaj serijskih publikacij in knjig s podrocja živinoreje

in cebelarstva neposredno dosegljivih tudi v Digitalni knjižnici Slovenije (v nadaljevanju: dUB.si), te

pa smo popisali v prilogah. S klikom na povezavo je mogoce neposredno preucevanje in raziskovanje

posamezne publikacije.
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Slovenske knjige in tiski s pordocja živinoreje in cebelarstva: izdaje do leta 1945

Splošna predstavitev

»Prispevki k bibliografiji. Slovenske knjige in tiski s podrocja živinoreje: izdaje do leta 1945« so

dosegljivi na dUB.si na spletnem naslovu:

www.dlib.si/documents/knjige/bibliografije/pdf/URN_NB N_S Ldoc- BWKo PEGT.pdf

Bibliografija »Slovenske knjige in tiski na podrocju živinoreje in cebelarstva do leta 1945«obsega

364 enot. Od tega je bilo 3Z4 knjig napisanih v slovenskem jeziku, 40 (u %) pa je bilo prevedenih v

slovenski jezik. Casovni pregled izdaj knjig in tiskov je prikazan v Tabeli lo

Do leta 1850je bilo na podrocju živinoreje in cebelarstva izdanih skupaj z5 knjig, od teh pa jih je

bila nekaj vec kot polovica napisana v slovenskem jeziku. Druge so prevodi (po vecini iz nemškega

jezika). V drugem obdobju, to je od leta 1851do konca prve svetovne vojne (1918),je bilo izdanih 18z

knjig, od teh je bilo preveden ih samo zz (12,1%). Povprecno je bilo na leto izdanih Z,7knjige. Najvec

knjig na podrocju živinoreje je bilo izdanih v obdobju od konca prve in do konca druge svetovne voj

ne (1919-1945), skupaj 157,od teh pa jih je bilo samo šest (3,8 %) prevedenih. V tem obdobju so izdali

povprecno po 5,9 knjige na leto.

Preglednica1:
Knjige in tiski,Napisani v slovenskemPrevedeni vSkupaj

Casovnipregledizdaj

izdani v letihjeziku slovenski jezik
knjigintiskovna podrocju živinorejeincebelarstva

do leta 185013' (5Z%)1Z(48 %)z5

1851-1918

160' (87,9%)ZZ(12,1%)182

1919-1945

151(96,Z%)6 (3,8%)157

Skupaj

3Z4(89 %)40 (u %)364

•.Dve knjigi sta izšli v slovenskem in nemškem jeziku.

Najstarejše knjige in tiski

Katera je najstarejša slovenska knjiga na podorcju živinoreje in cebelarstva?

Valencic (1970)piše, da slovstvena zgodovina navaja kot prvo slovensko kmetijsko knjigo prevod

Wolsteinove knjige »Bukuvze od shvinskih bolesni sa kmeteske ~dy«, ki je izšla leta 1784v Ljubljani.

To potrjuje tudi Stefancic (1966). Pogosto se šteje za prvo sloveeko kmetijsko knjigo» Pogovor od che
belnih rojou«, ki jo je leta 1776prevedel in dopolnil Peter Pavel Gkvar. Ko je bil leta 1951najden rokopis

tega dela, je leta 1976izšla tudi v knjigi »Ob zoo-letnici pisane besede o slovenskem cebelarstvu«, ki jo

je uredil Martin Mencej. Zadreg pa še ni konec. Kranjska kmetijska družba je leta 1773v drugi knjigi
Zbirke koristnih naukov izdala strokovno delo z naslovom »Erfahrungsmassiger Unterricht wie die

Schafe durch gute Pflege zur vollkommensten Art gebracht, und bey solcher erhalten werden kon

nen«, ki ga je (v nemškem jeziku) napisal Brigodo (1771),slovensko pa smo ga preprosto poimenovali

»Prakticni nauki o reji ovac«. To je prvi strokovni ucbenik o reji ovac, izdan v Sloveniji. Umekova

(zo06) poroca, da je deželno glavarstvo na Kranjskem leta 1775in še enkrat naslednje leto prosilo Blaža
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Kumerdeja, naj to delo prevede v slovenski jezik, nicesar pa ne pove o tem, ali je bilo to tudi narejeno.

Morda pa bodo besedilo nekoc našli v kakem arhivu. In ce bo ta rokopis najden, bo to eno izmed

najstarejših ali celo najstarejše slovensko strokovno delo na podrocju živinoreje. Razvozlati pa je treba

tudi Bleiweisove navedbe iz leta 1855in iz leta 1867.Zapisal je namrec, da je Kranjska kmetijska družba

(ob ustanovitvi leta 1767imenovana Družba za poljedelstvo in koristne spretnosti na Kranjskem) v le

tih 1770-1779v Ljubljani v nemškem jeziku izdala štiri obsežne knjige »Sammlung nutzlicher Unterri

chte« (Zbirka koristnih nasvetov), v katerih so bili objavljeni poucni spisi, nasveti in poskusi, pa tudi,

da je bilo vec razpravo razlicnih temah na podrocju kmetovanja natisnjenih posamicno, nekatere tudi

v »domacem jezici«. Katera dela so to bila, še ni ugotovljeno, ko pa bo, bomo zanesljiveje odgovorili na

vprašanje, katera je najstarejša slovenska knjiga s podrocja živinoreje in cebelarstva.

Druge knjige

Leta 1789je bila izdana knjiga Beckerja Rudolfa Zachariasa »Kmetam sa potrebo inu pomozh,

ali uka polne vesele, inu shaloffne pergodbe te vasy Mildhajm. Sa mlade, inu flare ludy« (poslovenil

Marko Pohlin, Dunaj 1789, 445 strani).

Istega leta je v Mariboru izšla knjiga »Enu mala besedishe nemrizh Slovinskega, inu Nemshkiga

jefika«, napisana tako v slovenskem kot nemškem jeziku. Knjiga na zacetku vsebuje slovar, ki je skupaj

s sestavki, tremi tudi s podrocja živinoreje, pravzaprav prvi terminološki slovar na podrocju kmetijstva.

Leto179z jebilo zelo bogato, saj so izšle tri knjige. Med prevodi jetudi knjiga (glej naslovnico-slikaz),

ki jo je napisal slavni slovenski cebelar Anton Janša, v slovenski jezik pa jo je prevedel Janez Golicnik

pod naslovom: »Popolnoma podvuzhenje sa vsse zhebellarje«. Knjiga je bila v nemškem jeziku izda

na po Janševi smrti v letu 1775in še enkrat leta 1790.

Naslednja knjiga je izšla leta 1810v Celju. Gre za prirocnik o tem, kako se je treba varovati pred

živinskimi boleznimi in kako jih zdraviti, njegov avtor pa ni znan.

Od knjig, ki so bile izdane po letu 1810(16 knjig), so tri s podrocja cebelarstva, štiri obravnavajo

varovanje (zašcito) živali, po ena je namenjana konjereji, gojenju sviloprejk, prašicereji, kmetijski

kemiji in živalskim boleznim. Zanimivo je tudi povabilo in oznanilo iz leta 1848:»Oznanilo nove šole

v slovenskem jeziku za živinorejo, živinozdravilstvo in podkovstvo v Ljubljani«, ki je zacela delovati

leta 1850.Med ucnimi predmeti je bil tudi predmet Živinoreja, zato to leto štejemo za zacetek rednega

pouka o živinoreji v slovenskem jeziku. Druge knjige so ucbeniki za nedeljske šole ali berila za nedelje

in praznike ter splošno strokovne kmetijske knjige.

Knjige in tiski, izdani v letih 1851-1918

V obdobju 1851-1918je bilo skupaj izdanih 18z knjig (Z,7knjige na leto). Poudarimo najprej, da

je bilo od tega samo zz knjig - nekaj vec kot desetina - prevedenih, preostale pa so bile. napisane

neposredno v slovenskem jeziku. Knjige opisujejo vsa podrocja živinoreje. Med avtorji so številni,

ki so napisali in izdali (šteti so tudi ponatisi in razširjene izdaje) tri knjige ali vec. Najvec jih je pri

speval dr. Janez Bleiweis ru). Skupaj s Simonom Strupijem (4 knjige) sta s svojim delom brez dvoma

zaznamovala prvo desetletje obravnavanega obdobja. Leta 1858je izšla Bleiweisova knjiga Nauk od

reje domace živine. Konec 19. in v zacetku zo. stoletja je bil najplodovitejši pisec Viljem Rohrman (8
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Preglednica 2:

Poskus razpored itve

knjig in tiskov v letih

1919-1945 po tematiki

jeziku, vendar te, žal, nikoli niso bile prevedene v slovenšcino. Primer take knjige je delo Franca

Povšeta Rinder der Karst- und Kustenlander. Prvi del: Krain, 1893 - VIII, 103 str.; drugi del: Garz,

Istrien und Triest, 1894. - VIII, 137 str. V tej knjigi so podrobno opisane goveje pasme, ki so jih redili

na tedanjem Kranjskem, Goriškem in v Istri, med drugimi na primer bohinjsko govedo, kraško gove

do in tolminsko govedo.

Knjige in tiski, izdani v letih 1919-1945

V obdobju 1919-1945 je bilo skupaj izdanih 157 knjig (5,9 knjige na leto). Najprej naj poudarimo,

da je bilo od tega prevedenih samo šest knjig, druge pa so bile napisane neposredno v slovenskem je

ziku. Tematika knjig je zelo raznolika; v Tabeli 2 je prikazan poskus razporeditve knjig po podrocjih.

Posebej številni so knjige in tiski o mlekarstvu, cebelarstvu, razvoju in ekonomiki kmetijstva ter o

travništvu, krmi in gnojenju. Veliko je tudi ucbenikov in skript, ki smo jih našli v knjižnici na Srednji

biotehniški šoli v Naklem pri Kranju in ki so zapušcina Specialne mlekarske šole v Škofji Loki. Na

podrocju posebne živinoreje je veliko gradiv iz govedoreje, perutninarstva in kuncereje. Kot zani

mivost naj navedemo navajamo drobno knjižico z naslovom O varstvu živali (zbral in uredil Janko

Koren), Ljubljana 1936 ali 1940, 20 strani (leto izida še ni pojasneno), v kateri so zbrana tako pravila iz

nekaterih držav sveta kot organiziranost zašcite (varovanja) domacih živali. Podrobno so opisani tudi

razvoj zašcite (varstva) živali na Slovenskem ter zakonska pravila.

Slovenske knjige in tiski s podrocja živinoreje in cebelarstva: izdaje do leta 1945, dosegljive na
clUB.si

Na naslovu dUB.si je mogoce narociti tudi digitalne kopije knjig, ki so izšle v obdobju od leta

1500-1945, ki jih hranijo v NUK-u (Narodna in univerzitetna knjižnica) in ki so navedene v tej biblio

grafiji. Treba je samo klikniti na naslov: www.dlib.si/eod/ in jih poiskati. V NUK-u sicer h_ranijobogat
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Slika 1:

Naslovnici dveh knjig, ki

sta izšli med prvimi

knjig), preostali avtorji pa so bili: Franjo Dular

5 knjig, Fran Erjavec - 6 knjig, Ernest Klavžar - 3

knjige, Jakob Legvart - 3 knjige, Gustav Pirc - 5

knjig in Ludvik Steuert - 4 knjige (prevodi knjig
o Sosedu Razumniku).

V letih 1869-1882 so izhajala Naznanila (v

slovenskem in nemškem jeziku - Mitteilungen)

c. kr. Kmetijske družbe na Kranjskem, ki so po

drobno porocala o pospeševanju živinoreje in

objavila številne strokovne razprave. Na zacet

ku 20. stoletja so kot priloga Kmetovalcu zacela

izhajati Gospodarska navodila (skupaj 15 zvez

kov na podrocju živinoreje), ki so obravnavala

razlicne strokovne živinorejske teme in razlicna

prakticna navodila. Omeniti je treba tudi razlic

na Pravila, saj so v tem obdobju nastajale živi

norejske zadruge in druge organizacije.

Številcnost slovenskih strokovnih knjig na

podrocju živinoreje in cebelarstva v obdobju

1851-1918 potrjuje, da so se v tem obdobju izšo

lali in usposobili številni slovenski strokovnjaki,

ti pa so svoje znanje širili med rejce tudi s pisano

besedo. Nekateri so v tem obdobju napisali tudi

nekaj strokovnih živinorejskih knjig v nemškem
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Preglednica 5: Specializirane slovenske serijske publikacije na podrocju živinoreje in cebelarstva - izdaje do leta 1945

Preglednica 4: Najstarejše ter za živinorejo in cebelarstvo najpomembnejše slovenske serijske publikacije:

1. KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE, LJUBLJANA (1843-1902) - DOSEGLJIVO NAdUB.SI,

2. UMNI GOSPODAR, GORICA (1863-1865),

3· SLOVENSKI GOSPODAR, MARIBOR (1867-1941) - DOSEGLJIVO NA dLIB.SI,

4· ŠTAJARSKI GOSPODAR, GRADEC (1869-1878),

5· NAZNANILA (dvojezicna), LJUBLJANA (1869-1882),

6. GOSPODARSKI LIST, GORICA (1869-1876),

? SOCA, GORICA (1871-1915) - DOSEGLJIVO NA dLIB.SI,

8. SLOVENSKA CEBELA, LJUBLJANA (1873-1882),

9· KMETOVALEC, GORICA (1875-1877),

10. GOSPODARSKI LIST, GORICA (1881-19°1),

11. SLOVENSKI CEBELAR IN SADJEREJEC, LJUBLJANA (1883-1889),

12. KMETOVALEC, LJUBLJANA (1884-1944),

13· GOSPODARSKI GLASNIK ZA ŠTAJERSKO, GRADEC (1884-1918),

14· DOLENJSKE NOVICE, NOVO MESTO (1885-1919)- DOSEGLJIVO NA dUB.SI,

15· SLOVENSKI CEBELAR, LJUBLJANA (1898 -7) - DOSEGLJIVO NA dLIB.si (leto 1898).

Preglednica 3:

Casovni pregled pricetka izdajanja slovenskih serijskih

publikacij z objavami o živinoreji in cebelarstvu: izdaje
do leta 1945

21

2

12

22

93

10

26

ŠteviloObdobje

do leta 1850

1851-1870

1871-1890

1891-1910

1911-193°

1931-1945

Skupaj

Slika 3:

Prva naslovnica Kmetijskih
in rokodelskih novic z

Oznanilom o novem

slovenskem casopisu

Slovenske serijske publikacije s prispevki s podrocja živinoreje in cebelarstva: izdaje do leta 1945

~etijfke'iR rokodelfke no
Na fyetlobo dane od z. k. kmetijfke (lrllshbe.

Splošna predstavitev

Slovenske serijske publikacije s prispevki s podrocja živinoreje in cebelarstva so zacele izhajati

pozneje kot knjige. Najstarejše so Kmetijske in rokodelske novice, ki jih je izdajala Kmetijska družba

na Kranjskem. Ta publikacija je sicer pod štirimi naslovi izhajala vse od leta 1843 do 1902. Slovenska

strokovna revija z najdaljšim stažem nepretrganega izhajanja je Slovenski cebelar, saj izhaja že vse od

davnega leta 1898.

Ob pregledu 121 slovenskih serijskih publikacij, ki so izšle do leta 1945, smo našli prispevke s po

drocja živinoreje in cebelarstva v 93 enotah (seznam publikacij je v Prilogi 3).

Casovni pregled pricetka izdajanja slovenskih serijskih publikacij z objavami o živinoreji in cebe

lars tva: izdaje do leta 1945 - Preglednica 3·

fond strokovnih knjig s podrocja živinoreje, in to ne samo slovenskih, ampak tudi številnih tujih.

Doslej je digitaliziranih osem slovenskih knjig s podrocja živinoreje, tako da so neposredno dostopne

(seznam je v Prilogi 1). Na podrocju cebelarstva je prek dUB.si mogoce v digitalizirani obliki narociti

16 knjig (seznam je v Prilogi 2.).

JY: :1. " {redu 5. hlaligu f$t:11JClIUt.

Osnanilo.

:1843. 1. SLOVENSKA CEBELA, LJUBLJANA (1873-1882),

2. SLOVENSKI CEBELAR, LJUBLJANA (1898 -7),

3· PEROTNINAR, TRŽIC (19°6-19°8),

4· KONJEREJEC (priloga Kmetovalca), LJUBLJANA (1913-1922),

5· PERUTNINAR (priloga Kmetovalca), LJUBLJANA (1913-1914),

6. KONJEREJEC, MARIBOR (1925-193°),

7· REJEC MALIH ŽIVALI, ŠINKOV TURN (1934-1939),

8. SLOVENSKI MLEKA RS KI LIST, LJUBLJANA (1937-1941),

9· ŽIVALCA, LJUBLJANA (1933-1939).
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Seznam slovenskih serijskih publikacij z objavami s podrocja živinoreje in cebelarstva, ki so ne

posredno dostopne na dUB.si, je v Prilogi 4.

Utrinki iz objav v slovenskih serijskih publikacij

Raziskava zgodovinskih virov o slovenskih pasmah je odkrila že vec kot 1500 objav.

Glasilo ,Slovenskega cebelarskega društva'
za Kranjsko, Štajersko, Koro ko in Prlmors o se sedežem y Ljubijanl.

Slovenski cebelar

Slovenski cebelar je strokovna revija z najdaljšim stažem, saj nepretrgano izhaja že vse od leta

1898. Glede na to torej letos praznuje lll-letnico izhajanja.

Med dobre 11l8tnoBli domacib prdieev ni le
pri~levati teh, da so ulrjeni u na§e razmere, da
110 rodovitni in raslni, da se radi rede, in da 80

pripravni tudi za pabo, ampak tudi le, da naID
dajfjo prav 81881no meso, ii je posebno pripravno
za mesene klobase in fine gnjali (ali ~ullke), Meso
domacih prašicev j. CYTslo,jedrnato in bolj lemno
rudece barve; preka.jeno je bolj stanovitno in bolj
oknsno kakor meso jorldirskih prdicef. Prav

zaradi lega nam dajejo domaci prabici najbolj§e
mesene klobase in prav fiDe in socne gnjali.

Ker se rabi ludi pri nas jorkširsko
pleme za izboljbnje domacih prailicev, paziti mo·
ramo nalo, da ne izpodrinemo ž njim dobrib
l Ilsin o s t ij, ki jih imajo domaci pr8šici. Kakor
nam zamore jorkAirsko plems pom~gati v prabicji
reji do boljših 1'8pehoT, ravno lako nam pa tudi
lahko škod uie, ako ga rabimo v preveliki meri.

Kar je dobrega, treba ohranili!

Cetrti utrinek: Gustav Pirc: Kdo je umen živino

rejec ali živinorejec sploh? Kmetovalec, 27(191Ol3,

str. 24-25.

Tretji utrinek: Dobre lastnosti domacih prašicev

treba ohraniti. Dolenjske novice, 1899, str. 217-

Zi vina ni stroj. temvec silno sestavljeno fivo bitje.
ti tivi in wp6va edino le po naravnih zakonib, ki jib
živinorejec mora poznati, ee naj žifinoreJo Ispešno goji.

Za umno tivinorejo je znanstvena naobratba
neobhodno potrebna. Kdor nima vsaj osnovnib
pojmiH' toza.devne~a znanslva, ta Sil ne more
iro e no v II ti ži vi n orej ea, ampak je prepro<:,tlastnik

živine, ki nima nobene~<I.cilja, ki dela tjavendaD, vzgaja.
oskrbuje in razmnolnJe živino dobro ali slabo, kakor
je pac videl pri svojih pradedih ali sosedih.

Umen živinorejec mora poznati postanek novega

bitja, mora vedeti, da so v oplojenemjajcm že zasnovane
vse lastnosti bodocega mladica, ker sta spojeni moški

in ženski celici po gotovih naravnih zakonih spojili
lastnosti staršev in je koncno le od nmnega živinorejskega

dela 2l\visDO, ce živinorejec zumnim ramnjero vzbndi

v mladem življenjn Z8SnO\'anedobre lastnosti do ,iška

I razvitja,

Clovel, zametuje domace, kul' je dobt'o
ln Išce dalec v tujinI boljš!!, a zamau.
Tako se je godilo tudi bohinjski goye
ji pasmi.

11~.il(''' nam mora biti prvo in glav.
no, kur zahtevamo od dobrega. goveda
in l'avno v tem ozlru se bohinjska go
veja pastIla, akoravno ni velika. - ze
lo odlilHtjc. Toda mellaln se je ta. i7.
bOI'ua ln edina. domaca planinska pa,,
ma ncsmotrcno in prevec s pincgav
sko tnl(o, dajo Ilo slcdnjaskoruj izpodl'i
nila. :%al, da se ni storilo do danes T pov
zdiso bohinjske govcdorejc šc nic, nm
pale ll:lslll'otno z nepI'avilnim Il1cšanjern
celo šlwdilo. Pred 4 leti smo imeli v
Srednji vasi v Bohinju shod, ki je imel
ct1illi nainel). vzhubili Uled Dobinjci
zanimunjc zn njihovo domaco, dotlej
zn.l\1eto\'ano. tocln. iz1Jorno govC'jn I'n~
mo. Ker po'znam iz lastne sku~nje. to
pasmo že r.davnaj in jo visoko COOl~:
si štejem v svojo dolžnost, da vnovlC
C'""'~""C";l)' ; •.• .,."'l1'H(o •.•.•..•, ..••.."""""i ,q·~ti flo ..
hh;i~~l~~':'oiini~~~'-boi;injsk~'govcjo pa~-
mol

Drugi utrinek: A. Cvenkelj: Rešimo bohinjsko

govejo pas mo. Domoljub - Naš kmecki dom,

51(1914)2, str. 10-13.

Prvi utrinek: Iz pozabe so bile znova obujene

stare slovenske pasme, na primer:

> posavinski konj,

> bohinjski konj,

> kobariški konj,

> solcavski crni prašic,

> štajerski crni prašic,

> gorenjski crnolisasti (crnopikasti) prašic,

> bohinjska koza,

> tolminska koza,

> domaca rjava koza.

letnik 1.

,
5. Vladislav Rojec, 18 let

6. Edi Senegacnik, 5let

7. Martin Mencej, 6let

8. Janez Mihelic, 33 let

9. Marko Borko, od leta 2008

Y Ljnbljam, jannvarija f898.

•
Stevo

Slika 4:

Naslovnica prve številke prvega letnika revije Slovenski cebelar

Uredniki revije:

1. Francišek Rojina, 21let

2. Martin Humek, 6 let

3. Avgust Bukovec, 20 let

4. Stane Mihelic, 1leto
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Zakonodaja na podorcju živionoreje in cebelarstva v slovenskem jeziku: izdaje do leta 1945

Posebej velja poudariti, da so v tem obdobju nastali tudi številni zakoni na podrocju živinoreje in

cebelarstva v slovenskem jeziku (seznam virov je v Prilogi 5). Poleg zakonskih predpisov o žrebcih, ki

so jih na podrocju konjereje objavili že pred letom 1850, so pomembni zakoni o varstvu domacih živali

(1855), prvi zakon za povzdigo govedoreje (1868), zakon o cebelarstvu (1879) in drugi. Naznanila so

leta 1878 objavila Nacrt deželne postave za vojvodino Kranjsko o ravnanji z junci za pleme. Leta 1891

je Ernest Klavžar v knjigi Prirocni zakonik za pokneženo grofijo Goriško in Gradiško objavil zakon o

cebelarstvu (leto 1879). Leta 1897 je v Gradcu izšla knjiga Zakon z dne 17-aprila 1896 in izvršilna na

redba v povzdigo govedarstva za vojvodino Štajersko. Na Dunaju so od leta 1870 do 1918 v slovenskem

jeziku izdajali Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane, ki je dostopen

tudi na spletu.

Prvi primer: Zakon proti terpincenju živali iz leta 1855, Leta 1855 so za celotno tedanjo avstrijsko

monarhijo (razen za vojne krajine) izdali Ukaz, na podlagi katerega se »daje postava zoper terpincenje

ali tra.pljenje živali<<:

Drugi primer: Zakon o cebelarstvu iz leta 1879

Postava ou tK junija 1~1~,
€tyltOI/G 2U pa!.:"ož.n. gr.jij. GarjJ!.:a jn Gmdiško

zall.allj.ca cbcl,m/e ••

('tv. 13 dci ••• k. •• nlte. ilir. rcimorj •.)

S privolitvijo r1ežc)lIe~R zbora Mojo po
knežeuc grolije G01iško·GradiŠke sem S)IOZlIa) Zil
doul'o, 7.A)IOVedatito-)e:

§, 1. S cbel.rst,'oDl sme pecati se, kllor
hoce, dn )e se drži zapovedi te-le lJOstA\·C.

Tretji primer-: 140 let - Prvi zakon o živinoreji na

slovenskem ozemlju

II Postava od 10. decembra 1868,.•.e1jaaa •.•.•.• j .•.•4100 ''-''Jer •••.• o PO'"1d.i5i reJe lf•.•.~Je ilvl.e.

1Jka.z deželnega odbora št.ajerskega od 29. aprilu.
18n

••• .-.j.I ••••••••••••• ~11Ij.,n ••e_ 11:10:4"Juriih" _ •.•• O!••• lit•••••••.•••••••.• IMS
(""lei •.•• ". '1""'" ••• ~.Ull:lih"._"'J •.•

S 10 post••." 1'1: llllr-.!jll",nlll za~opl't"n po .••rhnn tldkulIjr:

Il) Skrb J:Il lo. da se \' okraju I'rlpr.vu~ lJltlltOI bik1 pripravijo • ., pD.Ullltuih

okolicah okuja prlme"lo nnp~jn~ija hi tu\'UDjelllUI njlhonlll rat.ljl!:J1ji,

~krb. ,1A.se ~lltno,.ljo uu·.roYIlI••" tJra.~tTil za ~Irino, n'jemajo ih'illo
~Iravlllkl ln tl:l polltlionc ohl~h'Ue 11\obcili" pri :lvr~e.',.njl kaillih prod
['ItIII\' ptwiplrllj(ll

li) IIO'pdl obdel(l, ..nnjll Im~"nlj (I'ulllo. u klajll) kakor h,dl po.spch, ln kn lJI

trrhIJ blln, podpira nBlluy ,"n nnpr.ijO' •••1l iII odpeljavo ,"orlI!;

e) po.•rf!h Ytllnostl ,"ciI f.I•••lnorcjcl Olllnl. kako ilC JJ10rll ZASlopno 8 il •••loo m

\'lIaH hi JI l'ICref.1ln IU1h I,ollbnj.lfljo k kutL"(~n! reji goveje thlne, koncno

11) 1'f.llI'llih:t (btili JIII:'itIH'lllh nurclir.h, pn kuterih jl1 moe ;i;i'finnrBjcem prodajo

;:ll\'fj\' ihilw ln Ol) njn llrlllnbljrnlh Izdelkuv tm"'pe.~vati in dilj~fl\""Ii.

n) ~k(h 1,0 JlllSII(l~ck III11illn.l!J..i11gOllvo,lllr~icv. posebno 'ul lo, da ilC drlt8ha

7.11"'Iurljo (lonHl(lljo \l!!lll.IlOvljtlU iII dll RC polIpirojo.

kaz c. k. ministerstva notranjih opravil po doO'ovoru z c. k. najvisjo
volicijsko obla lnijo t 5. Februarja t 855,

veljaven za V6t kronovine, ru;un vojaške krajine,

• ".",riln '" .laJ'" po.t.". "op",r terplnrenJe .11 traplJenje Hvali.

(Je deri. zakoniku X, delu ;'1. 31 i.daDim in razpoolanim 21. ~·.bru.rj 1~.)

Kdor z žin,lmi naj bodo njego\'e ali ne, na ocitnrm mestu tako gel'do ravna

da e ljudje lIad tem pohuj.' avajo ali potikujejo, tt'ga ima politicna go!'po 'ka in v

krajih, kjer je kako' na. c. k. polir.ij ,ka go po 'ka pa ona kazniti ali štrafati (la

§. 1 t ce ar kega ukaza JO. Aprila t 5-1, Iferž. zalt. ',t. 96~) (,- lombardo-beneš

kem kralj h'u po §..• ukeza. minUerskega 25 .. -\prila 1 5-1 '1. 102).
"'e bi . e kje opazilo da ljudje na. neklet'o "ižo (logo toma živali tet'pincijo

ali da je tako erdo ra"lIallje pri kaki kUl'cii ali pri kakem t'okodel tvu \' lIavado

pri'lo ima dež luo pogla\'ar h'O obla~t po ebue prepo\-edi zoper takošno ohnu'anje
oznanili.

Baron Bach 8. r.
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V deželnem zakoniku in ukaznem listu za vojvodstvo Štajersko je bil na zacetku leta 1869 ob

javljen prvi zakon o živinoreji na slovenskem ozemlju, ki je bil sprejet 10. 12. 1868 - torej pred vec

kot 140 leti. Že v naslovu samem je poudarjeno, da obravnava govedo in govedorejo, ki je bila tedaj

najpomembnejša živinorejska panoga .

Visoka obletnica - vec kot 140 let od sprejetja prvega zakona o živinoreji na slovenskem oze

mlju - in vsebina nas nagovarjata k spoštovanju tega pomembnega mejnika za slovensko živinorejo.

Snovalci zakona so dobro poznali živinorejo. Takrat znana strokovna spoznanja so ze~o smiselno

vgradili v posamezne clene in pri tem zakonsko opredelili vsa pomembnejša podrocja reje živine.

Prav ta celovitost je velika odlika tega prvega zakona o živinoreji. Morda so bili sestavljavci zakona

prav po svojem strokovnem znanju prevec pred prakticno živinorejo, zato so bile nekatere zakonske

rešitve za številne rejce tako rekoc nerazumljive. To je bil verjetno razlog, da so v Slovenskem gospo

darju objavljali Pojasnila, ki jih je lahko napisal le clovek z dobrim teoreticnimi znanji in prakticnimi

izkušnjami z rejo živine. V tem je morda tudi ena od možnih razlag, zakaj se Kranjska kmetijska

družba ni strinjala z vsemi dolocili zakona in zakaj je šele po enajstih letih (1879) sprejela svojo Posta

vo za ravnanje z junci za pleme, ki ni zakon, temvec nekakšen živinorejski pravilnik.

Na koncu na kratko presodimo, ali se je kaj od zapisanega v prvem zakonu o živinoreji ohranilo

v naših zdaj veljavnih zakonskih predpisih na podrocju živinoreje. Pri tem omenimo, da morajo biti

plemenjaki tudi zdaj odbrani in potrjeni. Imeti morajo dovolilnico. Potrjevanje plemenjakov (najprej

žrebcev, potem bikov in pozneje tudi drugih vrst) je živinorejski predpis že vec kot dve stoletji, njegov

pomen pa se z rabo plemenjakov za osemenjevanje še povecuje. Vse pomembnejši so tudi reja, ravna

nje in oskrba ter varstvo živali. In še bi lahko naštevali.
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Razprava in sklepi

Raziskava slovenskega strokovnega slovstva na podrocju živinoreje in cebelarstva do leta 1945je

pokazala, da je zakladnica knjig in tiskov (364 enot), objav v serijskih publikacijah (93 enot) in prvih

zakonov na teh podrocjih v slovenskem jeziku precej bogata. Zaradi velikega zatiranja slovenskega je

zika, še posebej do zacetka 19.stoletja, smo slovensko strokovno slovstvo na podrocju cebelarstva in še

posebej živinoreje dobili razmeroma pozno. Prva dela so bila pogosto prevodi tujih, najpogosteje nem

ških del. V obdobju do leta 1850je bila skoraj polovica vseh del prevodov. V naslednjih letih, ko je bilo

vse vec tudi slovenskih izobražencev, je velika vecina del in objav izvirno nastala v slovenskem jeziku.

Poglavitni viri podatkov, ki smo jih uporabili v raziskavi, so zbrani v poglavju Viri. Pri takem

delu so dandanes izjemen pripomocek sodobna racunalniška orodja in baze podatkov, kljub temu

pa so vse te baze dinamicne, saj jih stalno dopolnjujejo z novimi podatki in viri. Zato je povsem ver

jetno, da bodo odkrita tudi nova dela in objave, ki bodo še obogatila strokovno slovstvo na podrocju

živinoreje in cebelarstva. Kakor koli že, tudi na bolšjem sejmu je bil odkrit marsikateri, v seznamu
navedeni vir.

Knjige, tiski, serijske publikacije in stari zakoniki so bili, so in bodo nezamenljiv vir znanja, uspo

sabljanja in ucenja. So naša kulturna in strokovna dedišcina. Na podrocju živinoreje in cebelarstva

je bera strokovnega slovstva do leta 1945 precej bogata. Ko listamo po starih publikacijah, se lahko

piscem priklonimo iz spoštovanja do njihovega strokovnega znanja in splošne razgledanosti. Sloven

ske knjige, tiski, serijske publikacije in stari zakoniki na podrocju živinoreje in cebelarstva so tudi

velik prispevek k ohranjanju in še posebej k uveljavljanju slovenskega jezika, saj so jih brali predvsem

na kmetih, kjer so se v vsej zgodovini najbolj ohranjale naše korenine. Prvi avtorji so tudi zacetniki

slovenske strokovne živinorejske in cebelarske terminologije.

Spletni portal dUB.si, ki deluje v okviru NUK-a, se zelo hitro razvija, tako da lahko še do nedav

na pogosto težko dostopna in dragocena gradiva prebiramo in raziskujemo neposredno, od kjer koli.

Tudi na podrocju živinoreje in cebelarstva je zdaj mogoc dostop do osmih knjig in osmih serijskih

publikacij, ki so bile izdane pred letom 1945, stare knjige v digitalizirani obliki pa je po razmeroma

sprejemljivi ceni mogoce tudi narociti. Na podrocju cebelarstvj je tako na primer ponujenih šestnajst
knjig, med katerimi je tudi prevod Janševe knjige iz leta 1792.

Viri:

Adamic, France: 200 let kmetijskega tiska na Slovenskem (1792-1992).Zbornik Biotehniške fakultete v
Ljubljani. Suplement 16- kmetijstvo, 1992,70 strani.

Bleiweis, Janez: Zgodovina ces. kralj. kranjske kmetijske družbe s statisticnim popisom na Kranjskem.
Ljubljana 1855,32 strani.
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njenega v letu 1767.do konca leta 1867.Ljubljana 1867,40 strani.

COBIB.SI - vzajemna bibliografsko-kataložna baza podatkov.
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Dunaj 1870-1918.(http://alex.onb.

ac.at/gesetzcdrab_fs.htm - 28.4.2009)
E-knjige po narocilu.
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Zbirka strokovnih knjig iz zasebne knjižnice prof. dr. Andreja Šaleharja.

127



PE rER PAVE L GLAVAR

PRILOGA 1

Seznam slovenskih knjig s podrocja živinoreje, ki so neposredno dosegljive na dUb.si:

1. Navod, kako naj ravnajo kmetje in cele soseske z gozdom (slovenskim soseskam in

kmetom). Scheyer, Mavricij / Prevod iz nemšcine, 1869, pdf dokument (6450 kB).

2. Kratki navod k vzreji domacih sviloprejk. Prevod iz nemšcine, 1871,pdf dokument (1601kB).

3. Zboljšanje gospodarstva na planinah. Trientl, Adolf / Prevod iz nemšcine, 1872,

pdf dokument (7746 kB).

4. Stelja in gnoj. Trientl, Adolf / Prevod iz nemšcine, 1875,pdf dokument (3916kB).

5. Zoologijski atlant. Leutemann, Heinrich / Prevod iz nemšcine, 1901,pdf dokument (13MB).

6. Soseda Razumnika prasicereja (poljudno navodilo za rejo in oskrbovanje prasicev).

Steuert, Ludwig / Prevod iz nemšcine, 1909, pdf dokument (20 MB).

7. Gnojnišce (kmetovavca zlati rudnik / v poduk našim gospodarjem). Wimmer, Anton /

Prevod iz nemšcine, 1854,pdf dokument (1On kB).

8. Domace živinozdravstvo v boleznih konj, govedja, ovac, prešicev, koz in psov, ali nauk,

kako mora ... Rohlwes, Johann Nicolaus / Prevod iz nemšcine, 1856,

pdf dokument (23 MB).

PRILOGA 2

Seznam knjig s podrocja cebelarstva, ki jih je mogoce v digitalizirani obliki narociti na dUb.si:

1. Nauk o cebelarstvu. Janša, Anton; Rojina, Francišek V Ljubljani: Jugoslovanska knjigarna,

1922, 86 str., VlIf. pri!.: ilustr. ; 19 cm / sIv.

2. Anton Janša: slovenski cebelar: njegovo življenje, delo in doba Mihelic, Stane V Ljubljani:

Cebelarsko društvo za Slovenijo, 1934, 163str.: ilustr. ; 19 cm / sIv.

3. Cebelarski zbornik. Bukovec, Avguštin Ljubljana: Slovensko cebelarsko društvo, 1944, 101

str.: ilustr. ; 27 cm / sIv.
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4· Umno cebelarstvo: s 47 podobami. Cerne, Jernej V Ljubljani: Kmetijska družba kranjska,

1895,70 str.: ilu str. ; 21cm / sIv.

5. Umni cebelar. Lakmayer, Fran V Celovcu: Družba sv. Mohorja, 1907-1908, 2 zv. (250 str.):
ilustr. ; 24 cm / sIv.

6. Antona Janshaja zessarskiga zhebellarja Popolnoma podvuzhenje sa vsse zhebellarje. Janša,

Anton; Golicnik, Janez v' Zelli: utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko, 1792,200 str., 7 zganj.

f. pril.8° (16cm) / sIv.

7· Temelji uspešnega cebelarstva s posebnim ozirom na vzrejo matic. Beranic, Davorin Celje:
D. Beranic, 1922,45 str.: ilustr.; 19 cm / siv.

8. [Bucelstvo: po izkušnjah in besedah retijnskega bucelarja Jožefa Oblaka spisal Fr. Lev

stik]. Levstik, Fran; Oblak, Jožef Ljubljana: Edmund Terpin, 1867,48 str., 19 cm / sIv.

9· Umni cebelar. Spisal-. 2.izd .. Lakmayer, Fran Na Prevaljah: [s. n.], 1922,: ilustr.; 8°/ sIv.

10. Bucelarstvo. Po izkušnjah In besedah bucelarja Jožefa Oblaka. Opisal Fr. Levstik. Levstik,

Fran V Ljubljani: [s. n.], 1867,str. 1-48.; 8°/ sIv.

11. Naš panj. Opis in prakticen navod, kako naj cebelarimo v njem. Po lastnih izkušnjah za slo

venske cebelarje priredil-o Pojasnjeno s 107pod. Žnideršic, Anton Ljubljana: [s. n.], 19_25,8°/ sIv.

12. Anton Janša. Njegovo življenje in delovanje. Raic, Slavko [V Ljubljani]: [s. n.], 1934, 8°/ sIv.

13· Slovenske panjske koncnice (Donesek k studijam o slovenskem ljudskem slikarstvu) .

Vurnik, Stanko. Ljubljana: [s. n.], 1929, [1] str., StLl57-178 ,3 pri!.; 8° / sIv.

14. Cebelne bolezni. Verbie, Josip Ljubljana: [s. n.], 1935,: ilustr.; 8°/ sIv.

15. Seznam orodja in drugih potrebšcin za napredno cebelarstvo Društvene cebelarne v Lju

bljani, doslej Blagovni oddelek Cebelarskega društva za Slovenijo. [Ljubljana: Društvena
cebelarna, 1932,15str.: ilustr.; 28 cm + cenik / sIv.

16. II. seznam orodja in drugih potrebšcin za napredno cebelarstvo Društvene cebelarne v Lju

bljani, doslej Blagovni oddelek Slovenskega cebelarskega društva. [Ljubljana: Društvena ce

belarna, 1939,15str.: ilustr.; 28 cm / sIv.
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PRILOGA 3

Slovenske serijske publikacije z objavami o živinoreji in cebelarstvu: izdaje do leta 1945

Naslov (kraj izhajanja)

1. ABC KMETSKE IN KMETIJSKE IZOBRAZBE (LJUBLJANA)
2. BESEDNIK (CELOVEC)

3. CASOPIS ZA ZGODOVINO IN NARODOPISJE (MARIBOR)

4· DOLENJSKA (LJUBLJANA)

5. DOLENJSKE NOVICE (NOVO MESTO)

6. DOMACIN (LJUBLJANA)

7. DOMOLJUB (LJUBLJANA)

8. DOMOVINA (LJUBLJANA)

9. EDINOST (MARIBOR)
10. GORICA (GORICA)

11. GOSPODAR (PRILOGA DOMOLJUBA)

12. GOSPODAR (LJUBLJANA)

13. GOSPODAR IN GOSPODINJA (PRILOGA DOMOLJUBA)

14. GOSPODARSKI GLASNIK ZA ŠTAJERSKO (GRADEC)

15. GOSPODARSKE NOVICE (PRILOGA SLOVENSKEGA

GOSPODARJA - MARIBOR)
16. GOSPODARSKE NOVICE (PRILOGA SLOVENSKEGA

GOSPODARJA - MARIBOR)

17- GOSPODARSKI LIST (GORICA)
18. GOSPODARSKI LIST (PRILOGA SOCE)

19. GOSPODARSKI LIST (GORICA)
20. GOSPODARSKI LIST za tržaško okolico (TRST) ,

21. GOSPODARSKI VESTNIK (GORICA)

22. ILUSTRIRANI SLOVENEC (LJUBLJANA)

23. KMECKO BRANJE (GORICA)

24. KMECKO DELO (MARIBOR)

25. KMECKA ŽENA (MARIBOR)

26. KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE (LJUBLJANA)

27. KMETIJSKI LIST (LJUBLJANA)

28. KMETSKI LIST (LJUBLJANA)

29. KMETIJSKE NOVICE (LJUBLJANA)

30. KMETOVALEC (LJUBLJANA)

31. KMETOVALEC (GORICA)

32. KMETSKI PRIJATEL - GOSPODARSKA PRILOGA (CELJE)
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Leta izhajanja

1918

1869-1878

1904 -7

1938

1885-1919

1913-1915

1888-1944

1918-1941

1938-1940

1899-1914

1926-1933

1931-1932

1934-1944

1884-1918

1926

1922-1928

1881-1902

1869-1879

1898-1901

1923-1928

1924-1932

1929

1938-1941

1937-1941

1843-1902

1919-1925

1925-1941

1944-1945

1884-1944

1875-1877

1882-1884

33. KOLEDAR GORIŠKE MATICE (GORICA)

34. KONJEREJEC (MARIBOR)

35. KONJEREJEC (PRILOGA KMETOVALCA - LJUBLJANA)

36. KOROŠEC (KRANJ, CELOVEC)

37. MALI GOSPODAR (LJUBLJANA)

38. MATI IN GOSPODINJA (PRILOGA DOMOLJUBA)

39. MURSKA KRAJINA (MURSKA SOBOTA)

40. NARODNI GOSPODAR (LJUBLJANA)

41. NARODNI LIST (CELJE)

42. NARODNOGOSPODARSKI VESTNIK (LJUBLJANA)

43. NAŠ DOM (MARIBOR)

44.NAŠ KMECKI DOM (PRILOGA DOMOLJUBA)

45. NAŠE GORICE (MARIBOR)

46. NAZNANILA - MITTHElLUNGEN (LJUBLJANA)

47· NOTRANJEC (POSTOJNA)

48. NOVA DOBA (CELJE)

49. ORAC (LJUBLJANA)

50. ORAC (LJUBLJANA)

51. PEROTNINAR (TRŽIC)

52. PERUTNINAR (PRILOGA KMETOVALCA)

53· PRAKTICNA GOSPODINJA (LJUBLJANA)

54· PRIJATELJ ŽIVALI (LJUBLJANA)
55. PRIMOREC (TRST)

56. PRIMORSKI GOSPODAR (GORICA)

57- PTUJSKI LIST (PTUJ)

58. REJEC MALIH ŽIVALI (ŠINKOV TURN)

59· RESNICA (LJUBLJANA)

60.RODOLJUB (LJUBLJANA)
61. SAMOUPRAVA (GORICA)

62. SLOVENEC (LJUBLJANA)

63· SLOVENSKI DOM (LJUBLJANA)
64. SLOVENSKI GLASNIK (CELOVEC)

65. SLOVENSKI GOSPODAR - GOSPODARSTVENA

PRILOGA (MARIBOR)

66. SLOVENSKI GOSPODARSKI LIST (CELJE)

67. SLOVENSKI KMETOVALEC, POLJEDELEC (CELJE)

68. SLOVENSKI MLEKARSKI LIST (LJUBLJANA)

69. SLOVENSKI NAROD (LJUBLJANA)

70. SLOVENSKI ŠTAJERC (KAMNIK, KRANJ)

1921-194°

1925-193°

1913-1922

19°7-1911

1939-1943

1926-1933

1932-1941

19°0-1945

1906-1914

19°1-19°3

19°1-1939

1927-1941

1869-1882

19°4-19°9

1919-1941

1937-1939

194°-1942

1906-1908

1913-1914

1934-1937

1933

1867-1869

19°5-1915 

1919-1922

1934-1939

1917-1918

1891-19°4

1906-1913

1873-1945

19°9-1914

1858-1868

1867-1941

1934-1935

1893-1894

1937-1941

1868-1943

19°4-19°5

131



FErl\ FAVtl GlAVAR

PRILOGA 4

Seznam publikacij z zakonodajo s podrocja živinoreje in cebelarstva v slovenskem jeziku:

izdaje do leta 1945

Seznam slovenskih serijskih publikacij z objavami s podrocja živinoreje in cebelarstva, ki so

neposredno dosegljive na dLib.si

Leta izhajanja

1885-1919

1843-1902

1919-1922

1898 -7

1867-1941

1871-1915

1900-1918

1861-1941

PRILOGA 5

Naslov (kraj izdajanja)

1. DOLENJSKE NOVICE (NOVO MESTO)

2. KMETIJSKE IN ROKODELSKE NOVICE (LJUBLJANA)

3· PTUJSKI LIST (PTUJ)

4· SLOVENSKI CEBELAR (LJUBLJANA)

(ZA LETO 1898)

5. SLOVENSKI GOSPODAR (MARIBOR)

6. SOCA (GORICA)

7· ŠTARJERC (PTUJ)

8. UCITELJSKI TOVARIŠ (LJUBLJANA)

1893-1894

1937-1938

1871-1915

1920-1922

1869-1878

1900-1918

1941-1945

1894-1895

1913-1914

1861-1941

1863-1865

1924

1848-1850

1926-1937

1933-1937

1937

1924-1943

1930-1941

1933-1939

71. SLOVENSKI TEDNIK (LJUBLJANA)

72. SLOVENSKI KMETOVALEC (POLJEDELEC)-

(PRILOGA DOMOVINE - CELJE)

73. SOBOTA (KRANJ)

74. SOCA (GORICA)

75· SPORT (LJUBLJANA)

76. ŠTAJARSKI GOSPODAR (GRADEC)

n ŠTAJERC (PTUJ)

78. ŠTAJERSKI GOSPODAR (MARIBOR)

79. ŠTAJERSKI KMET (MARIBOR)

80. TRGOVSKI LIST (LJUBLJANA, TRST)

81. UCITELJSKI TOVARIŠ (LJUBLJANA)

82. UMNI GOSPODAR (GORICA)

83. VAŽNA SPOROCILA (CERKNICA, RAKEK)

84. VEDEŽ (LJUBLJANA)

85. VELIKI KOLEDAR KMETIJSKE MATICE (LJUBLJANA)

86. ZA GOSPODARJE (MARIBOR)

87. ZA VSAK DAN (MARIBOR)

88. ZADRUGAR (LJUBLJANA)

89. ZADRUŽNI VESTNIK (LJUBLJANA)

90. ŽIVALCA (LJUBLJANA)

Cebelarstvo

1. SLOVENSKA CEBELA (LJUBLJANA)

2. SLOVENSKI CEBELAR IN SADJEREJEC (LJUBLJANA)

3. SLOVENSKI CEBELAR (LJUBLJANA)

1873-1882

1883-1889

1898 -7

Naslov (kraj izdajanja)

1. DEŽELNI ZAKONIK - KRANJSKA

2. DEŽELNI ZAKONIK - ŠTAJERSKA

3. DEŽELNI ZAKONIK - TRST, PRIMORJE

4. DRUGE PUBLIKACIJE IN URADNI LISTI

5. DRŽAVNI ZAKONIK ZA KRALJEVINE IN DEŽELE, ZASTOPANE

V DRŽAVNEM ZBORU (DUNAJ)

6. URADNI LIST NARODNE VLADE SHS (LJUBLJANA)

7- SLUŽBENI LIST KRALJEVSKE BANSKE UPRAVE DRAVSKE

BANOVINE (LJUBLJANA)

8. ZBIRKA ZAKONOV (LJUBLJANA)

Leta izhajanja

1849-1918"

1864-1918

1863-1918'

1860, 1891, 1897, 1927

1870-1918'

1918-1929"

'. dosegljivo na spletnem naslovu: http://alex.onb.ac.at/

". dosegljivo na spletnem naslovu: www.sistory.si/uradni-listi.html
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