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Prihodnosti ni brez preteklosti

Pod sloganom Naša dediščina: kjer preteklost 
sreča prihodnost potekajo številni dogodki in prireditve 
v evropskem letu kulturne dediščine 2018. Kulturna dediščina 
je temelj kulturne identitete, kulturne raznovrstnosti in 
medkulturnega dialoga. Kulturna dediščina je dediščina in 
je naložba v znanje, vedenje, ustvarjalnost, medgeneracijsko 
sodelovanje in vseživljenjsko učenje; kulturna dediščina je 
kapital, neprecenljivi vir novih gospodarskih spodbud in 
razvojnih priložnosti.

Spoštovanje kulturne dediščine je v resnici spoštovanje 
ustvarjalnosti naših prednikov, njihovih dosežkov, ustvarjenih 
v drugačnih razmerah, a prav tako pomembnih, kot so novosti 
današnjega časa. Prihodnost zato ne more ustvarjati brez prete-
klosti, mladost ne more brez starosti in razvoja ni brez dosežkov 
preteklosti. 

Rokopisna dediščina, bolj znana kot arhivska dediščina, je 
dragocen vir raziskovanja preteklosti, zato je pričujoči popis 
arhivov župnij dekanije Dravograd-Mežiška dolina pomembno 
delo za zgodovinopisje. 

Dr. Vinko Skitek, zgodovinar in član Zgodovinskega društva 
za Koroško, je v letih 2016 in 2017 popisal in uredil neprecenljive 
dokumente naše preteklosti, ki časovno segajo nekaj stoletij v 
preteklost. Pri tem je v župnijah naletel na še neodkrite rokopi-
sne dragocenosti in druge pisne vire, pomembne za poznavanje 
cerkvene zgodovine, razvoja in načina življenja v Mežiški dolini, 
občini Dravograd in širši okolici. 

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina
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Arhivi 15 župnij dekanije Dravograd-Mežiška dolina obsegajo 
301 škatlo gradiva, ki sega v dobo protestantizma. V župnišču 
Prevalje je ob obsežnem arhivu ohranjena tudi dragocena in izje-
mna knjižnica s knjižnimi deli iz 16. stoletja.

Skitek, mladi zgodovinar brez redne zaposlitve, je župnijske 
arhive popisoval prostovoljno, javno objavo skoraj 500 strani 
obsežnega kataloga arhivalij pa so Zgodovinskemu društvu za 
Koroško omogočile občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, 
Ravne na Koroškem, Dravograd in dekanija Dravograd-Mežiška 
dolina. S tem občine in župnije omogočajo raziskovalcem dosto-
pnost do gradiva in spodbujajo raziskovanje naše preteklosti.

Popis arhivov župnij dekanije Dravograd-Mežiška dolina pa 
izpostavlja problematiko (ne)delovanja enote Pokrajinskega arhi-
va Maribor na Ravnah na Koroškem, ki kljub urejenim prosto-
rom že več kot desetletje in pol nima zaposlenega arhivarja, ki bi 
bil dnevno prisoten v enoti in še bolj na terenu Mežiške doline. 
Množica arhivskega gradiva potrjuje nujnost sistemske kad-
rovske okrepitve arhivske dejavnosti na Koroškem. 

Sledeč ugotovitvi, da prihodnosti ni brez preteklosti, ali aktu-
alnemu sloganu o srečevanju prihodnosti in preteklosti, ustvar-
jamo priložnost za nove rešitve in drugačne poti za posameznika 
in skupnost. Tudi za Vinka Skitka, ki je stopil na pot poslanstva 
varuha kulturne dediščine in opravil neprecenljivo delo.

Uredniški odbor 

prihodnosti ni brez preteklosti
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O župnijskih arhivih 
Dekanije Dravograd–

Mežiška dolina



8

EVIDENTIRANJE IN UREJANJE ARHIVSKEGA GRADIVA

Sistematično urejanje arhivskega gradiva župnij dekanije Dravograd-
-Mežiška dolina se je začelo zelo spontano, s povabilom črneškega 
župnika Franca Kranerja k urejanju župnijskega arhiva. V črneškem 
župnišču je bilo arhivsko gradivo primerno shranjeno v zelenih ar-
hivskih škatlah. Po izjavi župnika so že pred več leti začeli sistematično 
urejati gradivo župnij Črneče in Libeliče, a dela niso dokončali. Ob 
tokratnem pregledu arhivskega gradiva je dozorela odločitev, da ne 
opravimo le zgolj popisa zloženih dokumentov, ampak preverimo 
vsebino škatel in vsakega posameznega dokumenta. Te na podlagi 
vsebinske razporeditve, če je treba, tudi prerazporedimo. Izkazalo se 
je namreč, da so dokumenti, ki so že bili obdelani, nastali na različnih 
področjih delovanja črneške in libeliške župnije. 

Takšen način smo nato uporabili pri popisih vseh župnijskih 
arhivov. Praksa poklicnih arhivarjev je, da evidentirajo arhivsko 
gradivo, tako kot ga je njegov lastnik uredil, saj je skoraj nemogoče 
ugotoviti prvotno razporeditev. Da bi nam kar najbolje uspelo upo-
števati zakonitosti evidentiranja arhivskega gradiva, smo ga najprej 
razdelili glede na vsebino na nekaj osnovnih vsebinskih sklopov 
oziroma področij delovanja posamezne župnije. Ta področja so:

• Premoženjskopravne zadeve
• Pastoralne zadeve
• Matične zadeve – splošno
• Matične zadeve – poročni spisi
• Matične zadeve – mrliško ogledni listi
• Šolstvo
• Osebnosti/duhovniki

Znotraj vsakega področja so dokumenti razvrščeni po krono-
loškem vrstnem redu, saj mi je kot zgodovinarju in raziskovalcu 
takšen pristop bližji. Po potrebi je pri nekaterih župnijah dodan še 
poseben vsebinski sklop. Takšen primer je recimo v popisu arhiva 

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina
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župnije Prevalje, kjer je en sklop namenjen gradivu krajevnega so-
dišča Farna vas Ortsgericht Pfarrdorff, drugi sklop pa ohranjenemu 
arhivskemu gradivu matičnega urada nemških okupacijskih oblasti 
na Prevaljah med drugo svetovno vojno, tako imenovanega Matri-
kenstelle Prävali. Drugi primer je zaokrožena zbirka srednjeveških 
in novejših listin proštije in kolegiatnega kapitlja v Dravogradu. 
Podobnih primerov je pri posameznih župnijah še nekaj. 

Župnijskemu arhivskemu gradivu nismo dajali signatur, kakor 
je to običajno v arhivskih institucijah, ki hranijo veliko različnih 
arhivskih fondov povsem različnih ustvarjalcev gradiva. Na tem 
mestu je pretehtal argument, da je v vsaki župniji samo en arhivski 
fond, v katerem je zajeto vse arhivsko gradivo ene župnije, in da 
zato ni nevarnosti, da bi se gradivo uvrščalo med različne pravne 
osebe. V nobenem arhivu tudi ni najti kakšne predhodne signature. 
Od starejših arhivskih pripomočkov se je le v proštijskem arhivu v 
Dravogradu ohranila ena arhivska mapa iz 19. stoletja, slednjo smo 
ohranili in shranili ob gradivu. 

Pri popisovanju je upoštevano pravilo, da arhivalije, ki so bile 
med seboj zvezane z vrvico, ohranimo skupaj. Nekateri arhivski 
spisi zato vsebujejo več posameznih dokumentov, spet drugi pa 
samo po enega. Vsebino vsakega arhivskega dokumenta smo zajeli 
v enem stavku oziroma v nekaj opisnih besedah. Ob začetku po-
pisa smo pogosto dobili dokumente, med katerimi so bili starejši 
med seboj pomešani, mlajši pa shranjeni v fasciklih. V nekaterih 
primerih se je po zaključku popisa pojavilo še novo gradivo, ki ga 
je bilo treba uvrstiti v popis. Neredko se je dogajalo, da je bilo na 
novo »prispelo« gradivo starejše od popisanega, zato je bilo treba 
potem del gradiva preštevilčiti, da se je ohranilo smiselno krono-
loško in vsebinsko zaporedje. 

uvod
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Arhivsko gradivo vsake župnije je razdeljeno na več nivojev, od 
fonda, serij in podserij do posameznih spisov oziroma dokumentov. 
Primer razdelitve arhivskega gradiva dekanijskega urada na nivoje:

1.	 Dekanijski urad Dravograd-Mežiška dolina = serija  
(fond in številka arhivske škatle)

1.1	 Premoženjskopravne zadeve = podserija  
(mapa in tematski sklop)

1.1.1	 Opravilni zapisnik dekanijskega urada Mežiška dolina, 
1924–1935 = posamezni dokument

1.1.2 Navodila in smernice za opravljanje službe dekana v krški 
škofiji, druga polovica 19. stoletja = posamezni dokument

Popisovanje in evidentiranje arhivskega gradiva sta potekali v 
letih 2016 in 2017 po župnijah v naslednjem vrstnem redu: Črneče, 
Libeliče, Ravne na Koroškem, Prevalje, Črna na Koroškem, Javor-
je, Koprivna, Kotlje, Dravograd, Ojstrica, Šentjanž in Sv. Peter na 
Kronski gori. Arhivskega gradiva župnij Mežica in Sv. Danijel nad 
Prevaljami nismo popisovali, saj ga je v letih 2000 in 2001 popisal 
arhivar Marijan Gerdej. Njegov popis arhivov je objavljen v Zgo-
dovinskem zborniku za Koroško 20011 in Zgodovinskem zborniku 
za Koroško 20052, oba sta dosegljiva tudi na spletu.3 

Ustavimo se še pri ohranjenosti arhivskega gradiva. To je bilo 
v veliki večini primerov dobro ohranjeno in shranjeno na pri-
mernem mestu. Na kar nekaj dokumentih so bile vidne poškodbe 
zaradi vlage, plesni in glodavcev, kar kaže na neprimerno hram-
bo arhivskega gradiva v preteklosti. Kot najbolj kritično lahko 

1 Gerdej, Popis arhivskega gradiva župnij sv. Danijela v 
Šentanelu in sv. Urha na Strojni, str. 200–213.

2 Gerdej, Dodatek k popisu arhivskega gradiva 
župnije Šentanel, str. 192–196.

3 http://www.zdk.si in http://www.sistory.si.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina
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ovrednotimo arhivsko gradivo župnije Ojstrica, saj je bilo dolga 
desetletja izpostavljeno precejšnji vlagi v ojstriškem župnišču. 
Del tega gradiva je zaradi vlage tako krhek, da se ob najmanjšem 
rokovanju zdrobi. Rešitev za tovrstno gradivo je v digitalizaciji in 
tisku digitalnih posnetkov. Tako bi se ustvarili dve kopiji gradiva 
za prihodnje rodove in raziskovalce. Popisano arhivsko gradivo 
smo shranili v zelene arhivske škatle, kakršne uporabljajo slo-
venski javni arhivi. Med popisovanjem se je kot problematično 
pokazalo tudi shranjevanje pergamentnih listin. V Sloveniji ni 
mogoča nabava brezkislinskih map (niso v prosti prodaji), saj jih 
izdelujejo samo po naročilu za večje institucije. Za shranjevanje 
srednjeveških in novoveških pergamentnih listin smo zato v 
Nemčiji kupili posebne arhivske mape, narejene iz brezkislin-
skih papirnatih materialov, ki jih v nemških arhivih uporabljajo 
za arhiviranje tovrstnih dokumentov. Na vsako mapo oziroma 
vsak spisni ovoj smo napisali številko dokumenta, ki je identična 
številki, pod katero je dokument naveden v popisu. Hkrati smo 
tudi pripisali vsebino dokumenta, ki je v posameznem ovoju. Del 
arhivskega gradiva je tudi takšnih dimenzij, da ga nismo mogli 
dati v standardne arhivske škatle. V teh primerih smo posegli 
bodisi po shranjevanju v kartonastih tulcih, če so bili dokumenti 
zviti, ali pa smo jih shranili v večje, prilagojene kartonske škatle. 

Celotno gradivo 15 župnij dekanije Dravograd-Mežiška dolina 
obsega 301 škatlo arhivskih dokumentov, popisu pa smo dodali 
še delni seznam izjemnega knjižnega gradiva župnije Prevalje, ki 
obsega 808 knjig.4 Del arhivskega gradiva, ki se nanaša na župnije v 
dekaniji Dravograd-Mežiška dolina, je zaradi zgodovinskih okoliščin, 
kot so pripadnost posameznih župnij različnim škofijam, odtujitev 
gradiva med vojnami in drugo, shranjen v naslednjih arhivskih 
institucijah: Koroški deželni arhiv/Kärntner Landesarchiv, Arhiv 
škofije Krka/Archiv der Diozöse Gurk, benediktinski samostan Št. 

4 Skitek, Na novo odkrito rokopisno gradivo, str. 421–431.

uvod
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Pavel/Benediktinerstift St. Paul, Arhiv nadškofije Gorica/Archivio 
storico arcidiocesi di Gorizia, Arhiv videmske nadškofije/Archivio 
Storico Diocesano, Nadškofijski arhiv Maribor in Nadškofijski 
arhiv Ljubljana.

UPORABA IN DOSTOPNOST ARHIVSKEGA GRADIVA
Arhivsko gradivo župnijskih uradov dekanije Dravograd-Me-
žiška dolina je dostopno za znanstvene in raziskovalne name-
ne zainteresiranim raziskovalcem. Glede dostopnosti veljajo 
za uporabnike predpisi Zakona o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), s katerimi Republi-
ka Slovenija ureja to področje.5 V skladu s 65. členom zakona 
ZVDAGA postane »arhivsko gradivo, ki vsebuje občutljive osebne 
podatke (podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, 
političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v poli-
tični stranki in sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, 
vpisu v kazensko evidenco ali izbrisu iz nje, vodene na podlagi 
zakona, ki ureja prekrške, in biometričnih značilnostih, če je z 
njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od 
prej navedenih okoliščin), dostopno za uporabo 75 let po svojem 
nastanku ali deset let po smrti osebe, na katero se nanaša, če je 
datum smrti znan«.6 

Ker pa ima to gradivo lastnosti zasebnega arhivskega gra-
diva, veljajo za njegovo uporabo tudi predpisi, ki jih je sprejela 
Slovenska škofovska konferenca za vse škofijske arhive in se 
jih smiselno uporablja tudi pri uporabi župnijskega arhivskega 
gradiva.7 Na podlagi takšne smiselne uporabe določil Slovenske 
škofovske konference za škofijske arhive je arhivsko gradivo, ki 
se nanaša na delovanje župnij na gospodarskem, pravnem in 

5 Uradni list RS, št. 30/06, stran 3125.
6 Uradni list RS, št. 30/06, stran 3125 in št. 51/14, str. 5743.
7 Sporočila slovenskih škofij (SSŠ) 11/2003, str. 152, 153 in 6/2003, str. 83.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina
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drugih področjih in ki ne vsebuje občutljivih osebnih podatkov, 
dostopno javnosti za znanstvenoraziskovalne namene 50 let po 
svojem nastanku.8 

Gradivo iz zapuščin je dostopno 50 let po smrti ustvarjalca, 
razen če ni ustvarjalec gradiva določil drugače.9

Spisi, ki vsebujejo občutljive osebne podatke so za raziskovalce 
dostopni 80 let po svojem nastanku oziroma 20 let po smrti ose-
be, na katero se nanašajo, če je datum smrti znan in ni z drugimi 
predpisi določeno drugače.10

Cerkvene matične knjige, birmanske knjige in dušni protokoli 
(Status animarum) so dostopni 100 let po svojem nastanku.11

HISTORIAT USTVARJALCEV: 
Odločili smo se, da ne bomo pri vsaki župniji pisali njene kratke 
zgodovine, ampak bomo na začetku podali in predstavili razvoj 
cerkvene uprave na obravnavanem področju od začetkov pa vse 
do današnjih dni.

RAZVOJ CERKVENE UPRAVE IN  
NASTANEK ŽUPNIJ OD 12. DO 18. STOLETJA

Mežiška dolina je v zgodnjem srednjem veku sodila pod oglejski 
patriarhat, ki je za koroško območje južno od reke Drave ustanovil 
koroški arhidiakonat, kot nekakšno vmesno stopnjo med (pra)žu-
pnijami in patriarhatom. Območje Mežiške doline sta pokrivali dve 
pražupniji: pražupnija Šmihel pri Pliberku/St. Michael ob Bleiburg, 
ki je obsegala območje današnje Črne, Mežice, Šentanela in Stroj-
ne, ter pražupnija Šmartno pri Slovenj Gradcu, kamor so spadali 
današnje Kotlje, Guštanj, Farna vas, Libeliče in Črneče. Meja med 

8 Prav tam.
9 Prav tam.
10 Prav tam.
11 Prav tam.

uvod
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pražupnijama na nekaterih mestih ni bila natančno definirana. Na 
levem bregu Drave je bil pražupnijski sedež v Labotu/Lavamünd, 
a so ga leta 1237 prenesli v Dravograd. Pražupnija Šmartno je v 
srednjeveških zapisih prvič omenjena leta 1106. Takrat je patriarh 
Ulrik I. ustanovil samostan avguštinskih korarjev v Dobrli vasi/
Eberndorf in jo skupaj s še tremi župnijami podelil novoustanov-
ljenemu samostanu. Prav označba »Graz« se v tej listini nanaša na 
pražupnijo Šmartno. Poleg pražupnije Šmartno so bile samostanu 
podarjene še župnije v Škocjanu, Šmihelu pri Pliberku in Rožeku.12 
Samostan v Dobrli vasi si, kakor izvemo iz listine iz leta 1154, ni 
mogel pridobiti pražupnij Šmartno in Šmihel, saj sta bili samostanu 
priključeni samo župniji Škocjan in Rožek.13 

Prva župnija, ki se je odcepila iz pražupnije Šmartno, je bila 
sekundarna pražupnija sv. Martina v Libeličah. V listinah jo prvič 
zasledimo leta 1154, navedena je z dvema kapelama v krajih »Lu-
chwich« in »Mise«. Skupaj z njima jo je patriarh Peregrin I. podelil 
samostanu v Dobrli vasi. Po pisanju zgodovinarja Janeza Höflerja 
za trditev, da bi se ta župnija odcepila od pražupnije Šmihel pri 
Pliberku, ni dokazov, kot tudi ni dovolj dokazov, da bi se odcepila 
od pražupnije Šmartno. V prid slednji domnevi govori tudi geo-
grafska lega cerkve sv. Jedrti v Bukovski vasi, ki je bila dolga stoletja 
podružnica župnije Libeliče in so jo šele sredi 19. stoletja pripojili 
župniji v Šentjanžu pri Dravogradu.14

12 Höfler, O prvih cerkvah, str. 133; MDHC III: št. 535.
13 ASU/AN, fasc.1520/IV (Gubertinus de Novate), fol. 35v; Höfler, O 

prvih cerkvah, str. 129–134; Zenarola Pastore, Atti della cancelleria, 
str. 187. Župnija Rožek se v listini pojavlja z imenom »Rass«, pri 
čemer so zgodovinarji to ime povezovali s cerkvijo sv. Danijela 
v Razborju nad Slovenj Gradcem, kar pa ne drži. Samostan 
v Dobrli vasi namreč ni imel nikoli v zgodovini priključene 
razborške župnije. Glej Höfler, O prvih cerkvah, str. 123, 141.

14 Höfler, O prvih cerkvah, str. 135; Attems, 
Vizitacijski zapisniki, str. 231, 241.
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O tem, kam bi lahko locirali dve kapeli, ki sta skupaj z Libeli-
čami pripadli dobrolskemu samostanu leta 1154, obstaja več razlag. 
Kraj »Luchwich« sta zgodovinarja August Jaksch15 in Franc Kos16 
postavila v Lokovico pri Prevaljah. Ta leži na levi strani današnje 
ceste Poljana–Holmec, gledano proti Avstriji. Problem pri tej lokaciji 
je, da se tam nikoli skozi zgodovino v nobenem do zdaj znanem 
dokumentu ne omenja kakšna cerkev. V prid tej lokaciji govori 
dejstvo, da v njeni bližini stoji cerkev sv. Janeza Krstnika, ki pa 
spada že v sosednji zaselek Poljana. Ta cerkev se po do sedaj zna-
nih virih prvič omenja v listini iz leta 1431.17 Janez Höfler dopušča 
možnost, da je kraj »Luchwich« staroslovansko ime za Žvabek. 
Možno je, da so grofje Trebenjski (von Treffen), ki so s Švabskega 
prišli v ta del Koroške, svojo novo postojanko poimenovali po 
deželi svojega izvora, saj je ime Žvabek, v nemščini Schwabegg, 
zelo podobno imenu pokrajine Schwaben na Bavarskem.18 Drugo 
kapelo, omenjeno v listini, in sicer v kraju »Mise«, so zgodovinarji 
locirali kar v Mežico, saj je nemško ime za Mežico »Miess«. Ob tem 
je treba dodati, da to lociranje najverjetneje ni pravilno, saj Mežica 
ni bila nikoli pod patronatom samostana v Dobrli vasi/Eberndorf, 
ampak je bila podružnica župnije Šmihel pri Pliberku oziroma po 
prenosu sedeža pražupnije v Pliberk konec 15. stoletja pliberška 
podružnica.19 V arhivskem gradivu srečamo cerkev v Mežici leta 
1391 kot podružnico župnije Šmihel. V istem viru je omenjena tudi 

15 Je avtor prvih štirih zvezkov z regesti listin, povezanih z zgodovino 
Koroške. Delo nosi naslov Monumenta historica ducatus Carinthiae.

16 Je avtor petih knjig z regesti listin na temo slovenske 
srednjeveške zgodovine. Knjige nosijo naslov Gradivo 
za zgodovino Slovencev v srednjem veku.

17 Stiftsarchiv St. Paul, fond Stift Eberndorf, Schwarzenbach, škatla 78. 
18 Kranzmayer, Ortsnamenbuch, str. 107; Hofler, O prvih 

cerkvah, str. 136; Klebel, Zur Geschichte, str. 11, 52.
19 Hohenauer, Kurze Kirchegeschichte, str. 52, 53; 

Höfler, O prvih cerkvah, str. 132–135.

uvod
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cerkev v Šentanelu, ki se s toponimom pojavi že leta 1377.20 Nekdanja 
podružnica šmihelske župnije v Mežiški dolini je tudi cerkev sv. 
Urha na Strojni.21

Ime »Mise« se najverjetneje nanaša na poimenovanje Mežiške 
doline oziroma Farne vasi. Cerkev se v Farni vasi omenja leta 1335 
kot Marija nad Guštanjem in je bila podrejena dobrolskemu samo-
stanu. V potrditev te domneve velja omeniti dejstvo, da utrjenih mej 
neke župnije ni bilo mogoče več spreminjati ne glede na morebitne 
spremembe posestniškega stanja. Mogoče jih je bilo znotraj deliti, a 
zunanji teritorialni okvir je ostal nedotaknjen. Tudi župnija Libeliče 
je zato dolga stoletja imela za podružnico Sv. Jedrt, ki je kot enklava 
ležala v Mislinjski dolini na območju župnije Šmartno. Čeprav je 
bila v času jožefinskih reform konec 18. stoletja v Šentjanžu pri 
Dravogradu ustanovljena nova župnija, je cerkveni obseg župnije 
Libeliče ostal nespremenjen.22

ŽUPNIJI DEVICE MARIJE NA JEZERU IN V GUŠTANJU
Iz libeliške župnije se je izločila župnija Guštanj oziroma župnija 
Device Marije na Jezeru23 s sedežem v Farni vasi (danes Prevalje). 
Cerkev v Farni vasi, se, kot smo zapisali že prej, prvič omenja leta 1335. 
Župnija je bila podrejena samostanu korarjev v Dobrli vasi do leta 

20 Prav tam; Blaznik, Historična topografija, str. 361. 
21 Höfler, O prvih cerkvah, str. 132.
22 Prav tam, str. 142.
23 Skozi zgodovino se od prvih omemb naprej cerkev na Fari (sedaj v 

ulici Na Fari, op. p.) ves čas imenuje cerkev Device Marije na Jezeru. 
V poznosrednjeveških in novoveških dokumentih pa so ime župnije 
pisali skrajšano kot župnija Guštanj oziroma »Pfarre Gutenstein, 
parochia Guettenstayn«. Šele ob koncu 18. stoletja se v dokumentih 
pogosteje uporablja za naziv župnije kar ime župnijske cerkve na 
Fari. S tem tudi cerkvene in civilne oblasti začnejo razlikovati v 
vseh uradnih dokumentih med župnijo, ki ima sedež na Fari, in 
župnijo oziroma kuratnim beneficijem, ki je v trgu Guštanj.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina
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1603, ko so ga prevzeli jezuiti iz Celovca/Klagenfurt. Pod njihovim 
okriljem je ostala župnija do leta 1751, ko je postala del novoustano-
vljene goriške nadškofije.24 Pod upravo te nadškofije je ostala do leta 
1787, ko so jo priključili lavantinski škofiji. Župnija Device Marije na 
Jezeru je vse do leta 1788 pokrivala celoten teritorij spodnje Mežiške 
doline, razen Kotelj, ki so bile podružnica pražupnije Šmartno pri 
Slovenj Gradcu. Leta 1788 je bila dotakratna podružnična cerkev 
sv. Egidija v trgu Guštanj povzdignjena v samostojno župnijo. Prvi 
zametki nove župnije v trgu Guštanj so začeli nastajati že leta 1700, 
ko sta guštanjski grof Janez Andrej Sichten in župnik na Fari Gašper 
Pilat zagotovila sredstva za stalnega beneficiata. Prvi beneficiat Simon 
Matajdl je nastopil službo po smrti župnika Gašperja Pilata leta 1706 
in v Guštanju ostal do svoje smrti leta 1754. Trg Guštanj oziroma prej 
omenjena cerkev sv. Egidija je ostala župnijska cerkev do leta 1795, 
ko je bila župnija ukinjena. Župnija Device Marije na Jezeru je bila s 
tem povečana na svojo prvotno velikost in v takšni obliki ostala do 
leta 1860, ko je bila s 1. januarjem 1861 ponovno, tokrat dokončno 
vzpostavljena nova župnija v trgu Guštanj.25

ŽUPNIJA ČRNA
V listinah je Črna prvič omenjena leta 1309 kot vikariat z župni-
kom, kar pa pomeni le vikarja. Pod okriljem oglejskega patriarhata 
je ostala do ustanovitve ljubljanske škofije 6. decembra 1461. V 
novonastalo škofijo je bila vključena celotna župnija Šmihel pri 
Pliberku s pripadajočimi vikariati Črna, Globasnica/Globasnitz 
in Vogrče/Rinkenberg.26 

24 Höfler, O prvih cerkvah, str. 135, 136; Skitek, 
Oder, Prevalje skozi čas, str. 106.

25 Zgodovina, http://www.tilci.si/, 11. 11. 2017; Javornik, Likovna 
dediščina, str. 35–40, 73; Singer, Kultur, str. 119–125.

26 MHDC VII, št. 525; Blaznik, Historična topografija, str. 129; 
Svetina, Prispevki k zgodovini Pliberka, str. 224, 227.
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Po navedbah zgodovinarja Franza Hohenauerja naj bi se vi-
kariat v Črni od Šmihela osamosvojil leta 1618. V urbarju za činž 
cerkvenih stolov župnije Črna iz leta 1839 pa zasledimo zapis, da je 
cerkev sv. Ožbolta v Črni leta 1616 cesar Ferdinand II. povzdignil 
v samostojno župnijo.27 Župnija Črna, ki je takrat še zajemala tudi 
Javorje in Koprivno, je pod ljubljansko škofijo spadala do leta 1787. 
S preureditvami škofijskih meja za časa vladanja cesarja Jožefa II. 
so jo priključili lavantinski škofiji. V njenem okviru je župnija Črna 
ostala do leta 1859, ko je lavantinski škof Anton Martin Slomšek 
prenesel sedež te škofije iz Št. Andraža v Labotski dolini v Maribor. 
Takrat je krški škofiji pripadlo tudi vse koroško območje lavantinske 
škofije, torej tudi celotna Mežiška dolina.28 

ŽUPNIJA ČRNEČE
Cerkev sv. Andreja in Jakoba v Črnečah je bila libeliška podružnica 
do leta 1768, ko je bil ustanovljen beneficij v Črnečah. Leta 1770 pa 
se v pisnih virih prvič omenja črneški beneficiat Simon Koller. Leta 
1811 je bil beneficij povzdignjen v kuracijo in leta 1891 v samostojno 
župnijo. Cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 1340, kot cerkev 
sv. Jakoba. Pozidali so jo v času gotike, kot cerkev z vzhodnim 
zvonikom in petosminskim prezbiterijem, ki ga na zunanji strani 
obdajajo oporniki. Od prvotnih gotskih oken se je ohranilo samo 
eno za glavnim oltarjem, druga so predelali v baročna – pravo-
kotne oblike, ki obstajajo še danes. Leta 1699 so pozidali stolp, o 
čemer priča kronogram nad glavnimi vrati pod stolpom. Cerkev 
se v vizitacijskem zapisniku iz leta 1692 omenja kot cerkev z novo 
kostnico/karnerjem in leta 1643 postavljenim krstnim kamnom.29

27 AŽČ, Urbar za činž cerkvenih stolov za župnijo Črna za leta 
1839–1860, škatla 1; Hohenauer, Kurze Kirchengeschichte, str. 371.

28 Skitek, Cerkvenoupravni razvoj Črne, str. 8.
29 AŽČR, Inventar cerkvenega premoženja župnije 

Črneče, 2016; Singer, Kultur, str. 114, 115.
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PROŠTIJA DRAVOGRAD
Prvi podatki o kasnejši proštijski cerkvi sv. Vida v Dravogradu 
segajo v leto 1177. Opat samostana v Št. Pavlu Peregrin se je takrat 
pritožil papežu Aleksandru III. zoper Kolona I. Trušenjskega, ker 
je ta na samostanski posesti sezidal grad Dravograd ter se polastil 
imetja v okolici. Isti Kolon je najverjetneje dal postaviti tudi cer-
kev sv. Vida v dravograjskem trgu. Dne 9. avgusta 1177 je papež 
Aleksander III. določil, da je treba grad porušiti, posest pa vrniti 
samostanu. Hkrati je dovolil posvetitev cerkve sv. Vida samo v 
imenu samostana.30 Cerkev sv. Vida in z njo Dravograd sta leža-
la na območju pražupnije, ki je imela sedež v Labotu. Po dolgih 
prizadevanjih je Otonu I. Dravograjskemu in njegovemu bratu 
Henriku uspelo doseči pri salzburškem nadškofu Eberhardu, da 
je bil 8. marca 1237 sedež labotske pražupnije prenesen k cerkvi sv. 
Vida v Dravogradu.31 Istočasno jo je salzburški nadškof Eberhard 
povzdignil v proštijo in pri njej ustanovil kolegiatni kapitelj s šestimi 
kanoniki, ki se jim je leta 1247 pridružil še sedmi.32 Zaradi nizkih 
dohodkov je nadškof ustanovil še šest prebend, Oton in Henrik 
sta dodala še tri in zadnje nadškofu podelila tri kapele: v Borovjah 
pri Rožeku/Frojach, Malem Št. Pavlu/Klein St. Paul in Hodišah/
Keutschach. Kapitlju je Oton I. dal na voljo enega od obeh dvorcev 
v dravograjskem trgu. Kapitlju je načeloval dekan, ki je bil hkrati 
proštov namestnik, eden izmed kanonikov je bil župnik oziroma 
vikar v Labotu, drugi na Muti in tretji v takratnem Marenbergu 
(Radljah v Dravi).33 Proštija je bila leta 1244 priključena lavantinski 
škofiji.34 Sedež kapitlja in župnije je bil vsaj do srede 14. stoletja pri 

30 Mravljak, Dravograd, str. 7.
31 Prav tam, str. 26, 27; Bele, Rodbina Trušenjskih, str. 15.
32 Curk, Dravograd z okolico, str. 4, 5. 
33 Mravljak, Dravograd, str. 27, 28; Bele, Rodbina Trušenjskih, str. 15.
34 Hermann, Handbuch der Geschichte str. 395, 396; 

glej tudi: Höfler, O prvih cerkvah, str. 68.
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cerkvi sv. Vida. Okrog leta 1386 so ga prenesli k dotedanji podru-
žnični cerkvi sv. Janeza Evangelista.35 Med letoma 1445 in 1456 je 
bila dravograjski proštiji priključena kot menzalna posest župnija 
Št. Janž pri Mostiču/St. Johann am Brückl. S tem je dravograjski 
prošt postal tudi njen župnik. Nekateri prošti pa so v Št. Janžu imeli 
celo sedež. Okoli leta 1620 so pri proštiji ukinili kapitelj. S tem je 
proštija kot ustanova ostala, a je brez kapitlja vedno bolj postajala 
tako imenovana proštijska župnija, v kateri je bil vsakokratni župnik 
hkrati tudi infulirani prošt.36

ŽUPNIJA JAVORJE
Javorje je postalo samostojna kuracija leta 1789.37 Vanjo so po po-
datkih iz leta 1804 spadale hiše in kmetije iz Jazbine (hišne številke 
10, 12–14, 16). Preostanek kmetij iz Jazbine je bil takrat razdeljen 
med župniji Prevalje (uršljegorski del) in Črna (ob potoku Jazbi-
na). V kuracijo so spadale hiše iz Javorja s hišnimi številkami 1–14 
in 16–32.38 Leta 1860 so bile od župnije Prevalje h kuraciji Javorje 
prefarane uršljegorske kmetije Naravnik, Naravnikova kajža, Jelen, 
Lavter, Lavterjeva kajža, Jelenova kajža, Močivnik, Močivnikova 
kajža, Karničnik, Čemernik, druga Jelenova kajža, Karničnikova 

35 Curk, Dravograd z okolico, str. 5.
36 Curk, Dravograd z okolico, str. 5; DAG, Propstei Unterdrauburg, 

arhivska škatla I–III, dopis ordinariata krške škofije z dne 22. 10. 
1936. V navedenem dokumentu je citirano cerkvenopravno določilo, 
da se proštije, pri katerih ni kapitlja oziroma katere prošt nima 
glasovalne pravice ali sedeža v kapitlju, ne sme več pojmovati 
enakovredno cerkvenim ustanovam s kolegiatnimi kapitlji.

37 Prav tam.
38 DAG, Jaborien, mapa I, Pfarr und Ortsgeschichte, Verzeichnis 

jener Ortschaften und Behausungen welche der Kurazie St. 
Magdalena in Jaborie Directionmässig Einverleibt sind, 1804.
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kajža in Čemernikova rudarska kajža.39 Leta 1861 je bila iz župnije 
Razbor prefarana v kuracijo Javorje kmetija Lorenci pod Uršljo 
goro, ki je sicer že bila na območju dežele Koroške.40 

ŽUPNIJA KOPRIVNA
Ob ustanovitvi kuracije v Koprivni leta 1788 so k njej priključili dele 
župnije Črna: naselje Koprivna Meža (Copriuna na Mescha, hišne 
številke 1–18), Koprivna sončna stran (Copriuna Sonnseithe, hišne 
številke 1–22), Koprivna Črna (Coprein Schwarzenbach, hišne številke 
1–12), Koprivna Lobnik (Koprein Leobenthall, hišne številke 1–7) in 
del Bistre (Koprein in der Wistra, hišne številke 12–17).41 Koprivna 
je ostala na ravni kuracije vse do leta 1887, ko je bila povzdignjena 
v samostojno župnijo.42 

ŽUPNIJA KOTLJE
Prva omemba cerkve v Kotljah sega v čas oglejskega patriarha 
Markvanda (1365–1381). Ta je 25. oktobra 1367 dal takratnemu župniku 
župnije Šmartno pri Slovenj Gradcu dovoljenje za zidavo cerkev sv. 
Neže, sv. Primoža in sv. Felicijana na območju Kotelj. Tu se postavlja 
vprašanje, ali je bila navedena cerkev res sezidana v Kotljah ali pa 
gre morebiti za cerkev sv. Neže na Vrhah. Do sedaj je veljalo prepri-
čanje, da je bila sprva v Kotljah postavljena prav omenjena cerkev, 
posvečena sv. Neži. Cerkev pa naj bi v naslednjih stoletjih pogorela. 
To naj bi bil razlog, da so jo ob ponovni posvetitvi posvetili novi 

39 AŽJ, Seznam kmetij, ki so bile prefarane iz župnije 
Prevalje v župnijo Javorje leta 1860, škatla 2.

40 DAG, Jaborien I–VIII, mapa I, Aus und 
Einpfarrungen, dokument 30. 3. 1861.

41 DAG, Koprein I–X, mapa Aus und Einpfarungen, verzeichnis 
jener Ortschaften und Häuser, welche von ihren bisherigen 
Pfarreien zu trennen und der neuen Kuratie St. Jacob in 
Coprein in L.G. Sonnek einzuverleiben kömmen, 1788.

42 DAG, Koprein, mapa III, Ernenung. 
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zavetnici, sv. Marjeti. Zgodovinar Janez Höfler pa trdi nasprotno, in 
sicer, da je cerkev, katere zidavo je dovolil oglejski patriarh Markvand 
in naj bi jo posvetili sveti Neži, prav še danes stoječa cerkev sv. Neže 
na Vrhah.43 Tu se lahko strinjamo s Höflerjem. Upravičeno lahko 
namreč dvomimo, da bi zamenjali glavnega cerkvenega zavetnika 
neke cerkve (v tem primeru sv. Nežo s sv. Marjeto) samo zato, ker je 
morebiti cerkev pogorela ali bila kako drugače uničena. Za primer 
lahko vzamemo cerkev sv. Martina v Libeličah, ki je bila kar trikrat 
popolnoma uničena, pa je še vedno posvečena istemu zavetniku.44 
Pa naj bo ta argument na tem mestu dovolj za potrditev Höflerjeve 
teze. Podružnična cerkev sv. Marjete se je nato postopoma razvijala 
v smeri samostojnega vikariata, oskrbovali so jo kaplani iz Šmartna. 
Po ukinitvi oglejskega patriarhata leta 1751 je vikariatna župnija 
prišla pod okrilje goriške nadškofije. Popolnoma samostojna pa je 
postala šele po letu 1783, v času reform cesarja Jožefa II. Leta 1796 
jo namreč srečamo kot samostojno župnijo v topografskem popisu 
dežele Koroške. Iz koteljske župnije se je leta 1787 izločila samostojna 
župnija Sele. K novonastali selski župniji so dodali tudi prej koteljsko 
podružnično cerkev sv. Neže na Vrhah.45 

ŽUPNIJA LIBELIČE
Cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 1154. Glede na napis 
na plošči v cerkvi je bila cerkev skozi zgodovino trikrat uničena, 
zadnjič leta 1792 zaradi udara strele. Takrat so cerkev obnovili. Od 
prvotne romanske cerkve so se po do sedaj znanih podatkih ohranili 
ostanki zidu in delno zazidana romanska okna na južni strani.46

43 Höfler, O prvih cerkvah, str. 142.
44 AŽL, Inventar cerkvenega premoženja župnije Libeliče, 2016.
45 Mayer, Statistik und Topographie, str. 133, 135–

147; Skitek, Oris zgodovine, str. 30, 31.
46 AŽL, Inventarni zapisnik cerkvenega 

premoženja župnije Libeliče, 2016.
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ŽUPNIJA MEŽICA
V arhivskih dokumentih se cerkev v Mežici prvič omenja kot podru-
žnica župnije Šmihel pri Pliberku leta 1391. Po vsej verjetnosti cerkev 
v Mežici ni identična s kapelo v kraju »Mise«, ki se omenja leta 1154 
kot ena izmed podružnic libeliške pražupnije. To pa zato, ker je bila 
Mežica vseskozi podružnica šmihelske župnije. Cerkev v Mežici je 
bila posvečena sv. Jakobu in sv. Valentinu. Leta 1461 je bila skupaj s 
šmihelsko župnijo priključena ljubljanski škofiji. Samostojna župnija 
pa je postala šele v času jožefinskih reform konec 18. stoletja.47

ŽUPNIJA OJSTRICA
Cerkev sv. Janeza Krstnika na Ojstrici je bila v sklopu proštije Dra-
vograd do leta 1784, ko je bila povzdignjena v kuracijsko cerkev, na 
Ojstrici pa vzpostavljena kuracija. H kuraciji je spadala podružnična 
cerkev sv. Duha na Ojstrici. Ob koncu 19. stoletja je bila iz kuracije 
povzdignjena v samostojno župnijo.48

ŽUPNIJA SV. DANIJEL NAD PREVALJAMI
Cerkev sv. Danijela se v zgodovinskih virih prvič omenja 22. aprila 
1377. Že leta 1404 je pri njej izpričan duhovnik.49 Do preobrazbe v 
samostojno župnijo okrog leta 1755 je bila podružnica župnije Šmihel 
pri Pliberku. Duhovniki, ki so oskrbovali Šentanel, so skrbeli tudi 
za cerkev sv. Urha na Strojni.50

47 Höfler, O prvih cerkvah, str. 132, 133; Otorepec, Gradivo za 
slovensko zgodovino, str. 262, 264, št. 1347 in 1348; prvič se 
cerkev navaja kot »capella S. Jacobi in (ime kraja je zaradi 
vlage uničeno)«, drugič kot »filialis capella in Misa«.

48 Hohenauer, Kurze Kirchengeschichte, str. 870; 
AŽO, Popis arhiva župnije Ojstrica.

49 Höfler, O prvih cerkvah, str. 133; Blaznik, Historična topografija, str. 
361; ASU/AN, fasc. 5148/III (Henricus Preytenreutter), fol. 192r–v, 194v.

50 Hohenauer, Kurze Kirchengeschichte, str. 371; 
Javornik, Likovna dediščina, str. 73.
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ŽUPNIJA STROJNA
Prvi podatki o cerkvi na Strojni segajo v leto 1581, ko je ljubljanski 
škof Janez Tavčar v njej glavni oltar posvetil sv. Urhu. Dne 3. julija 
1611 pa so sv. Mariji Magdaleni posvetili še stranski oltar.51 Leta 
1788 je bila cerkev povzdignjena v kuracijo, konec 19. stoletja pa v 
samostojno župnijo.52

ŽUPNIJA SV. PETER NA KRONSKI GORI
Cerkev sv. Petra na Kronski gori so sezidali v letih 1725–1750. Leta 
1750 so jo tudi posvetili. Pri cerkvi je delovala Bratovščina sv. Petra 
spokornika. Šmarški nadžupnik Jurij Schrökinger plemeniti Nayem-
berg je zaradi svojih zaslug dobil leta 1740 od papeža Benedikta XIV. 
naziv opata Sv. Petra na Kronski gori zase in za svoje naslednike. 
Po njegovi smrti je dne 18. decembra 1761 papež Klement XIII. na 
prošnjo celjskega mestnega župnika in arhidiakona Martina Jožefa 
Sumpichlerja prenesel naziv opata Sv. Petra na Kronski gori od na-
džupnije Šmartno v Celje k mestni župni cerkvi sv. Danijela. Toda 
Sumpichler ni dolgo užival naziva opat, saj je že 10. januarja 1762 
umrl.53 Samostojna kuracija je župnija Sv. Peter postala leta 1786, ko 
se je izločila iz šentjanške župnije. Dne 1. aprila 1891 je bila kuracija 
Sv. Peter na Kronski gori povzdignjena v župnijo.54

ŽUPNIJA ŠENTJANŽ
Župnija Šentjanž je nastala na območju nekdanje pražupnije Šmartno 
pri Slovenj Gradcu. V zgodovinskih virih se prvič pojavi leta 1263, 

51 NŠALJ, Gornji Grad a, škatla 158, 4a Strojna, 3. VII, 1611.
52 http://www.tilci.si/o-nas/strojna/zupnija.html, 11. 11. 

2017; Hohenauer, Kurze Kirchengeschichte, str. 373.
53 Križ na Kronski gori, http://www.kleindenkmaeler.at/detajl/

kreuz_auf_kronska_gora, 11. 11. 2017; Orožen, Celjska kronika, 
str. 159, 160; Šmartno pri Slovenj Gradcu, http://brezmadezna.
com/sl/hise/celje/smartno/smartno/, 11. 11. 2017.

54 Kovačič, Zgodovina, str. 348.
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in sicer v povezavi s posestvom pri njej, ki ga je Kolon Vuzeniški 
starejši podelil šentpavelskemu samostanu. Zaradi velike odda-
ljenosti od župnijske cerkve v Šmartnem je verjetno zelo zgodaj 
dobila svojega duhovnika. Čeprav se prva duhovnika (vikar in 
kaplan) pri njej omenjata šele leta 1483. Župnija v Šentjanžu se je 
tako postopoma razvijala od vikariata v srednjeveškem obdobju 
do samostojnosti, ki jo je dosegla v času jožefinskih reform. Njen 
proces osamosvajanja od matične župnije Šmartno je tako potekal 
na podoben način kot v primeru župnije Kotlje.55 

RAZVOJ CERKVENE UPRAVE PO LETU 1859
Ko je lavantinski škof Anton Martin Slomšek leta 1859 prenesel sedež 
lavantinske škofije iz Št. Andraža v Labotski dolini v Maribor, je 
bila meja s krško škofijo preurejena. V okvir krške škofije je prešlo 
vse koroško območje lavantinske škofije, torej celotna Mežiška 
dolina in proštija Dravograd s kuracijo Ojstrica. Pod okriljem 
lavantinske škofije pa sta ostali župniji Šentjanž in Sv. Peter na 
Kronski gori, ki sta bili del dekanije Stari trg. Na obravnavanem 
območju je s tem deželna meja med Štajersko in Koroško postala 
tudi meja med obema škofijama. Na območju dekanijskega urada 
Dravograd-Mežiška dolina sta do leta 1923 delovali dve med se-
boj ločeni dekaniji, ena s sedežem v Pliberku in druga s sedežem 
v Dravogradu. Zaradi nove državne meje, ki je Mežiško dolino 
z Dravogradom leta 1919 prisodila h Kraljevini SHS, in kasneje 
neuspelega koroškega plebiscita 10. oktobra 1920 se je spremenila 
organizacijska struktura obeh omenjenih dekanijskih uradov. Za 
območje Mežiške doline je bila 1. decembra 1923 oblikovana sa-
mostojna dekanija; za njenega dekana je bil imenovan guštanjski 
župnik dr. Franc Cukala. Dekanija je bila še vedno del krške škofije, 

55 Appelt, Pferschy, Urkundenbuch, listina 2. 4. 1263; AAU, protokoli 
patriarhatske kurije 1472, Acta 10, fol. 633v–634r; Höfler, Trije 
popisi cerkva, str. 70; Höfler, O prvih cerkvah, str. 142.
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a pod administracijo lavantinskega škofa.56 Dekanija Dravograd se 
je po letu 1920 skrčila za župnije Suha/Neuhaus, Labot/Lavamünd, 
Ettendorf in Št. Lovrenc/Lorenzenberg. Ohranila pa je še župnije 
Dravograd, Ojstrica, Črneče in Libeliče. Po nemškem napadu na 
Kraljevino Jugoslavijo 6. aprila 1941 in vzpostavitvi nemške civilne 
uprave je krška škofija ponovno prevzela administracijo svojega 
dela škofije in jo ohranila do konca druge svetovne vojne. Po vojni 
je administracijo teh župnij ponovno prevzela lavantinska oziroma 
mariborska škofija. Cerkvenopravno se je stanje spremenilo oziroma 
dokončno uredilo šele z dekretom konzistorialne kongregacije 9. 
junija 1964, ko so bile mariborski škofiji priključene župnije krške 
škofije: Dravograd, Črneče, Libeliče, Ojstrica, Prevalje, Črna, Sv. 
Danijel, Ravne, Javorje, Koprivna, Kotlje, Mežica in Strojna.57 Leta 
2001 so združili dekaniji Dravograd in Mežiška dolina v dekanijo 
Dravograd-Mežiška dolina s 13 župnijami.58 Pred nekaj leti so jim 
priključili še župniji Šentjanž in Sv. Peter na Kronski gori, ki sta 
pred tem spadali v dekanijo Stari trg.

56 AŽR, Zapis zgodovine župnije Ravne, škatla 10; NŠAM, 
DXXVII – Mežiška dolina, Župnija Ravne na Koroškem.

57 Skitek, Delovanje nemškega okupatorja, str. 412, Griesser - Pečar, 
»Škof Ivan Tomažič /…/«, str. 301; Primerjaj: Geistlicher Personalstand 
der Diozöse Gurk im Jahre 1871, Klagenfurt, 1872, str. 71, 72.

58 AŽJ, Dopis o združitvi dekanij Dravograd in Mežiška 
dolina v eno dekanijo, 2001, škatla 3.
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Razlaga nekaterih pojmov
Dekanija – je skupnost več župnij na zaokroženem pastoralnem 
področju. Dekanijo vodi dekan, pomaga pa mu prodekan. Dekanova 
služba je medžupnijska in je pastoralnega značaja. Dekan spodbuja 
delovanje dekanijskih duhovnikov in pospešuje organsko pastoralno 
dejavnost v dekaniji. Skrbi za uresničevanje splošnih navodil vesoljne 
in krajevne Cerkve. Dekan kot voditelj dekanijskih duhovnikov 
povezuje med seboj škofijske duhovnike, redovnike in redovnice 
ter laike v celotnem dekanijskem apostolatu in tako pomaga, da se 
po vseh župnijah pri pastoralnem delu krepijo medsebojne vezi.59

Kolegiatni kapitelj – je zbor duhovnikov kanonikov, njegova 
naloga pa je, da opravlja slovesnejša bogoslužna opravila v kolegia-
tnih cerkvah. Predstojnik kapitlja je eden izmed kanonikov kapitlja, 
ki nosi naziv prošt. Po drugem vatikanskem cerkvenem zboru je 
papež Pavel VI. z bulo 21. junija 1968 to pravico za prošte neškofe 
po vsem svetu ukinil.60

Kolektura – nekdaj dajatev duhovniku; v slovenščini se zanjo 
uporablja izraz bera.61

Kongrua – prihodki iz cerkvenega nadarbinskega premoženja, 
ki se namenijo za vzdrževanje duhovnika v določeni župniji ozi-
roma kuraciji.62

59 Zakonik cerkvenega prava, str. 255–257; Dekanije, http://
www.nadskofija-ljubljana.si/nadskofija/teritorialna-
delitev-nadskofije/dekanije/, 11. 11. 2017.

60 Zakonik cerkvenega prava, str. 233–237; Ena duša, 
eno srce, https://druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/
clanek/56-12-CerkevDoma-3, 11. 11. 2017.

61 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_
testa&expression=prod&hs=445, 17. 11. 2017.

62 http://www.newadvent.org/cathen/04251a.htm, 17. 11. 2017.
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Kuracija (ponekod imenovana tudi lokalija) – je okoliš, ki je 
spadal k določeni podružnični cerkvi. Tako je pridobila lastnega 
duhovnika in se odcepila od matične župnije. Kuracija je imela 
skoraj enake cerkvenopravne pravice (vodenje matičnih knjig, re-
dno bogoslužje …) kot kanonično ustanovljene samostojne župnije. 
Dokler kuracija ni bila povzdignjena v samostojno župnijo, je bila 
še vedno vsaj formalno podrejena matični župniji.63 

Prebenda – dohodek iz premoženja in posestva, povezan s 
kanoniško službo.64

Stolnina – dar vernikov za vzdrževanje cerkvenih klopi.
Štolnina – prejemki duhovnika pri opravljanju cerkvenih obre-

dov, kot so krsti, poroke in pogrebi.65

Župnija – je določena, trajno ustanovljena skupnost vernikov 
v delni Cerkvi. Pastoralna skrb zanjo je pod oblastjo krajevnega 
škofa zaupana župniku kot njenemu lastnemu pastirju. Ni nujno, 
da je župnija geografsko oziroma krajevno omejena. Poleg župnij, 
ki so krajevno zamejene, poznamo tudi vojaške župnije, imenovane 
vikariati, univerzitetne župnije, bolnišnične župnije itd.66

63 Skitek, Pečatniki, str. 226.
64 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.

exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D56574, 8. 11. 2017.
65 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/neva.

exe?name=ssbsj&tch=14&expression=zs%3D77397, 17. 11. 2017.
66 Zakonik cerkvenega prava, str. 239.
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ARHIV DEKANIJSKEGA 
URADA DRAVOGRAD -

MEŽIŠKA DOLINA
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Naslov: Dekanijski urad Dravograd-Mežiška dolina.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1904–1999.
Obseg (tekoči metri): 0,3.
Obseg v arhivskih škatlah: 3. 
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, spisovno gradivo.
Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo dekanijskega 
urada je nastajalo na vsakokratnem sedežu dekanijskega urada. 
Dekan kot vodja dekanijskega urada je pogosto izbran izmed de-
kanijskih duhovnikov. Imenuje ga škof ordinarij, ki se pred tem 
posvetuje z dekanijskimi duhovniki. Arhivsko gradivo dekanij-
skega urada se posledično nahaja na več župnijah in je vključeno 
v tamkajšnje popise župnijskega gradiva.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti urada v drugih arhivih: Župnija Črneče, Župnija 
Sv. Danijel nad Prevaljami, Župnija Mežica, Proštija Dravograd.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1904–1940.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:

1.1.1		 Premoženjskopravne zadeve
1.1.2		 Opravilni zapisnik dekanijskega urada Mežiška dolina 

1924–1935.
1.1.3		 Navodila in smernice za opravljanje službe dekana v krški 

škofiji, druga polovica 19. stoletja (Vademecum für Dechante 
und Dekanalräte /…/); navodila za opravljanje vizitacij in 
birmovanj v krški škofiji, 1904.
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1.1.4		 Pismo glede imenovanja duhovnika za Koprivno, 1905.
1.1.5		 Poročilo o delovanju Sodalitete1 za dekaniji Pliberk in 

Spodnji Dravograd, 1912–1920.
1.1.6		 Generalni vikariat v Dobrli vasi, 1919, 1920: razni dopisi 

(pomoč duhovnikom, plebiscit, begunci, svete maše v 
nemškem jeziku, zgodovina samostana Dobrla vas).

1.1.7		 Dopisa glede otvoritve velikovškega mostu in krstnega 
lista Jakoba Komana, 1920.

1.1.8		 Generalni vikariat v Dobrli vasi, razni dopisi: plača cer-
kovnikov in organistov, dekanijske pastoralne konference, 
plača duhovnikov, štolnina, kongrua, 1920.

1.1.9		 Prošnja za potrditev cerkvenih ključarjev za župnijsko 
cerkev v Mežici, 1922.

1.1.10		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: pastirsko 
pismo, dekanijska konferenca, vabilo na ljudski misijon v 
Guštanj, sveta birma, obisk kanonika M. Erzenška, misijon 
na Prevaljah, Simon Kotnik – spovedna sodnost, spre-
gledi oklicev, naročilo cerkvenih knjig, naborniki, Rdeči 
križ, smrti duhovnikov, cerkvena uprava Mežiške doline 
in Dravograda, društva, opisi župnij in šol v dekaniji za 
šematizem, draginjske doklade, mašne intencije, pomoč 
vojakom, 1923.

1.1.11		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: cerkvena 
uprava – razlike med krško in lavantinsko škofijo, deka-
nijska konferenca, darovanja, obnova posestva Ludvika 
Viternika, uprava župnije Strojna, odprtje cerkva, cerkveni 
ključarji, spovedna sodnost, blagoslov obnovljenega poko-
pališča v Črni, smrti duhovnikov, nadzorstvo Marijinih 
družb, draginjske doklade, lažni izdelovalci glasbil, obnova 
pokopališča v Koprivni, molitveni dnevi, kanonične vizita-
cije, ženitno dovoljenje, Sodaliteta, šolska poročila, pravila 

1 Sodaliteta – društvo slovenskih duhovnikov v krški škofiji.
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glede posta, blagoslov zvonov, pristojbine za cerkvena 
opravila, imenovanje kaplanov, odpustki, župnijski izpiti, 
preganjanje slovenskih duhovnikov v Italiji, slovensko 
bogoslužje, Društvo krščanska šola, Rdeči križ, duhovne 
vaje, pristojbine/takse, delitev svetih olj, invalidske podpore, 
vpisi v matične knjige, pastoralna konferenca, 1924.

1.1.12		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: takse, še-
matizem, vizitacije, oglasnik, darovi za pogorelo kmetijo, 
p. d. Močnik na Strojni, ključarji, vpisi v matično knjigo, 
prefaranje Zgornjega Brega iz župnije Črna v župnijo Mežica, 
gibanje prebivalstva, služba organista, davki, draginjske 
doklade, duhovnik za grajsko kapelo v Zgornji Sv. Kungoti, 
italijanski vojaški grobovi, veroučitelji, smrti duhovnikov, 
pomoč žrtvam požara v Zlatoličju, Jadranska straža, Mari-
jina družba, pokojninsko zavarovanje, seznam duhovnikov, 
seznam župnijskih cerkva in organistov, plemenski biki, 
splav/abortus, dekanijska konferenca, Sodaliteta, vojaški 
obvezniki, šolsko nadzorovalno poročilo, obligacije, ka-
tehetske nagrade, vizitacije šol in župnije Mežica, poštne 
storitve v Šentanelu, obnova pokopališča v Črni, 1925.

1.1.13		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: draginjske dok-
lade, davki, vojaški obvezniki, državni prazniki, imenovanje 
Mirka Štruca za provizorja v Guštanju, protest mežiškega 
župnika zoper gole kipe na pročelju mežiške osnovne šole, 
Slomškova beatifikacija, šolsko nadzorovalno poročilo, na-
stavitev Antona Rataja za kaplana v Črni, blagoslov novih 
zvonov, pastoralna konferenca, seznam duhovnikov, vizi-
tacija župnije Mežica2, požarno zavarovanje, delitev svetih 
olj, blagoslov obnovljenega pokopališča v Šentanelu, mašne 
intencije, tiskovine, Marijina družba, smrti duhovnikov, 

2 Vsebuje zanimive podatke o prevoznih sredstvih: 
mežiški brzovlak in občinska bajta, p. d. avto.
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duhovne vaje, novi dekan, Rdeči križ, popravila nadarbin-
skih poslopij, društvena pravila, vabilo na odprtje osnovne 
šole Mežica, nastavitev Ivana Orla za kaplana na Prevaljah, 
šematizem, legitimacije, požar na kmetiji Rener v Podgori, 
spregled oklicev, predaja župnije Guštanj provizorju Mirku 
Štrucu, razpisi župnij, darovanje, likvidacijski izkaz in pri-
mopredajni protokol župnije Guštanj za leto 1826, spovedna 
sodnost, društvo duhovnikov Vzajemnost, 1926.

1.1.14		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: podaritev 
hiše, p. d. Močilnik v Črni, bratovščina sv. Cirila in Metoda, 
nagrade kraljevega fonda (tudi velik plakat), legitimacije, 
doklade, smrti duhovnikov, sveta olja, zapuščina župnika 
Jožefa Dobrovca iz Črne, imenovanje Martina Kozarja za 
provizorja župnije Črna, darovanje, sveti misijon, prezidava 
pri cerkvi v Mežici, primopredajni zapisnik o predaji župnije 
Guštanj župniku Josipu (Jožefu) Reharju, zavarovanje cerkve-
nih poslopij župnij dekanije Mežiška dolina, oklici, oglasnik, 
imenovanje Josipa Reharja za župnika v Guštanju, zdravje 
župnika Ludvika Viternika, vizitacije, obnova nadarbinskih 
poslopij v Mežici, seznam duhovnikov, romanja, predaja 
župnije Črna provizorju Martinu Kozarju, popis uradnih 
listin (matičnih in drugih knjig) župnije Črna, blagoslov 
pokopališča v Šentanelu, katehetske nagrade, pastoralne 
konference, razpis katehetskega mesta, imenovanje kaplana 
za Guštanj, prevzem župnije Črna, Zdravko Kordež – sprejem 
v duhovniško semenišče, verouk na osnovni šoli Tolsti Vrh, 
šematizem, organist v Javorju in Šentanelu, pritožbe nad 
organistom in cerkovnikom v Črni, spregled oklicev, Rdeči 
križ, šolsko nadzorovalno poročilo, imenovanje ključarjev v 
župniji Prevalje, računi, sečnja lesa v gozdovih župnije Črna, 
katehetske nagrade, cerkveni računi, imenovanje ključarjev 
za župnijo Javorje, 1927.
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1.1.15		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: oblastni organ 
za zaščito otrok in mladine, pritožba šentanelskega župnika 
Franca Božiča zaradi nizkih duhovniških plač, spominske 
plošče ob 700-letnici lavantinske škofije, imenovanje ključar-
jev za župnije Šentanel, Strojna, Mežica, smrti duhovnikov, 
darovanja, dediči Janeza Tischlarja, učni načrt za poučevanje 
verouka na kmetijsko nadaljevalnih šolah, podpora duhov-
nikom Mežiške doline, slovenska orlovska zveza, kopije 
matičnih knjig, pripombe na vpise v matične knjige župnij 
v Mežiški dolini, spregled oklicev, pozakonjenje, tiskovine, 
ločitev od mize in postelje, šolsko nadzorovalno poročilo, 
vizitacije, cerkveni računi župnije Guštanj, odpustki, ka-
tehetske nagrade, pitje alkoholnih pijač v Šentanelu, sveta 
maša ob obletnici društva Guštanj, pripombe glede vpisov 
v matične knjige župnij Mežiške doline, šematizem, sveta 
olja, problem glede ključarjev v Koprivni, štampiljke, sveta 
maša v grajski kapeli na dvorcu Ravne, kazenska zadeva, 1928.

1.1.16		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: razpis ka-
tehetskega mesta, izpiska iz računa župnijske cerkve sv. 
Danijela v Šentanelu in župnijske cerkve sv. Urha na Strojni, 
pripombe na vpise v matične knjige župnij Mežiške doline, 
prepisi matičnih knjig, darovanja, prenehanje učiteljske 
službe župniku Ivanu Hojniku, bolniške podpore, cerkveni 
računi, katehetske nagrade, spregled oklicev, imenovanje 
Antona Adamiča za kaplana v Črni, društvo duhovnikov 
Vzajemnost, podatki za šematizem, poučevanje na kmetijsko 
nadaljevalnih šolah, vizitacije, ključarji za župnijo Javorje, 
smrti duhovnikov, veseli dogodek v kraljevi hiši, pastoralna 
konferenca, obtožbe zoper šentanelskega župnika Franca 
Božiča, kongrua, delitev svetih olj, imenovanje ključarjev 
za župnijo Črna, 1929.

1.1.17		 Potrdila o plačilu – odrezki položnic, okrog 1920–1940.
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ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1930–1999.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m. 
Vsebina: 

2.1	 Premoženjskopravne zadeve
2.1.1		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: zapisnik o 

vizitaciji župnije Prevalje, zdravstveno zavarovanje duhov-
nikov, imenovanje ključarjev za župnijo Šentanel, mašne 
intencije, cerkveni molitvenik, prejemki kaplanov, pouče-
vanje verouka, recenzija elaborata teoloških vprašanj od 
kaplana Josipa Šketa, fasije, pripombe na vpise v matične 
knjige župnij Mežiške doline, spregled oklicev, prihodki 
šentanelskega župnika Ivana Kupčiča, smrti duhovnikov, 
katehetske nagrade, duhovniško društvo Vzajemnost, 
bolniški dopust za župnika v Koprivni, štolninski red za 
župniji Šentanel in Strojna, podatki za šematizem, odhod 
dr. Antona Pinterja – prokurista guštanjske jeklarne, ki je 
bil tudi duhovnik, pridiga na Rafaelovo nedeljo/izseljenci, 
primopredajni zapisnik za župnijo Strojna, imenovanje 
Ivana Kupčiča za soprovizorja župnije Strojna in župnika 
v Št. Danijelu, primopredajni zapisnik za župnijo Št. Da-
nijel, blagoslov zvona na Brinjevi gori, vizitacije, šolsko 
nadzorovalno poročilo, imenovanje Jožefa Šketa za kaplana 
v Mežici, račun in ključarji za župnijo Javorje, zadolžnici 
za 5000 din za provizorja na Strojni in Št. Danijelu, smrti 
duhovnikov, zlata maša škofa Andreja Karlina, konduitna 
lista, blagoslov novih zvonov za cerkev sv. Jošta v Javorju, 
cerkveno posojilo, sveta olja, imenovanje Miloša Čarfa za 
provizorja župnije Strojna, babištvo, imenovanje Jožefa 
Lužoviča za provizorja župnije Strojna, selitveni stroški, 
pomoč prevaljskega kaplana zaradi bolezni šentanelske-
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ga župnika Franca Božiča, zapuščina pokojnega župnika 
Franca Božiča, zbiranje spisov za Slomškovo beatifikacijo, 
imenovanje ključarjev za župnije Št. Danijel, Kotlje, Guštanj, 
Prevalje, samovoljna omejitev rojstev, 1930.

2.1.2		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: recenzija ela-
borata kaplana Antona Adamiča, zavarovanje duhovnikov, 
premestitev mežiškega kaplana Jožefa Šketa, darovanja, 
guštanjski župnik Josip Rehar – odpoved župniji, zidanje 
novega poslopja za cerkovnika in popravilo župnišča v 
Št. Danijelu, delitev svetih olj, krstni list Mihaela Strelca, 
cerkveni molitvenik, pripombe na vpisovanje matičnih knjig 
v župnijah Mežiške doline, spregled oklicev, poučevanje 
verouka na kmetijsko-gospodinjsko nadaljevalnih šolah, 
smrti duhovnikov, odgovarjanje na dopise iz Avstrije v 
slovenskem jeziku, kopije matičnih knjig, pismo Jakoba 
Kindlmana, nekdanjega župnika v Št. Danijelu, pomoč 
sosednjih duhovnikov pri poučevanju verouka v župniji 
Mežica, podatki za šematizem, vizitacije, kanonizacija bl. 
Heme, pastoralna konferenca, socialno poslanstvo cerkve, 
protest mežiškega župnika Janeza Hornböcka, izplačilo 
nagrad, zakonski zadržki, imenovanje ključarjev za župniji 
Št. Danijel in Guštanj, pastoralna konferenca, 1931.

2.1.3		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: imenovanje 
ključarjev za župnijo Javorje, intencije, darovanja, spregle-
di oklicev, župnijski inventarji, pripombe k vpisovanju v 
matične knjige župnij Mežiške doline, izpisek iz računa 
podružnične cerkve sv. Ane v Koprivni (za leti 1930, 1931), 
cerkveni računi, guštanjski župnik Josip Rehar – odpoved 
župniji Guštanj zaradi groženj pobeglega komunističnega 
vodje K3, društvo Vzajemnost, delitev svetih olj, prevzemni 

3 Domnevamo lahko, da je pisec dopisa imel v mislih Lovra Kuharja – 
ki je pobegnil v tujino in je bil član Komunistične partije Jugoslavije.
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zapisnik župnije Guštanj, smrti duhovnikov, poročni list – 
Simon Černič, Družba treznosti iz Kotelj, evharistični shod 
v Črni, svete maše za Jožefa Plešivčnika, Jakob Sem, kaplan 
v Limbušu z delokrogom v Mežici, imenovanje Mihaela 
Barbiča za provizorja v Guštanju, konduitna lista, imeno-
vanje Mihaela Barbiča za župnika v Guštanju (priložen tudi 
obred), postopanje v gostilnah med sveto mašo, verouk na 
Lešah, sprejem Jaroslava Kotnika in Viljema Jevšnikarja v 
bogoslovje, pritožbe nad župnikom Ivanom Hojnikom iz 
Koprivne, napad na Avstrijce v Koprivni, mašne ustanove, 
pismo jugoslovanskih škofov glede ustanovitve društva 
Sokol, 1932.

2.1.4		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: imenovanje 
ključarjev za župnijo Javorje, pismo upokojenega župnika v 
Eichgrabnu Franza Stingla – prejemki, določila o duhovniški 
obleki, ločitev od mize in postelje, dolžnosti in pravice klju-
čarjev, misijon v Št. Danijelu, intencije, cerkveni računi, de-
litev svetih olj, pritožba nad kaplanom Antonom Adamičem 
iz Črne, smrti duhovnikov, davki, Bratovščina sv. Cirila in 
Metoda, duhovniški sestanki, rojstni podatki Matija Klinca, 
poročni list – Jožef in Marjeta Tručl, zdravstveno stanje 
škofa Andreja Karlina, molitveniki, dekanijske konference, 
plačilni seznami – Guštanj, oskrbovanje romarske cerkve 
sv. Križa, zavarovanje duhovnikov, ustoličenje škofa Ivana 
Jožefa Tomažiča, vizitacije, Ivan Hojnik – službeni izkaz, 
duhovne vaje, konduitna lista, mežiški kaplan obiskuje 
gostilne, delovanje društev, nedeljska sveta maša za učence 
meščanske šole v Mežici, podatki za šematizem, proslava ob 
1900. obletnici Kristusovega odrešenja, razrešitev pritožb 
nad župnikom Ivanom Hojnikom iz Koprivne, odbori 
Katoliške akcije, okrožnica glede treznosti, 1933.

2.1.5		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: naročniki 
časopisa Slovenec iz Mežiške doline (število naročnikov po 
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krajih), imenovanje ključarjev za župnije Strojna, Guštanj, 
Prevalje, prepisi matičnih knjig, pritožba župnika Vinka 
Razgorška iz Črne, pokojnina župnika Franza Stingla, 
duhovniki brez jugoslovanskega državljanstva, doklade, 
sodelovanje duhovnikov pri delovanju hranilnic/posojil-
nic, smrti duhovnikov, delitev svetih olj, verouk v šolah, 
odbori Katoliške akcije v Mežiški dolini, spovedna sodnost, 
mesečna duhovna obnova, Anton Mernik – krstni list, kon-
duitna lista, inšpekcija verouka v Mežiški dolini, vizitacija, 
spregled oklicev, dekanijska konferenca, šolska kateheza, 
inventarji, imenovanje Janeza Rojhta za kaplana v Črni, 
imenovanje Jožefa Mlakarja za kaplana na Prevaljah, smrt 
kralja Aleksandra, zvonjenje na dan miru – 11. november, 
vprašalnik za spovedno sodnost, martirologij za božič, 1934.

2.1.6		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: vprašanja za 
spovedno sodnost za kaplana Antona Bošteleta, imenovanje 
ključarjev za župnijo Javorje, smrti duhovnikov, obnova 
župnijske cerkve, župnišča in mežnarije v Guštanju, sveta 
birma, vizitacija, imenovanje Antona Bošteleta za kaplana 
v Limbušu z delokrogom v župniji Mežica, prijave umrlih 
nezakonskih otrok, prestop prebivalca ruske narodnosti 
(župnija Koprivna) iz pravoslavne v katoliško vero, molitev, 
delitev svetih olj, mašne intencije, birma v Kotljah, obisk 
bana na Prevaljah, tekme koscev, podatki za šematizem, 
blagoslov spominskega kamna, število naročnikov časopi-
sov iz župnije Prevalje, duhovne vaje, odpravljeni prazniki, 
darovanja, razrešitev župnikov v Koprivni in Javorju kot 
učiteljev, maša v kapeli na Brinjevi gori, kongrua, ločitev 
od mize in postelje, 1935.

2.1.7		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: kaplan Jo-
žef Mlakar – spovedna sodnost, blagoslov kapele na Peci, 
Alojz Fajdiga – imenovanje za kaplana v Črni, kaplan 
Anton Boštele – spovedna sodnost, darovanja, imenova-
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nje ključarjev za župnijo Kotlje, Mežica, jubilej škofovske 
službe Ivana Tomažiča, intencije, misijonska zveza, Ivan 
Škafar – imenovanje za kaplana v Guštanju z delokrogom 
na Prevaljah, konduitna lista, imenovanje Janeza Hornböc-
ka za namestnika dekana, pomoč sosednjih duhovnikov 
prevaljskemu župniku Rieplu, spregled oklicev, poučevanje 
verouka na šolah v župniji Črna, duhovne vaje, sveta maša 
v kapeli na Brinjevi gori, zavarovanje duhovnikov, podatki 
za šematizem, poštne položnice, tiskovine, smrti duhov-
nikov, bolezen koteljskega župnika Serajnika, pokojnina 
župnika Franza Stingla, zamenjava nadarbinske zemlje, 
delitev svetih olj, sečnja gozda župnije Guštanj, gospodarski 
program za cerkvene gozdove, binacija, status animarum, 
protituberkulozni teden, izpiski iz čekovnega računa, 1936.

2.1.8		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: zapisnik 
o vizitaciji župnije Javorje 1937/38, udeležba učencev na 
procesijah, smrti duhovnikov, intencije, tiskovine, bolezen 
kaplana Ivana Škafarja, spregled oklicev, pojasnila o rod-
binah nabornikov, dušnopastirska pomoč župniji Prevalje, 
imenovanje Antona Rataja za župnijskega upravitelja na 
Strojni in provizorja župnije Št. Danijel, vodenje dekanije 
Mežiška dolina, zemljevid lavantinske škofije, podatki o 
organistih v dekaniji, imenovanje cerkvenih ključarjev za 
župniji Javorje in Prevalje, imenovanje Ivana Škrabana za 
kaplana na Prevaljah, prošnja za podelitev župnije Št. Danijel 
(Anton Rataj), protituberkulozna zveza, spovedna sodnost 

– Ivan Škraban, zapisnik volitev cerkvenega ključarja na 
Prevaljah, pritožbe nad javorskim župnikom Ludvikom 
Viternikom, imenovanje Antona Rataja za župnika v Št. 
Danijelu, papeževa osemdesetletnica, Alojz Fajdiga – spo-
vedna sodnost, duhovne vaje, Ivan Jerič – imenovanje za 
drugega kaplana na Prevaljah, poučevanje verouka, problem 
hrvaščine pri cerkvenih tiskovinah, imenovanje Ivana 
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Bombeka za kaplana v Guštanju z delokrogom prefekta 
v dijaškem semenišču, člani družbe krščanskih družin, 
obnova streh na leških cerkvah, imenovanje Janeza Hor-
nböcka za dekana dekanije Mežiška dolina, 1937.

2.1.9		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: zapisnik o 
vizitaciji župnije Javorje 1938, intencije, železniške legitima-
cije, imenovanje ključarjev za župnijo Št. Danijel, bolezen 
koteljskega župnika Ivana Serajnika, birmanski listi (več 
primerov), verske ločine, zavarovanje duhovnikov, spregled 
oklicev, ometanje dimnikov, darovanja, pozakonitev že umr-
lih otrok, imenovanje Martina Krištana za drugega kaplana 
na Prevaljah, imenovanje Mihaela Jeriča za prvega kaplana 
na Prevaljah, delitev svetih olj, doklade, protituberkulozna 
zveza, prestavitev kaplana Ivana Jeriča, obnova župnišča in 
župnijske cerkve v Črni4, zaostali računi, smrt prevaljskega 
župnika Mateja Riepla, matične listine Lorenca in Ane 
Adlassnig, kaplan Martin Krištan – spovedna sodnost, 
premestitev prevaljskih kaplanov, okrožnica jugoslovanskih 
škofov – posredovana preko oglasnika lavantinske škofije, 
št. 335/1, 10. september 1938, 1938.

2.1.10		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: poročilo o 
vizitaciji župnije Javorje, 1939, poročilo o šolski nadzorovalni 
vizitaciji ljudske šole Javorje 1939, spregled oklicev, obnova 
župnijske cerkve in župnišča v Črni5, Silvester Krajnc – 
smrtna kazen zaradi umora Petra Koroša na Volinjaku, 
podatki za šematizem, pastoralna konferenca, spregled 
oklicev, bolezen koteljskega župnika Ivana Serajnika, smrti 
duhovnikov, takse, imenovanje ključarjev za župnijo Javorje, 
obisk bana Marka Natlačena v Mežiški dolini, zavarovanje 

4 Vsebuje podatke o stanju cerkve in župnišča v Črni. Cerkvena 
ladja je bila pokrita s skodlami, zvonik pa s skriljem.

5 Vsebuje tudi obračun del.
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pred zračnimi napadi, izpraznitev profesorske stolice v 
bogoslovnem učilišču v Mariboru, referat Antona Rataja 
za pastoralno konferenco »Kaj zahtevajo nove liturgične 
določbe o tabernaklju /…/?«, referat Antona Bošteleta 
za pastoralno konferenco »Kakšne dolžnosti nalaga du-
hovnikom 1397. kanon cerkvenega zakonika z ozirom na 
okrožnico /…/ glede knjig in drugih publikacij, ki širijo 
zmotne nauke o verskih resnicah /…/?«, darovanja, proti-
tuberkulozna zveza, cerkveni računi, imenovanje Martina 
Jelena za kaplana na Prevaljah, imenovanje Vincencija 
Frangeža za kaplana v Guštanju z delokrogom v Mariboru, 
Alojz Fajdiga – spovedna sodnost, 1939.

2.1.11		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: poročilo 
o vizitaciji župnije Javorje v letu 1940, poročilo o šolski 
nadzorovalni vizitaciji ljudske šole Javorje v letu 1940, 
cerkveni računi, poročilo o vizitaciji župnije Prevalje v letu 
1940, Alojz Fajdiga – spovedna sodnost, spregled oklicev, 
darovanja, matične listine za pripadnike nemške narodne 
manjšine, imenovanje Štefana Čebulja za kaplana v Črni, 
izdaja matičnih listov, 1940.

2.1.12		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi: vizitacije, 
imenovanje Franca Podgornika za drugega kaplana na 
Prevaljah, podatki za šematizem, sveta birma v Mežiški 
dolini, dopolnilna taksa, protest župnika Antona Rataja 
zaradi prepovedi blagoslavljanja vode na svete tri kralje, 
dekanijska konferenca, 1941. 

2.1.13		 Dekanijski urad Mežiška dolina, razni dopisi, 1966–1990. 
2.1.14–2.1.25	 Poročila o vizitacijah župnij dekanijskih uradov Dra-

vograd in Mežiška dolina v obdobju 1950–1999. 

arhiv dekanijskega urada dravograd -mežiška dolina



48

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1956–1981.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m. 
Vsebina: 

3.1. Premoženjskopravne zadeve
3.1.1 Opravilni zapisnik dekanijskega urada Mežiška dolina, 

1956–1963.
3.1.2 Opravilni zapisnik proštijsko dekanijskega urada Dra-

vograd, 1961–1981. 
3.1.3–3.1.29 Statistični podatki o verouku in verskem življenju v 

župnijah dekanijskih uradov Dravograd in Mežiška 
dolina, 1959–1980. 
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ARHIV ŽUPNIJE  
ČRNA NA KOROŠKEM
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Naslov: Župnija Črna na Koroškem.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 12. stoletje – 2017.
Obseg (tekoči metri): 2.
Obseg v arhivskih škatlah: 20.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, listinsko gradivo, 
spisovno gradivo, načrti, risbe/slike, tiski, letaki, plakati, kartograf-
sko gradivo, fotografsko gradivo.
Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije Črna 
na Koroškem je nastajalo sočasno z razvojem cerkvene organizacije 
v tem kraju. Večina gradiva je shranjenega v župnišču v Črni. Po 
drugi svetovni vojni je bil zaradi nevestnega ravnanja takratnih 
stanovalcev v župnišču del gradiva uničen. Del župnijskega gradiva 
je tudi v samostanu v Št. Pavlu. Na kakšen način je bil tja prestavljen, 
ostaja odprto vprašanje, saj župnija ni bila nikoli na noben način 
povezana s tem samostanom. Mogoče je, da so tja to gradivo med 
drugo svetovno vojno prenesle nemške oblasti.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1671–1860.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 

1.1.1		 Urbar podložnikov župnije Črna, 1671–18411, letni računi 
župnijske cerkve in podružnične cerkve sv. Jošta v Javorju 
(S. Jodoci), 1671–1783. 

1.1.2		 Knjiga o pobranih prispevkih za stolnino v cerkvi sv. Ož-
bolta v Črni, 1715–1786. 

1 Manjkajo platnice in nekaj prvih strani.
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1.1.3		 Urbar župnišča/župnije Črna od leta 1762 (Urbarium 
Pfarrhofs in Schwarzenbach /…/), dušni protokol/status 
animarum in prepis pomembnejših dekretov ordinariata 
ljubljanske škofije, 1713–1724. 

1.1.4		 Urbar za činž od cerkvenih stolov v župniji Črna2, 1839, 
1840, 1848–1860.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1793–1851.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 

2.1		 Register dajatev podložnikov župnije Črna  
(Gaben Register /…/), 1828–1849.

2.2		 Knjiga računov o prihodkih in odhodkih podružnične 
cerkve sv. Helene v Podpeci (Rechnungsprotokoll /…/), 
1793–1851. 

2.3		 Knjiga računov o prihodkih in odhodkih za župnijsko 
cerkev sv. Ožbolta v Črni (Rechnungsprotokoll), 1793–1851.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1833–1924.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
3.1		 Knjiga/protokol prejetih škofijskih odredb za župnijo Črna 

(Sammlung der ergangenen Ordinariats Verordnungen 
/…/), 1833–1844.

3.2		 Knjiga/protokol prejetih škofijskih odredb za župnijo Črna 
(Protokoll für die Verordnungen in /…/), 1845–1859.

2 V njem zapisana ustanovitev župnije v letu 1616.
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3.3		 Opravilni zapisnik župnije Črna (Gestions Protokoll /…/), 
1889 –1906. 

3.4		 Opravilni zapisnik župnije Črna (Gestions Protokoll /…/), 
1907–1924.

ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1924–1996.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
4.1.		 Opravilni zapisniki.

ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1841–1995.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
5.1		 Zapisnik cerkvenih stolov župnije Črna, 1961–1984. 
5.2		 Seznam stolov župnije Črna, 1985–1995.
5.3		 Blagajniški dnevnik župnije Črna, 1945–1980. 
5.4		 Prispevki za zvonove v Črni, 1926. 
5.5		 Darovi za zvonove v Črni, 1928. 
5.6		 Knjiga pobranih darov pri svetih mašah, 1932–1941.
5.7		 Hranilna knjižica župnijske nadarbine Črna, 1876. 
5.8		 Hranilna knjižica župnijske nadarbine Črna (Kärntnerische 

Sparkasse /…/), 1886. 
5.9		 Hranilna knjižica župnijske nadarbine Črna (Kärntnerische 

Sparkasse /…/), 1893. 
5.10		 Blagajniški zapisnik Bratovščine Srca Jezusovega in Mari-

jinega, 1927–1932, 1947, 1948.
5.11		 Knjiga bratovščine sv. Jožefa (Verzeichnis der Bruderschaft 

/…/), 1841–1882. 
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5.12		 Knjiga članov Bratovščine presvetega Srca Jezusovega, 
1850–1949.

ŠKATLA 6
Čas nastanka: 1844 – druga polovica 19. stoletja.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
6.1		 Dušni protokol župnije Črna (Seelenbeschreibungs Pro-

tokoll /…/), 1844.
6.2		 Dušni protokol župnije Črna (Seelenstands Protokoll /…/), 

druga polovica 19. stoletja. 
6.3		 Protokol tujcev v župniji Črna (Fremden Protokoll /…/), 1857. 

ŠKATLA 7
Čas nastanka: 1919–1946.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1		 Prepisi rojstne in krstne matične knjige župnije Črna, 1919 

do 1933, 1935, 1936.
7.2		 Prepisi poročne matične knjige župnije Črna, 1919 do 1941, 

1945, 1946.
7.3		 Prepisi mrliške matične knjige župnije Črna, 1919 do 1933, 

1935–1937.
7.4		 Kazalo k poročni knjigi župnije Črna, 1928-1929, 1945–1946. 
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ŠKATLA 8
Čas nastanka: 1891–1981.
Jezik: slovenščina, nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
8.1		 Birmanski protokoli, 1891–1973, intencijske knjige, 

1941–1981.

ŠKATLA 9
Čas nastanka: 1899–1997.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
9.1		 Zapisnik pridig v župnijah Črna in Javorje, 1899–1929, knjige 

blagoslova hiš, ministranti, oklicne knjige, oznanilne knjige. 

ŠKATLA 10
Čas nastanka: 1774–1914.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
10.1		 Premoženjskopravne zadeve. 
10.1.1		 Inventarji:

• inventar premoženja cerkva župnije Črna (tudi Javorje 
in Koprivna) in tam nahajajočih se bratovščin, 1774,

• inventar župnijske cerkve sv. Ožbolta v Črni, 1837, 1882,
• inventar župnijske nadarbine župnije Črna, 1855.

10.1.2		 Računi o prihodkih in odhodkih župnijske cerkve sv. 
Ožbolta v Črni in rešitve računov, 1780–1882.
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10.1.3		 Računi o prihodkih in odhodkih podružnične cerkve sv. 
Helene v Podpeci, 1817–18833. 

10.1.4		 Inventar premoženja podružnične cerkve sv. Helene v 
Podpeci, 1837–1884.

10.1.5		 Zapis dajatev podložnikov župnije Črna, 1840. 
10.1.6		 Zapis višine prispevkov za kolekturo, pobranih od železarne 

grofa Thurna v Črni, 1849, 1854. 
10.1.7		 Formular in navodila za izpolnjevanje cerkvenih računov, 1850.
10.1.8		 Dokumenti glede obligacij, 18504.
10.1.9		 Izkaz kmetij v župniji Črna, ki so bile v zaostanku pri 

plačilu kolekture, okrog 18525.
10.1.10		 Uradni list ordinariata lavantinske škofije, letnik 1857, št. 

1714. 
10.1.11		 Izkaz o pobranem ofru pri župnijski cerkvi sv. Ožbolta v 

Črni, 1860.
10.1.12		 Dokumenti glede cerkvenih računov in plačila davkov, 

1862–1864.
10.1.13		 Dopis glede zbiranja pomoči za deželo Tirolsko, prizadeto 

po poplavah, 1869.
10.1.14		 Dopis glede števila revežev leta 1868 v župniji Črna, 1869. 
10.1.15		 Dopis glede zapuščine po umrlem črnjanskem župniku 

Douschanu, 1872.
10.1.16		 Dražbeni protokol o dražbi župnijskih nepremičnin v kraju 

Kettmansdorf, 1872.

3 Za obdobje 1817–1847 so samo rešitve računov; manjkajo 
za leta 1818, 1820–1826, 1828–1839 in 1882.

4 Med dokumenti prepis listine z dne 1. novembra 1804: 
Johann von Rainer zu Lindenbüchel je podružnični cerkvi 
sv. Helene za obhajanje svetih maš podaril 100 guldnov.

5 Kmetije so tudi na območju Koprivne.
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10.1.17		 Dopis glede zaostankov pri plačilu kolekture, 1874.
10.1.18		 Dopis glede zaostanka pri plačilu kolekture od kmetij Petek 

in Žačen, 1874.
10.1.19		 Fasija o prihodkih in dolgovih župnije Št. Rupert pri Ce-

lovcu, 1877.
10.1.20		 Interkalarni račun prihodkov in odhodkov župnije Črna, 

1. maj 1877 – 30. april 1878.
10.1.21		 Volilni letak Andreja Einšpilerja, 1880.
10.1.22		 Dopis glede časopisa »Theologisch – praktische Quartal-

schrift«, 1883.
10.1.23		 Izkaz o pobrani kolekturi v župniji Črna, 1889.
10.1.24		 Formular izkaza za mašne in ubožne ustanove, 19. stoletje.
10.1.25		 Računa o plačilu zavarovalne premije za župnijo Črna, 1905.
10.1.26		 Dopis glede epidemije bolezni »Genickstarre«, 1905.
10.1.27		 Dopisa glede gradnje cerkve v Črni in kanonične vizitacije, 

1906.
10.1.28		 Dopis glede fasije za župnijsko nadarbino, 1907.
10.1.29		 Dopis glede preverjanja znanja veroučencev, 1909.
10.1.30		 Zavarovalna polica za zavarovanje podružnične cerkve sv. 

Helene v Podpeci, 1909.
10.1.31		 Prepis oznanila iz oznanilne knjige župnije Črna, 1914.
10.1.32		 Zavarovalna polica za zavarovanje župnišča in gospodarskih 

objektov župnije Črna, 1914.
10.1.33		 Tožba Blaža Staneta z Ludranskega Vrha proti Onoriu 

Madiletu zaradi padca v jamo, 1914.
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ŠKATLA 11
Čas nastanka: 1921–1965.
Jezik: slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
11.1	 Premoženjskopravne zadeve
11.1.1		 Dokumenti in zavarovalne police za zavarovanje župnijske 

cerkve sv. Ožbolta, podružnične cerkve sv. Helene, župnišča 
in gospodarskih objektov župnije Črna, 1921.

11.1.2		 Gospodarska knjiga nadarbinskega gozda župnije Črna, 
1922.

11.1.3		 Potrditev Janeza Rožanca, p. d. Žačen, za ključarja podru-
žnične cerkve sv. Helene; pravilnik dolžnosti in pravice 
cerkvenih ključarjev6, 1929.

11.1.4		 Poziv davčne uprave na Prevaljah župniku v Črni za prijavo 
prihodkov, 1930, 1931.

11.1.5		 Dokumenti in zavarovalne police za zavarovanje župnijske 
cerkve sv. Ožbolta, podružnične cerkve sv. Helene, župnišča 
in gospodarskih objektov župnije Črna, 1931.

11.1.6		 Dopis glede prijave umrlih okrajnemu sodišču, 1935.
11.1.7		 Dopis glede finančne podpore revežem, 1936.
11.1.8		 Podatki na dopisnici glede cene pločevine za streho žu-

pnijske cerkve v Črni, 19387.
11.1.9		 Predračun za obnovo fasade župnijske cerkve sv. Ožbolta 

v Črni in skice delov cerkve, 1939.
11.1.10		 Skica/načrt novega rentgenskega aparata za bolnišnico v 

Črni, 1940.

6 Na dokumentu je natisnjena letnica 1903, kljub temu 
je možno, da gre za kasnejši ponatis, saj se določila 
za cerkvene ključarje niso spreminjala.

7 Na dopisnici je podoba Seniorjevega doma na Pohorju.
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11.1.11		 Dopis glede zaščite prebivalstva pred letalskimi napadi; 
naročilnica za Mohorjeve knjige, 1940.

11.1.12		 Dopis glede sodelovanja v tednu zimske pomoči, 1941.
11.1.13		 Imenik oseb in podjetij, 20. stoletje.
11.1.14		 Obrtni odsek občine Sv. Barbara v Halozah, prva polovica 

20. stoletja.
11.1.15		 Kataster župnij Črna, Javorje, Koprivna, 1941–1945.
11.1.16		 Knjiga: Franz Brauer, Fibel Kinderwelt, Graz, 19438. 
11.1.17		 Načrt za delovni pult s predaloma, 1943.
11.1.18		 Pismo Cilli Nestelbacher, medicinski sestri pri NS – 

Schwesternschaft, verjetno premeščeni v bolnišnico v Črni, 1944.
11.1.19		 Seznam umrlih slovenskih duhovnikov med 2. svetovno 

vojno, 1945.
11.1.20		 Dopis o neposrednih davkih in potrdilo o prejemu matičnih 

knjig župnije Črna od župnijskega urada Prevalje, 1945. 
11.1.21		 Dopisi glede oddaje matičnih knjig, 1946.
11.1.22		 Dopisi glede sprejema izseljencev nazaj v katoliško vero, 

glede popravka podatkov v matičnih knjigah župnije Črna 
in glede Romana Pestnerja, 1946. 

11.1.23		 Dopis glede verskega lista mariborske škofije in obnove 
župnišča v Sv. Primožu na Pohorju, 1946.

11.1.24		 Dopis glede zatiranja lubadarja, 1947; dokumenti glede na-
cionalizacije zemljišč v lasti župnije Črna v okviru agrarne 
reforme, 1947–1968.

11.1.25		 Poročilo o vizitaciji župnije Črna ter imenovanje Mateja 
Krofa za župnijskega upravitelja v Črni in Zakon o petle-
tnem planu, 1947.

11.1.26		 Dopisi: glede likvidacije kreditnih zadrug, glede vojnega 
zločinca Michaela Reisnerja, o Vinku Razgoršku glede 
podelitve župnije Črna, 1947.

8 V knjigi je žig »Der Leiter der Volksschule in 
Allerheiligen, Kreis Judenburg«.
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11.1.27		 Dopisi/dokumenti glede obvezne oddaje krompirja in 
lesa, 1948.

11.1.28		 Dopisi/dokumenti glede svetih maš pri cerkvi sv. Jošta v 
Javorju, Koprivni in v bolnišnični kapeli v Črni ter njene 
usode med vojno, imenovanje Mateja Krofa za spovednika 
pripadnic reda Usmiljene sestre v Črni, 1948.

11.1.29		 Dopisi/dokumenti glede pravdanja župnikov v Črni s 
Krajevnim ljudskim odborom Črna za prostore župnišča, 
1948–1950.

11.1.30		 Dopisi, dokumenti glede obvezne oddaje, pobiranja pro-
stovoljnih prispevkov, matičnih knjig, odstopa cerkvenega 
zemljišča v Črni in glede agrarne reforme, 1949.

11.1.31		 Dopisi glede blagoslova Škrubejevega križa, svete maše pri 
sv. Joštu, vizitacije župnij Črna, Koprivna, Javorje in Bele 
Vode ter razglasitve Jožeta Grabnerja za mrtvega, 1949.

11.1.32		 Dokumenti glede obvezne oddaje in matičnih zadev, 1950.
11.1.33		 Pogodba o prodaji župnijskega zemljišča v Črni Martinu 

Kakerju, terenska skica in situacijski načrt, 1950.
11.1.34		 Imenovanje Simona Črešnika za župnijskega upravitelja 

v Črni, 1950.
11.1.35		 Dopisi glede svetih maš v Koprivni, Belih Vodah in na Uršlji 

gori, pregleda strelovodov, trinacije, prijave procesije, zbo-
rovanja KLO Črna in blagoslova oskrunjenih križev, 1950.

11.1.36		 Dokumenti glede obvezne oddaje in nacionalizacije žu-
pnijskih zemljišč, 1951.

11.1.37		 Dopisi glede trinacije, svete maše na Uršlji gori, plačila knjig, 
dinarskega prispevka, pobiranja prostovoljnih prispevkov, 
obnove Marijinega oltarja v župnijski cerkvi sv. Ožbolta, 
prepoved procesij, vizitacije in blagoslov križa pri cerkvi 
sv. Ožbolta, 1951.
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11.1.38		 Vizitacijski zapisniki za župnijo Črna, 1951–19789.
11.1.39		 Odločba glede omejitve zvonjenja v župnijski cerkvi v 

Črni, 1952.
11.1.40		 Odločbi o pobiranju prostovoljnih prispevkov v cerkvi sv. 

Helene v Podpeci, 1952.
11.1.41		 Dopisi glede dodelitve sobe v mežnariji Majdi Škodic, vizi-

tacije župnije Javorje, božje službe v Javorju, obnove glav-
nega oltarja v župnijski cerkvi v Črni, meje med zemljišči, 
dodelitve stanovanja Rozaliji Žvab, trinacije, svetoletnega 
odpustka in nekaj računov za cerkvene potrebe, 1952.

11.1.42		 Dopis glede omejitve zvonjenja v Črni, 1952.
11.1.43		 Cerkvena inventarja župnijske cerkve sv. Ožbalta in žu-

pnijske nadarbine v Črni, 1953.
11.1.44		 Cerkveni inventar podružnične cerkve sv. Helene v Pod-

peci, kopija, 1953. 
11.1.45		 Odločba o zagotovitvi stanovanja Metodu Zupanu in Dori 

Sadnik; dopisi glede svete maše na Uršlji gori, blagoslo-
va križevega oltarja v Črni, procesij, obnove zunanjosti 
cerkve v Črni, pobiranja prostovoljnih prispevkov in glede 
trinacije, 1953.

11.1.46		 Inventar župnijske cerkve sv. Ožbalta ter podružnične 
cerkve sv. Ane v Koprivni in sv. Jošta v Javorju, druga 
polovica 20. stoletja. 

11.1.47		 Dopisi glede bolezni papeža, inventarnih zapisnikov, svete 
maše na Uršlji gori, dekanijske vizitacije, smrti župnika 
Serajnika, pridige na Belih Vodah, blagoslova jedil in do-
voljenja za procesije, 1954.

11.1.48		 Dopisi glede ureditve parka okrog cerkve v Črni, stanovanja 
za Rozalijo Švab, zakona o verskih skupnostih, duhovniš-
kega groba na pokopališču v Črni, podatkov o Antonu in 
Karlu Scheuchenstuelu, dovoljenja za procesije, blagoslova 

9 Manjka za leta 1958–1963.
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jedil, pridige na Belih Vodah, svete maše na Uršlji gori in 
vizitacije župnij Črna, Javorje in Koprivna, 1955.

11.1.49		 Dopisi glede vpisanega krsta Antona Sonjaka, obnove mežna-
rije, zadruge katoliških duhovnikov, vizitacije, svete maše na 
Uršlji gori, pridige na Belih Vodah, dovoljenja za birmanske 
botre, naznanila birme, dovoljenja za procesije in blagoslov 
jedil, binacije, odstranitve kapelice na Bognarjevem ovinku v 
Črni, blagoslova prenovljenih podob križevega pota in dveh 
kipov v cerkvi sv. Ožbolta v Črni, 1956.

11.1.50		 Imenovanje Jožefa Klemenca za duhovnega pomočnika 
v Črni, 1956.

11.1.51		 Dopisi glede pastoralne konference, svetih maš na Uršlji 
gori, velikonočne vigilije, dovoljenja za procesije, sprememb 
pri župnijskih parcelah, 1957.

11.1.52		 Dopisi glede pastoralne konference, obnove cerkve in žu-
pnišča na Ojstrici, tekočega računa župnije Črna, dopusta 
za Jožefa Klemenca, velikonočne vigilije, dovoljenja za 
procesije in inventar cerkvenih not, 1958.

11.1.53		 Dopisi glede ocenitve stanovanja, pastoralne konference, 
smrti dekana Dušana Dogša iz Radelj, velikonočne vigilije, 
dovoljenja za procesije, naročila novih kipov in parametrov, 
svetih maš na Uršlji gori, birme v dekaniji, brošure »Ra-
kete«, mladinskega romanja k Sv. Križu pri Dravogradu, 
novega mašnega plašča, zvonjenja umrlemu, dopusta Jožefu 
Klemencu in knjižnega oglasa, 1959.

11.1.54		 Dopisi glede svete maše pri Sv. Roku na Selah, štetja nedelj-
nikov, svetih maš na Uršlji gori, pomoči pri Sv. Križu na 
Belih Vodah, pastoralne konference, velikonočne vigilije, 
dovoljenja za procesije, podaljšanja bolniškega dopusta 
Jožefu Klemencu in prodaje parcele, 1960.
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11.1.55		 Dopisi glede rekolekcije, službenih podatkov Simona Čreš-
nika, evharističnega romanja, svetih maš na Uršlji gori, pa-
storalne konference, binacij in dovoljenja za procesije, 1961.

11.1.56		 Dopisi glede rekolekcije, Slomškovih dnevov, dovoljenja 
za procesije, svetih maš na Uršlji gori in statistike, 1962.

11.1.57		 Dopisi glede rekolekcije, birme v Ljubnem, seje davčne 
komisije, dovoljenja za procesije, velikonočne vigilije, do-
voljenja za razžaganje župnijske hlodovine – iglavcev, 1963.

11.1.58		 Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v 
občini Ravne, 1964.

11.1.59		 Dopisi glede rekolekcije, pastoralne konference, priključitve 
Mežiške doline lavantinski škofiji, binacije, velikonočne 
vigilije in dovoljenja za procesije, 1964. 

11.1.60		 Dogovor o montiranju malega RTV-pretvornika na zvoniku 
cerkve sv. Ožbolta v Črni, 1965. 

11.1.61		 Dopisi glede statistike, svetih maš na Uršlji gori, parcele v 
lasti Ferda Kakerja iz Črne, dodelitve gradbenega zemljišča 
Jožetu Zupancu, pastoralne konference, vabila k Sv. Roku 
na Sele, birmanskih botrov, naročila knjig in dovoljenja 
za procesije, 1965.

ŠKATLA 12
Čas nastanka: 1966–1983.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
12.1.1		 Premoženjskopravne zadeve – dopisi, dokumenti.
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ŠKATLA 13
Čas nastanka: 1982–1988.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
13.1		 Premoženjskopravne zadeve – dopisi, dokumenti o 

obnovah objektov.

ŠKATLA 14
Čas nastanka: 1988–1993.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
14.1.		 Premoženjskopravne zadeve – dopisi, dokumenti o 

obnovah objektov.

ŠKATLA 15
Čas nastanka: 1993–2001.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
15.1.		 Premoženjskopravne zadeve – dopisi, dokumenti o 

obnovah objektov.

ŠKATLA 16
Čas nastanka: 1982–2017.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
16.1.		 Premoženjskopravne zadeve – dopisi, dokumenti. 

arhiv župnije črna na koroškem 



66

ŠKATLA 17
Čas nastanka: 1929–1988.
Jezik: slovenščina, srbohrvaščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
17.1		 Dopisi Cirilmetodijskega društva – okrajni odbor Slovenj 

Gradec, 1952–1956, 1970.
17.2.		 Simon Črešnik, župnik v Črni. 
17.2.1	 Spričevala iz osnovne šole, 1.–7. razred, 1929–1935. 
17.2.2	 Listina o podelitvi duhovniškega reda, prezbiterata, diakonu 

Simonu Črešniku, 1941. 
17.2.3	 Vabilo na slovesnost nove maše, novomašnik Simon Čreš-

nik, 1941.
17.2.4	 Seznam izgnanih Slovencev, ki so bili 23. 8. 1941 s transpor-

tom št. 29 odpeljani iz Požege v Bjelovar in so nato čez dva 
dni odšli iz Bjelovarja. 

17.2.5	 Pismo Simonu Črešniku v Bjelovar glede imenovanja na 
drugo župnijo, 1943.

17.2.6	 Romanje po Makedoniji, tudi fotografije, 1957.
17.2.7	 Vabili na sprejem Skupščine občine Ravne ob koncu leta, 

1966, 1967.
17.2.7–17.2.17	 Dokumenti glede Simona Črešnika, 1976–1983.
17.3.		 Poročni spisi s prilogami, 1979–1988.

ŠKATLA 18
Čas nastanka: 1848–2003.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
18.1		 Matične zadeve. 
18.1.1	 Prošnje za izstavitev matičnih listov, 1902–2003.
18.1.2	 Matični listi, 1876–1998.
18.1.3	 Poročila o krstih, 1946–1971, 1973, 1974, 1978, 1986, 1995, 1996.
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18.1.4	 Poročila o porokah, 1952–1995.
18.1.5	 Poročila o smrti s seznami umrlih, 1865–1997. 
18.1.6	 Osmrtnice in spominske podobice umrlih slovenskih 

duhovnikov, 1979–2004. 
18.1.7	 Birmanski listi, 1953–1993.
18.1.8	 Seznami birmancev, 1956–1973.
18.1.9	 Oklici, 1877–2001.
18.1.10	 Knjiga poročnih matičnih sprememb župljanov Črne, 

1941–1980.
18.1.11	 Seznam samo civilno poročenih župljanov Črne, 1941–1959.
18.1.12	 Ničnost zakona, 1996, 1999.
18.1.13	 Družinski podatki iz matičnih knjig, 1848–1999.
18.1.14	 Izstopi iz Katoliške cerkve, 1940–1994.
18.1.15	 Sprejemi v Katoliško cerkev, 1942–1971.
18.1.16	 Pozakonitve otrok, 1904–1979.
18.1.17	 Prvo sveto obhajilo – seznami otrok, fotografije, 1958–1980.. 

ŠKATLA 19
Čas nastanka: 1914–2005.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
19.1		 Dokumenti glede pastoralne dejavnosti v župniji Črna. 

ŠKATLA 20
Čas nastanka: 1915–2011.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
20.1		 Gradivo o zgodovini župnij Črna, Javorje in Koprivna, 

zgibanke ob lepih nedeljah, prispevki v časopisju in pu-
blikacijah, izpiski iz statusa animarum itd.
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Naslov: Župnija Črneče.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1768–1995.
Obseg (tekoči metri): 1,5.
Obseg v arhivskih škatlah: 15.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, listinsko gradivo, 
spisovno gradivo, načrti, tiski, letaki, plakati, kartografsko gradivo, 
fotografsko gradivo.

Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije 
Črneče je shranjeno v prostorih črneškega župnišča na primernem 
mestu. Ohranjeno gradivo sega do leta 1768, ko je bil v Črnečah 
ustanovljen beneficij. Da se je ohranilo toliko arhivskega gradiva 
za tako mlado župnijo, gre zasluga črneškim duhovnikom, ki so 
zanj lepo skrbeli in ga reševali pred požarom, vojaško zasedbo ter 
drugimi nesrečami. Gradivo o črneški cerkvi, ki se nanaša na čas 
pred 18. stoletjem, je hranjeno skupaj z arhivskim gradivom župnije 
Libeliče. Črneška cerkev sv. Andreja in Jakoba je bila namreč do 
konca 18. stoletja podružnica župnijske cerkve sv. Martina v Libeličah. 

Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1768–1914.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 

1.1		 Premoženjskopravne zadeve, 1768–1845.
1.1.1	 Listine trbonjskega župnika (Troffin) Valentina Pruscha in 

jezuitskega kolegija o ustanovitvi beneficiata v Črnečah, 1768.
1.1.2	 Popis vseh na novo ustanovljenih kuracij na območju 

celovškega okrožja, ki spadajo pod goriško škofijo, 1784.
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1.1.3	 Listina s pečatom: Anton Sernigg daje Bernhardovo hubo 
v zakup cerkvi sv. Andreja in Jakoba v Črnečah (Ich zu 
ende geseßter, urkunde mit gegenvärtigen Verehr-Brief 
das der Martin die in Steyer Zillier Kreis ligend Bernhard 
hueben samt allen darzu gehorigen Realitäten den gottes 
hauß SS. Andre & Jacobi zu Tscherberg gehörig. /…/ so 
hat gedachter Martin Tschernitz auch des Landgebräu-
chigen herrschaftlichen Schutzes sich in allweg haben zu 
versicheren. /…/ So geschechen den 19-ten Juny 786 zu 
Tscherberg. Anton Sernigg benefiziat und inspector der 
Bernhard huben), 19. junij 1786.

1.1.4	 Tožba občine Črneče z župnijo Libeliče, 1779–1844.
1.1.5	 Dopis glede uprave beneficiata v Črnečah, 1789.
1.1.6	 Račun (prejemki in izdatki) za podružnično cerkev sv. 

Andreja v Črnečah, 1797.
1.1.7	 Prošnje in dokumenti beneficiata Franza Xav Kneesa za 

povišanje dohodkov (Hochwürdiges Ordinariat /…/. In 
Tscherberg den 8. Augt. 1802 Franz Xav. Knees, Benefiziat), 
8. avgust 1802.

1.1.8	 Imenovanje Antona Laykaufa za provizorja v Črnečah, 1802.
1.1.9	 Dopisi zaradi namestitve skrinje za darove v leseni kapeli na 

Makočnikovem vrhu in novega beneficiata v Črnečah, 1802.
1.1.10	 Dopisi glede desetin župnije Libeliče in njenih podružnic, 

1802.
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1.1.11	 Zgodba o nastanku cerkve sv. Križa1, 1914; dopisi o nastanku 
cerkve sv. Križa:

• I. dopisi glede nastanka cerkve sv. Križa in načrt cerkve, 
1802–1804 (1–16); 

• II. dopisi glede nastanka cerkve sv. Križa, 1805, 1806 
(17–46); 

• III. dopisi glede nastanka cerkve sv. Križa, 1807–1809 
(49–64); 

• IV. dopisi glede nastanka cerkve sv. Križa, 1818–1845 
(67–117).

1.1.12	 Jakob Gosch – poročilo o ozdravitvi pri Makočnikovem 
križu, 1803.

1.1.13	 Bernhardova huba – plačilo desetine, 1803, 1804.
1.1.14	 Dopisi o imenovanju beneficiata v Črnečah po odhodu 

dotedanjega beneficiata Franza Xav. Knessa v župnijo St. 
Johann in Brückl/Mostič, 1802–1805; prošnje Črnečanov 
za imenovanje novega beneficiata; dekret o imenovanju 
Franza Xav. Stumpfa za beneficiata v Črnečah, 1779.

1.1.15	 Josef Rohrmeister – prošnja za dodelitev kuracije Sv. Lo-
vrenc/St. Lorenz, 1809.

1.1.16	 Bernhardove hube – plačilo davkov, 1809, 1810.
1.1.17	 Dokumenti v povezavi s podelitvijo beneficiata v Črnečah 

tamkajšnjemu provizorju Josephu Rohrmeistru, 1810.

1 Zgodba (kronika) o nastanku cerkve sv. Križa je bila objavljena 
leta 1914 v knjigi Georga Graberja, Sagen aus Kärnten. Avtor je 
verjetno s pomočjo takratnega črneškega župnika iz zbranih 
dokumentov naredil kratke izvlečke in jih zapisal ter nato dogajanje 
razvrstil v poglavja (dogajanje do leta 1845) in jih zapisal na 
hrbtne strani praznih oklicnih obrazcev. To je označil tudi na teh 
zapisih in na dokumentih, ki so se dotikali posameznega poglavja. 
Zato se števila v oklepajih ujemajo z vsebino zgodbe o nastanku 
cerkve. Oboje – dokumenti in zgodba so bili hranjeni skupaj. 
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1.1.18	 Račun (prejemki in izdatki) za podružnično cerkev sv. 
Andreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1810.

1.1.19	 Račun (prejemki in izdatki) za podružnično cerkev sv. 
Andreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1812.

1.1.20	 Računa (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1813, 1814.

1.1.21	 Računi (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1815, 1816, 1817.

1.1.22	 Računi (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1818, 1819, 1820.

1.1.23	 Josef Rohrmeister – vprašanje glede prihodkov za vzdrže-
vanje duhovnika (kongrua), 1811, 1818, 1820. 

1.1.24	 Pismo provizorja v Črnečah Josepha Rohrmeistra ordi-
nariatu lavantinske škofije v povezavi z gradnjo mostu pri 
cerkvi sv. Gertrude, 1810; premestitev Josefa Rohrmeistra 
v Globasnico/Globasnitz in imenovanje novega provizorja 
za Črneče – Thomasa Mauritscha, 1820.

1.1.25	 Pismo in dokumenti provizorja v Črnečah Thomasa Mau-
ritscha ordinariatu lavantinske škofije za povečanje plače; 
dopis glede novega provizorja v Črnečah – Thomasa Mau-
ritscha in novega kaplana v Libeličah Mathäusa Sumnitscha 
(?), 1820.

1.1.26	 Pismo in dokumenti provizorja v Črnečah Thomasa Mau-
ritscha ordinariatu lavantinske škofije, v katerih se odpove-
duje službi provizorja v Črnečah zaradi slabega zdravja, 1821.

1.1.27	 Imenovanje Ignaza Mahoritscha (kurata beneficiata in 
šolskega kateheta iz Guštanja) za novega kurata v Črnečah, 
1821, 1822.

1.1.28	 Pritožbe črneškega kurata Thomasa Mauritscha čez no-
vega kurata Ignaza Mahoritscha in prošnja Mauritscha 
za premestitev, 1821.

1.1.29	 Računi (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1821, 1822, 1823 in 1824.
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1.1.30	 Računi (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1825–1829.

1.1.31	 Okrožnica okrožnega urada v Celju »Cirkulare«, Nr. 11334, 
1827.

1.1.32	 Dopisi glede plačila davkov, 1827–1830; imenovanje veli-
kovškega kanonika Leonharda Eisenschmidta za kurata 
v Črnečah, 1831, 1832. 

1.1.33	 Računi (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1830–1835.

1.1.34	 Dopisi črneškega kurata Rafaela Wegunda glede pobiranja 
kolekture v Črnečah s strani libeliškega župnika, 1835; ime-
novanje Raphaela Wegunda za kurata v Črnečah, 1835, 1836.

1.1.35	 Dopisi črneškega kurata Wegunda glede vmešavanja li-
beliškega župnika v upravljanje cerkvenega premoženja 
črneške kuracije in glede kongrue, 1836.

1.1.36	 Računa (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1836, 1837.

1.1.37	 Ločeno upravljanje cerkvenega premoženja črneške kuracije 
(lokalije) in premoženja župnije Libeliče, 18372; uporaba 
in namembnost ofra (nabirke darov) pri Makočnikovem 
križu (danes Sv. Križ), 1837; seznam darovalcev (Stiftungen) 
črneške kuracije, 1837.

1.1.38	 Spor med libeliškim župnikom in črneškim kuratom We-
gundom zaradi desetine, 1837.

1.1.39	 Dopisi glede uprave črneškega cerkvenega premoženja, 1837.
1.1.40	 Prošnja za dovoljenje za obhajanje sv. maše pri Sv. Križu, 

1837.
1.1.41	 Seznam podložnikov župnije Libeliče, župnijske cerkve 

in podružničnih cerkva ter predpisana tlaka (robota) in 
desetina, 1837.

2 Pisec govori tudi o nastanku črneške lokalije do tega obdobja.
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1.1.42	 Dokumenti o prodaji Bernhardove hube in Urablove3 kajže 
na Selovcu, 1832–1841.

1.1.43	 Spor med kuracijo Črneče in župnijo Libeliče zaradi de-
setine, 1838, 1839.

1.1.44	 Inventar premoženja kuracijske cerkve sv. Andreja v Črne-
čah, 1838; račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev 
sv. Andreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1838.

1.1.45	 Prošnja na ordinariat lavantinske škofije za tabelo daro-
valcev za črneško kuracijo (Tscherberger Stiftungstabelle), 
1838, 1839; izpis iz premoženjskega inventarja za kuracijo 
sv. Andreja in Jakoba v Črnečah (Auszug aus dem Inven-
tarium über das Stamvermögen des Kuratbenefizium St. 
Andree und Jakob zu Tscherberg pro 1808), 1838; prepisi 
darovnic, 1770–1802.

1.1.46	 Seznam črneških podložnikov iz Zgornjih Sel pri Slovenj 
Gradcu in njihovih dajatev, 1838.

1.1.47	 Poročna pogodba med Mathiasom Wastlom, lastnikom 
Topličeve hube v Lovankah/Gablern, in Marijo Juwia-
kin (?) – v pogodbi je tudi dolžniško pismo (Schuldbrief) 
za beneficiat sv. Jakoba v Črnečah (Berhandova huba in 
Urablova kajža na Selovcu), 1810–1891. 

1.1.48	 Uporaba in namembnost ofra (nabirke darov) pri Makoč-
nikovem križu (danes Sv. Križ), 1839; arealne obligacije za 
kuracijo v Črnečah, 1839.

1.1.49	 Predaja premoženja črneške kuracije iz uprave libeliškega 
župnika pod upravo črneškega kurata, 1837–1840.

1.1.50	 Računa (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1839, 1840; ločitev uprave 
premoženja kuracije Črneče od uprave premoženja župnije 
Libeliče, 1840, 1841.

3 Vrablove kajže.
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1.1.51	 Babica Magdalena Knoblauch iz Dravograda – pomoč pri 
porodih na območju občine Črneče, 1840.

1.1.52	 Dolžnosti pomočnika direktorja združenega bogoslovja 
krške in lavantinske škofije v Celovcu (Instruction ueber 
die Obliegenheiten eines jeweiligen Subdirektors im vereint 
/…/ Priesterhaus in Klagenfurt) (manjka spodnji rob lista, 
na katerem je bila verjetno letnica), 19. stoletje.

1.1.53	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah (Erledigung /…/!), 1841.

1.1.54	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah, 1842 (Erledigung /…/); dopisi glede desetine na 
Dobrovi (Hardter oder Dobrover Zehent), 1842.

1.1.55	 Okrožnica celovškega okrožja »Currende«, Nr. 5742, 1842.
1.1.56	 Premoženje Sušnikove hube, 1842.
1.1.57	 Dopisi glede gradnje cerkve sv. Križa in zaveza črneške 

kuracije in tamkajšnjih zemljiških posestnikov, da bodo 
skrbeli za to cerkev, 1842.

1.1.58	 Podložnika Mathäus Huale in Johann Prosen – dolg do 
cerkve sv. Andreja v Črnečah, 1842.

1.1.59	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Jakoba 
v Črnečah (Erledigung /…/), 1843.

1.1.60	 Gradnja cerkve sv. Križa (predračuni, pogodbe, dopisi, 
darovi), 1844.

1.1.61	 Darovi darovalcev za črneškega kurata (Die Stiftungsbezüge 
zu Tscherberg zu gunsten des Kuraten), 1844.

1.1.62	 Dopisa glede cerkvenih računov, 1844.
1.1.63	 Dopis glede premoženja črneške kuracije, 1844.
1.1.64	 Dopisi glede predložitve fasije za cerkveno nadarbino v 

Črnečah, 1845.
1.1.65	 Dopis glede darovnice Gregorja Harnigga iz leta 1770 za 

kuracijsko cerkev v Črnečah, 1845.
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ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1844–1876.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Premoženjskopravne zadeve, 1844–1865.
2.1.1	 Računi (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Jakoba 

v Črnečah (Erledigung /…/), 1844–1847; inventar cerkve sv. 
Andreja v Črnečah, 1847; dopisi glede cerkvenih računov, 1847.

2.1.2	 Dopis o gnitju krompirja (Kartoffel Faulniß), 1846.
2.1.3	 Okrožnica celovškega okrožja »Currende«, Nr. 10.220, 1846 
2.1.4	 Pismo črneškega kurata Rafaela Wegunda cesarju Ferdi-

nandu I. glede povišanja plače in davčnih olajšav, 1846.
2.1.5	 Okrožnica celovškega okrožnega urada »Currende« Nr. 

7271, 1847.
2.1.6	 Zvonova za cerkev sv. Križa, ki sta ju leta 1805 poklonila 

Michael Maritschnegg in Georg Kintz iz Ivnika/Eibiswald. 
Brez njune vednosti so ju po nalogu »Vogtey Eberndorf« 
odstranili iz cerkve in ju prepeljali v župnijsko cerkev sv. 
Ožbolta na Jezerskem, 1805–1847.

2.1.7	 Volila, darovnice in darovi (Schenkungsurkunden, Gebul-
dschein) za gradnjo cerkve sv. Križa in sv. maše, 1844–1860.

2.1.8	 Računi za župnijo Sv. Peter v Savinjski dolini (St. Peter im 
Sannthal), 1848–1855.

2.1.9	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Ja-
koba v Črnečah (Erledigung /…/), 1848; davčna napoved 
za črneške posesti na Selah pri Slovenj Gradcu, 1818–1848.

2.1.10	 Dopisi glede darovnic (Stiftungen) Kasparja Canziana in 
Valentina Peuscha, 1848.

2.1.11	 Protestno pismo črneškega kurata, naslovljeno na državni 
zbor, v katerem je protestiral proti sekularizaciji šolstva, 
ukinjanju samostanov in zasegu cerkvenih nepremičnin, 
1848.
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2.1.12	 Gradnja cerkve sv. Križa, dopisi glede plačila računov, 
1847–1849.

2.1.13	 Dopis glede ocenjevanja goveda; dopis glede postne nedelje 
pri cerkvi Božjega groba pri Pliberku, 1849.

2.1.14	 Franz Klafutter – dopis za zrelostno spričevalo; dopis glede 
seznama vojnih obveznikov, 1849.

2.1.15	 Josef Kaschnig – dopis glede invalidnosti; Josef Kaltschitsch 
– odpustitev iz službe, 1849.

2.1.16	 Dopisi glede svetih maš v na novo zgrajeni cerkvi sv. Križa, 
1849.

2.1.17	 Lorenz Kartel – potrdilo o revnosti (Armutszeugnis), 1849.
2.1.18	 Dopis glede najdenega umrlega Mathiasa Schwaba; plačilo 

stroškov za umrlim Stefanom Bartlom, 1849.
2.1.19	 Razglas c.-k. ilirskega poglavarstva, Nr. 2512, 1849.
2.1.20	 Predaja poslov krajevnega sodnika kuracijskega in cerkvene-

ga premoženja v Črnečah svojemu nasledniku (Ortsrichter 
der Kuratien und Kirchengult), 1849.

2.1.21	 Račun (prejemki in izdatki) za cerkev sv. Andreja v Črne-
čah, 1849; popis podložniških kmetij črneške cerkve, 1843.

2.1.22	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1850; dokumenti glede 
zemljiške odveze podložnikov črneške kuracije, 1850.

2.1.23	 Dokumenti glede zemljiške odveze podložnikov črneške 
kuracije, 1850–1857.

2.1.24	 Dopis glede mežnarije v Črnečah, 1850.
2.1.25	 Popis premoženja kuracije Črneče ob primopredaji novemu 

kuratu Andreasu Weißhammerju, 1850.
2.1.26	 Razglas (Kundmachung) Nr. 86; 1850, dopis glede volitev 

občinskih svetnikov za krajevno občino Črneče, 1850.
2.1.27	 Dopisi glede darovnic, 1850.
2.1.28	 Najdba ženskega trupla ob reki Dravi, 1850.
2.1.29	 Dopis glede pomoči ob rojstvu v kuraciji Črneče (Marga-

reth Knoblauch), 1850.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



79

2.1.30	 Dopisi glede kaznovanja podložnikov, Urablove kajže in 
cerkve sv. Križa, 1831–1850.

2.1.31	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1851; dokumenti glede 
zemljiške odveze podložnikov črneške kuracije (denarne 
odškodnine), 1851.

2.1.32	 Dopis glede darovnic za svete maše, 1851.
2.1.33	 Dovoljenje za maševanje v cerkvi sv. Križa, 1851.
2.1.34	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. An-

dreja v Črnečah (Erledigung /…/), 1852; popis premoženja 
kuracije Črneče, 1852.

2.1.35	 Dokumenti glede zemljiške odveze podložnikov črneške 
kuracije, 1852.

2.1.36	 Dopisi glede darovnice Casparja Canciana, župnika v Glo-
basnici, o podaritvi »Amtshaus zu Tscherberg« župniku v 
Trbonjah (Troffin) Valentinu Pruschu, 1768, 1852.

2.1.37	 Dopis glede obligacij, 1853.
2.1.38	 Dopisi glede darovnice Valentina Pruscha, 1853.
2.1.39	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Andreja 

v Črnečah (Erledigung /…/), 1853; dopis glede obligacij, 1853.
2.1.40	 Oporoka Georga Kureya, 1854. 
2.1.41	 Račun (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Andre-

ja v Črnečah (Erledigung /…/), 1854, 1855, s pripombami; 
dokumenti glede zemljiške odveze podložnikov črneške 
kuracije, 1854.

2.1.42	 Dopisi o računih (Quitungen), 1854.
2.1.43	 Dopis o pomoči prizadetim v naravnih nesrečah na Tiro-

lskem in v Vorarlbergu, 1854.
2.1.44	 Dopis glede dopisovanja z uradnimi institucijami, 1856.
2.1.45	 Dopisi o darovnicah za svete maše (Canzian – Prusch), 

1856; Georg Hanz – zapuščina za cerkev sv. Križa, 1856.
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2.1.46	 Dopis za izpisek iz zemljiške knjige za hišo št. 2 v Guštanju 
(Grundbuchs Extrakt4), 1857.

2.1.47	 Računi (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah (Erledigung /…/), 1856, 1857, 1858; inventar pre-
moženja kuracijske cerkve sv. Andreja v Črnečah, 1857, 1858.

2.1.48	 Seznam hiš v naselju Meža (Štajerska), ki spadajo v kuracijo 
Črneče (Koroška), 1857.

2.1.49	 Najdba umorjenega otroka v Črnečah; prošnja črneškega 
kurata Andreasa Weishammerja za premestitev, 1857.

2.1.50	 Dopis glede darovnice Canzian – Prusch, 1857; zbiranje 
prispevkov, 1857.

2.1.51	 Uradni list lavantinske škofije, letnik 1857, Nr. 1714/4; ime-
novanje Thomasa Hanschitza za kurata v Črnečah, 1857.

2.1.52	 Razglas avstrijskega finančnega ministrstva o zamenjavi 
denarja, 30. april 1858.

2.1.53	 Dopis glede plačila davkov, 1858.
2.1.54	 Finančno stanje župnije Sv. Peter v Savinjski dolini (St. 

Peter in Sannthal) po smrti tamkajšnjega župnika, 1857.
2.1.55	 Računi za deske, 1859.
2.1.56	 Računi (prejemki in izdatki) za kuracijsko cerkev sv. Andreja 

v Črnečah (Erledigung /…/), 1859–1869; inventar premo-
ženja kuracijske cerkve sv. Andreja v Črnečah, 1860, 1861.

2.1.57	 Dopisa črneškega kurata Thomasa Hainschitza glede cerkve-
ne nadarbine v Črnečah, 1860.

2.1.58	 Inventar premoženja podružnične cerkve sv. Križa, 1848, 
1861.

2.1.59	 Dopis glede računov za cerkev sv. Križa, 1864.
2.1.60	 Prejemki od pogrebov (Einnahmen an Stolle5), 1864, 1865.

4 Izpisek iz zemljiške knjige.
5 Stoll – glej štolnina. To so prejemki duhovnika pri opravljanju 

cerkvenih obredov, kot so krsti, poroke in pogrebi.
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2.1.61	 Dopis črneškega kurata Thomasa Hainschitza glede pove-
čanja dohodkov kuracije, 1865.

2.1.62	 Barbara Kolleschnig – zapuščina za svete maše; Maria 
Flaschnig – zapuščina za potrebe cerkve sv. Križa, 1865.

2.1.63	 Dopisi glede mežnarja (Johann Šprachmann) pri sv. Križu, izdat-
kov za cerkveno perilo, plače mežnarja pri sv. Križu, 1865–1876.

2.1.64	 Prošnja za kanonikat, 1865.
2.1.65	 Pisma glede nošenja pontifikalij (Jakob Rebernigg – stolni 

učitelj /Domsholastikus/, prošt v Straßburgu).
2.1.66	 Izkaz o dajatvah po kmetijah v kuraciji sv. Jakoba na Suhi/

Neuhaus, 1858.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1866–1893.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1		 Premoženjskopravne zadeve, 1866–1893.
3.1.1	 Prošnja članov občine Podklanc in Dobrova za gradnjo 

cerkve na Makočnikovem vrhu, 1806 ali prepis, 1866.
3.1.2	 Račun: prejemki in izdatki za cerkev sv. Križa, 1866–1869.
3.1.3	 Josef Skerbinz, novi provizor v Črnečah – prevzem kuracije, 

stroški selitve, popis premoženja, 1866–1873.
3.1.4	 Kupna pogodba za vodo za cerkev sv. Križa med Urbanom 

Katzlom, p. d. Makovčnik, (prodajalec), in kuracijo Črneče 
(kupec), 1866, 1867; soglasja po prodajah parcel in vknjižbah 
njihovih novih lastnikov v zemljiško knjigo (Trennungs 
Bewilligung), 1867.

3.1.5	 Od ordinariata krške škofije odobreni izdatki za obnovo 
poslopij in gradnjo novih, nakup stvari za kuracijo Črneče, 
1867; dopis ordinariata krške škofije glede obrambe države, 
1866; pismo kurata na Suhi/Neuhaus, Antona Skerjanza, 
glede Škofove kajže, 1866.
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3.1.6	 Nakup zvona za cerkev sv. Križa, 1869–1871.
3.1.7	 Račun: prejemki in izdatki za cerkev sv. Andreja v Črnečah 

in podružnično cerkev sv. Križa (Kirchen Rechnung), 1870.
3.1.8	 Dopis glede cerkvenega premoženja; račun: prejemki in 

izdatki za cerkev sv. Andreja v Črnečah in podružnično 
cerkev sv. Križa (Kirchen Rechnung), 1871; Anton Wakonigg 
– izkaz o premoženju in maturitetno spričevalo; inventar 
cerkve sv. Andreja v Črnečah (Inventarium), 1871.

3.1.9	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah in romarsko cerkev sv. Križa (Kirchen 
Rechnung), 1872; inventar cerkve sv. Križa pri Črnečah 
(Inventarium), 1872.

3.1.10	 Maria Lamprecht – zapuščina za svete maše (mašna usta-
nova), 1872.

3.1.11	 Obligacije; darovnica družine Valenti, p. d. Grešovnik 
(Greschounig), 1872.

3.1.12	 Darovnica Marije Pinter iz Lovank (Gablern), 1872.
3.1.13	 Pismo patra Bede6, v katerem izreka čestitke prijatelju za 

prevzem kuracije Črneče, 1873.
3.1.14	 Josef Kokiz – prevzem kuracije Črneče (dopisi, prevzemni 

zapisnik), 1873–1887.
3.1.15	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. An-

dreja v Črnečah in romarsko cerkev sv. Križa (Kirchen 
Rechnung), 1873.

3.1.16	 Poročilo (»Spričalo«) o požaru na kmetiji Praprek, 1873.
3.1.17	 Dopis glede plačanih davkov, 1871, zahvalno pismo Marije 

Günther, 1873.

6 Navedeni pater Beda piše iz samostana v Št. Pavlu. 
Domnevamo lahko, da gre za patra Bedo Schrolla, ki 
je v navedenem času bival v tem samostanu.
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3.1.18	 Oklic glede požarnega zavarovanja pri c.-kr. privatni Vza-
jemni zavarovalnici (dvojezičen oklic); ustanovitev društva 
Vorschuß Kassen Verein za okraj Pliberk/Bleiburg, 1873.

3.1.19	 Dopis okrajnega sodišča Mahrenberg (Radlje ob Dravi) 
glede darovnice Valentina Lauka, 1873.

3.1.20	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. Andreja v 
Črnečah in romarsko cerkev sv. Križa (Kirchen Rechnung), 
1874; dopis glede dovoljenja za pobiranje kongrue (Congrua) 
in povišanja črneškega beneficiata v samostojno kuracijo, 1874.

3.1.21	 Anton Ohrfandl – predračun za obhajilno mizo za cerkev 
sv. Križa, 1874.

3.1.22	 Župnik Thomas Hainschitsch – zapuščina za črneško 
cerkev, 1874.

3.1.23	 Sanitetno (zdravstveno) poročilo, 1874, 1875.
3.1.24	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. An-

dreja v Črnečah in romarsko cerkev sv. Križa (Kirchen 
Rechnung), 1875.

3.1.25	 Dopisi glede podatkov o osebah, 1875.
3.1.26	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. An-

dreja v Črnečah in romarsko cerkev sv. Križa (Kirchen 
Rechnung), 1876; srečanje članov društva Aushilfskassen 
Verein v Pliberku (Bleiburg), 1876.

3.1.27	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa (Kirchen 
Rechnung), 1877; poročilo o kamnoseških delih v cerkvi 
sv. Križa; izkaz zamenjave inventarnega premoženja pri 
cerkvi v Črnečah, 1877.

3.1.28	 Josef Lendovšek, študent filozofije – prošnja za oprostitev 
šolnine (Collegiumgeld), 1877.

3.1.29	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1878; 
izkaz o spremembah premičnega inventarja v cerkvi sv. 
Andreja, 1878.
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3.1.30	 Ureditev notranjosti v cerkvi sv. Križa (dopisi, načrti, 
predračuni), 1878, 1879.

3.1.31	 Dopis glede šole in mežnarije na Suhi/Neuhaus, 1878; 
navodila glede uporabe slovenskega jezika pri šolskem 
pouku, 1879.

3.1.32	 Zapisnik dekanijske vizitacije, 1875–1878.
3.1.33	 Poizvedovanje za Pongratzem Skrivarnikom, 1879.
3.1.34	 Dopisi glede gostilniške koncesije pri cerkvi sv. Križa pri 

Dravogradu, 1879.
3.1.35	 Georg Hapulenz – zapuščina za svete maše pri cerkvi sv. 

Križa; dopis glede obnove cerkve sv. Marije pri kraju Jaroslau 
v Galiciji; dopis glede popisa umetnostnih spomenikov v 
avstrijskem delu Avstro-Ogrske, 1879.

3.1.36	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1879; izkaz o 
spremembah premičnega inventarja v cerkvi sv. Andreja, 
1879; računa za dela v cerkvi sv. Križa in potrebščine.

3.1.37	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 18807.

3.1.38	 Maria Kreuch – zapuščina za svete maše; dopis glede ce-
sarjevega pisma, 1881.

3.1.39	 Dekanijska pošta (oddaja računov, imenovanja kaplanov, 
Družba sv. Mohorja, darovi, finance), 1881.

3.1.40	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1881; izkaz o 
spremembah premičnega inventarja v cerkvi sv. Andreja, 1881.

3.1.41	 Podatki o kmetiji Ließnig (tudi Lihsnig) na Črneški gori 
– meritveni in cenilni izkaz za kataster, 1882.

3.1.42	 Dekanijska pošta: oddaja računov, prepisi matičnih knjig, 
prihod novega krškega škofa v Celovec, razdelitev denarja 
med revne, 1882.

7 Vsebuje tudi račun za platno.
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3.1.43	 Dopisi glede obnašanja Marije Burjak (tudi Wurjak) iz 
občine Blato/Moos, 1882.

3.1.44	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1882.

3.1.45	 Darovnica Antona Gampreta za svete maše v cerkvi sv. 
Andreja v Črnečah, 1883.

3.1.46	 Pismo Frana Ozbiča, podobarja, cementnega tehnika in 
pozlatarja iz Celovca, črneškemu župniku, 1883.

3.1.47	 Dekanijska pošta: oddaja računov, proste župnije, ime-
novanja duhovnikov /…/ (Dekanatsbotenregister), Nr. 
I.–IV., 1883.

3.1.48	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1883; izkaz o 
spremembah premičnega inventarja v cerkvi sv. Andreja, 
1883; revizija cerkvene blagajne v župniji Črneče, 1883.

3.1.49	 Dopisi glede gradnje župnišča pri sv. Križu, 1884.
3.1.50	 Darovi za revne, zbrani pri božjem grobu v Libeličah, 1884; 

darovnica Johane Dischonnigg, 1884.
3.1.51	 Dopisi Jožefu (Josef) Lendovšku glede opravljanja izpita 

iz slovenščine v okviru izobraževanja za gimnazijskega 
profesorja, 1884.

3.1.52	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1884; 
izkaz o spremembah premičnega inventarja v cerkvi sv. 
Andreja, 1884.

3.1.53	 Dopisi glede cerkvenih računov, 1885.
3.1.54	 Terjatve Mestne hranilnice iz Velikovca (Sparkasse der 

Stadt Völkermarkt) do Antona Kuscheja, 1885.
3.1.55	 Račun: prejemki in izdatki za kuracijsko cerkev sv. Andreja 

v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1885.
3.1.56	 Lustracija – pregled/nadzor (Lustrierung) cerkvenega in 

nadarbinskega premoženja župnije Ettendorf, 1885.
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3.1.57	 Inventarni zapisniki premoženja cerkvene nadarbine Čr-
neče, 1885, kuracijske cerkve sv. Andreja v Črnečah, 1893, 
in podružnične cerkve sv. Križa, 1885, 1885–1893.

ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1770–1905.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 

4.1		 Premoženjskopravne zadeve, 1886–1905.
4.1.1	 Sodni spor na okrajnem sodišču v Pliberku med mestom 

Velikovec in Antonom Kuschejem, p. d. Edlmayer, iz Čr-
neč, 1886.

4.1.2	 Darovnica Mathausa Setschniaka (Sečnjak iz Črneč), 8. 
junij 1820; Anna Koreschnig iz Sinče vasi/Kühnsdorf in 
Gertrud Koreschnig iz Bukovja/Buchbrunn sta podarili 
kuraciji v Črnečah parcelo za hubama Koreschnig in Vötter 
v Bukovju, 1886.

4.1.3	 Račun dohodkov in stroškov za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah, 1885. 

4.1.4	 Račun dohodkov in stroškov s potrdili o plačilu za kura-
cijsko cerkev sv. Andreja v Črnečah in podružnično cerkev 
sv. Križa (Kirchen Rechnung), 1886.

4.1.5	 Dražba Pipejeve hube na Tolstem Vrhu; navodila ob izbruhu 
kolere (Cholera Instruction), 1886.

4.1.6	 Dekanijska pošta (Decanatsboten Register), 1886, številka 
IV, Prevzem kuracije sv. Jakoba na Suhi (Neuhaus) od 
Mathiasa Nehslerja, 1886.

4.1.7	 Dopis: cerkveni računi (stroški), 1872; pogorelo nadarbinsko 
poslopje in računi za cerkev sv. Križa, 1885, 1886.
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4.1.8	 Sporočilo o smrti provizorja v Ettendorfu, Josefa Zollnerja, 1887.
4.1.9	 Račun dohodkov in stroškov s potrdilom o plačilu za 

kuracijsko cerkev sv. Andreja v Črnečah in podružnično 
cerkev sv. Križa (Kirchen Rechnung), 1887.

4.1.10	 Dekanijska pošta (Decanatsboten Register), 1887, Nr. I–III, 
dopis – računi za cerkev sv. Lovrenca na Št. Lovrencu/
Lorenzenberg, 1884–1886; blagoslov zvona pri cerkvi sv. 
Križa – dovoljenje za uporabo proštovskih pontifikalij 
(insignij), 1887.

4.1.11	 Cerkev sv. Križa – izpis iz zemljiške knjige, meritveni in 
cenilni izkaz za kataster, 1887.

4.1.12	 Nakup velikega zvona za cerkev sv. Križa, 1887.
4.1.13	 Josef Kokitz – dopis glede dohodkov, 1887.
4.1.14	 Darovi za fantovski dom (Knabenseminar) Marianum, 

1888; dopis glede peticije proti Judom na Dunaju, 1888.
4.1.15	 Račun dohodkov in stroškov s potrdili o plačilu za kura-

cijsko cerkev sv. Andreja v Črnečah in podružnično cerkev 
sv. Križa (Kirchen Rechnung), 1888.

4.1.16	 Dekanijska pošta (Dekanats Register), Nr. II, 1888, darovi 
za svete maše, Franz Leskovec, provizor v Št. Lovrencu/
Lorenzenberg – poplačilo upnika Moriza Stifterja, 1888.

4.1.17	 Georg Rupscha – dar za nov zvon v cerkvi sv. Andreja v Čr-
nečah, 1888; računi in darovi za cerkev sv. Križa, 1860–1872.

4.1.18	 Josef Somer – službeni izkaz, podatki o študiju in duhov-
niških mestih, 1888.

4.1.19	 Obligacije; darovnica družine Valenti, p. d. Grešovnik 
(Grešounig), za svete maše, 1830–1890.

4.1.20	 Račun dohodkov in stroškov za kuracijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1889.

4.1.21	 Dopis ordinariata krške škofije glede notranje opreme 
cerkve sv. Križa, izkaz o spremembah premičnega inven-
tarja v kuracijski cerkvi sv. Andreja in podružnični cerkvi 
sv. Križa, 1889.
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4.1.22	 Sodni spor Antona Kuscheia, lastnika Sušnikove hube v 
Tribeju, 1889.

4.1.23	 Darovi za mežnarja pri cerkvi sv. Križa, 1889.
4.1.24	 Dekanijske zadeve za dekanijo Dravograd (župnije Libeliče, 

Labot/Lavamünd, Dravograd, Ettendorf, Črneče in Suha/
Neuhaus): razni dopisi ordinariata krške škofije, 1889.

4.1.25	 Dekanijske zadeve za dekanijo Dravograd, ki je zaobjemala 
župnije Libeliče, Labot/Lavamünd, Dravograd, Ettendorf, 
Črneče in Suha/Neuhaus:

• razni dopisi, 
• dekanijska pošta (Dekanatsboten Register), 
• imenovanje Antona Wakoniga za novega prošta v Dra-

vogradu, 
• pregled dohodkov in odhodkov (računi) za cerkev sv. 

Lovrenca na Št. Lovrencu/Lorenzenbergu, 1889, 
• pregled odhodkov (računi) za župnijsko cerkev v Libe-

ličah in njeno podružnico v Potočah/Bach, 1889, 1890.
4.1.26	 Dopis dekana Antona Wakoniga glede dekanijske vizita-

cije, 1890.
4.1.27	 Dopis glede svetih maš v Črnečah, 1890.
4.1.28	 Josef Kadisch – zemljiškoknjižni vložek glede kmetije 

Gornji Praprek, 1890.
4.1.29	 Dopisi glede mežnarije v Črnečah, 1890, 1891.
4.1.30	 Pregled (izkaz) zamenjave inventarnega premoženja, cerkve-

nih parametrov: pluviali, štole, slike /…/ v cerkvi sv. Križa, 
1889, pregled (izkaz) zamenjave inventarnega premoženja 
(antipedij, velum /…/) v cerkvi sv. Andreja v Črnečah, 1873, 
1890; bilanca prihodkov, 1877–1891.

4.1.31	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1890.

4.1.32	 Plačilo davkov za župnijsko cerkev sv. Andreja v Črnečah 
in podružnično cerkev sv. Križa, 1891.
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4.1.33	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah, 1891–1900; račun dohodkov in stroškov 
za podružnično cerkev sv. Križa, 1893; pregled (izkaz) 
zamenjave inventarnega premoženja v cerkvi sv. Andreja 
v Črnečah, 1895 –1897.

4.1.34	 Obračun davkov (Gebühren) za župnijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in za podružnično cerkev sv. Križa, 1891–1900.

4.1.35	 Popis premoženja župnije Črneče, 1891, obračun davkov za 
župnijo Črneče, župnijsko in podružnično cerkev, 1871–1880.

4.1.36	 Postavitev velikega (glavnega) oltarja v cerkvi sv. Križa 
(vsebuje tudi barvno risbo), 1891.

4.1.37	 Poročna pogodba med Johannom Hubmannom in Mario 
Verhounik, 1891.

4.1.38	 Elisabeth Klantschnig – dar za nov zvon v črneški župnijski 
cerkvi, 1891.

4.1.39	 Seznam primernih duhovnikov za zasedbo prazne župnije 
Grebinjski Klošter/Stift Griffen, 1891.

4.1.40	 Dopisa občine Libeliče glede mežnarije v Črnečah, 1892.
4.1.41	 Izbris zaznamb v zemljiški knjigi na posesti Makotschni-

gove hube, 1892.
4.1.42	 Tabela za Modestovo društvo (Modestus Verein), 1892.
4.1.43	 Revizija cerkvene blagajne v župniji Črneče ter pri župnijski 

in podružnični cerkvi (Liquidations ausweis, Scontrirung 
der Kirchenkasse bei der Pfarre), 1892.

4.1.44	 Rochus (Rok) Rožen – zapuščina cerkvi sv. Križa – 150 
kron, 1892.

4.1.45	 Spisek stvari, ki jih je župnik Josef Kokiz zapustil provizorju 
Carlu Hüttnerju, popis premoženja župnije Črneče, 1892.

4.1.46	 Predaja župnije Črneče novemu provizorju Carlu Hüttnerju, 
potni stroški, 1892.

4.1.47	 Popis (arhivskih) dokumentov v župnijskem arhivu Črneče 
(Kurazie Tscherberg, Kirchliche sachen, Fasc. 1, Fasc. 2, 
1794–1893.
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4.1.48	 Dokumenti ob predaji župnije Črneče novemu provizorju 
Carlu Huttnerju (s popisom premoženja in dopisi), 1893.

4.1.49	 Poročilo o delovanju Modestovega društva (Modestus 
Verein), 1893.

4.1.50	 Načrt za obnovo župnišča v Črnečah, 1893.
4.1.51	 Nabirka od Gregorja Rupše, p. d. Žmolak (Zmolak), za 

svete maše in druge potrebe cerkve, 1887–1893.
4.1.52	 Sodni spor med Antonom Domeingom iz Dravograda in 

Johannom Hauletom, p. d. Lagoja, s Tolstega Vrha, 1893.
4.1.53	 Sodni spor med Apolonijo Fellner s Potočnikove hube v 

Črnečah in mestno hranilnico iz Velikovca (Sparkasse der 
Stadt Völkermarkt), 1893.

4.1.54	 Državne rente za župnijo Črneče, 1893.
4.1.55	 Revizija cerkvene blagajne v župniji Črneče ter pri župnijski 

in podružnični cerkvi (Liquidations ausweis, Scontrirung 
der Kirchenkasse bei der Pfarre), 1893.

4.1.56	 Filipp Mayer – zapuščina cerkvi sv. Križa 50 kron; Jakob in 
Maria Haule – vpis stanovanja v Volklovem bloku (Völkl 
Behausung) v Dravogradu v zemljiško knjigo, 1894.

4.1.57	 Mašne ustanove (Stiftungen, Stiftbriefe), 1770–1893.
4.1.58	 Seznam darov za štolnino in druge mašne obrede (Au-

sweis über die Stol und Funktionsgebühren der Pfarre 
Tscherberg), 1896–1907.

4.1.59	 Predaja župnije Črneče novemu provizorju Adalbertu 
Krejčiju, revizija cerkvene blagajne v župniji Črneče ter 
pri župnijski in podružnični cerkvi (Liquidations ausweis, 
Scontrirung der Kirchenkasse bei der Pfarre), 1896.

4.1.60	 Predaja župnije Črneče novemu soprovizorju Antonu 
Wakonigu, revizija cerkvene blagajne v župniji Črneče ter 
pri župnijski cerkvi (Liquidations ausweis, Scontrirung 
der Kirchenkasse bei der Pfarre), 1897.
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4.1.61	 Pisma Antona Baštla, p. d. Toplič, iz Lovank/Gablern Josefu 
Kokizu (Jožef Kokic), provizorju v Črnečah, glede odpisa 
ene njive, 1897. 

4.1.62	 Seznam članov Bonifacijevega društva krške škofije Boni-
fatius Verein; dokumenti Jožefa Rozmana, tajnika Družbe 
sv. Mohorja iz Celovca; potrdila o plačilu8, 1899.

4.1.63	 Dopis glede imenovanja novega stolnega prošta v Celovcu, 
1899.

4.1.64	 Darovi za svete maše; revizija cerkvene blagajne v župniji 
Črneče ter pri župnijski in podružnični cerkvi (Liquidations 
ausweis, Scontrirung der Kirchenkasse bei der Pfarre), 1899.

4.1.65	 Margaretha Quasnik – darovnica za svete maše (mašna 
ustanova), 1899, 1900.

4.1.66	 Račun dohodkov in stroškov za podružnično cerkev sv. 
Križa, 1891–1900; pregled (izkaz) zamenjave inventarnega 
premoženja v cerkvi sv. Križa, 1893, 1895, 1897.

4.1.67	 Posestni listi župnije Črneče in Josefa Kokala, p. d. Ma-
kotschnig, 1900.

4.1.68	 Izkaz o zbranih darovih za »Modestus Verein« (Modestovo 
društvo), »Marien Verein« (Marijino društvo), »Kindheit 
Jesu«, »Bonifatius Verein« (Bonifacijevo društvo) in za 
orglarsko šolo, 1900.

4.1.69	 Davčni dolgovi župnije Črneče, 1891–1900.
4.1.70	 Dopisa glede popravila strehe na cerkvi sv. Križa in po-

stavitve vrtne ograje, 1901; dopisa glede birme in vizitacije 
v Črnečah, 1900.

4.1.71	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah in za podružnično cerkev sv. Križa, 1901; 
pregled (izkaz) zamenjave inventarnega premoženja v cerkvi 
sv. Andreja in cerkvi sv. Križa, 1901.

8 Med podpisniki potrdil zasledimo tudi Franca 
Ksaverja Meška in Jurija Trunka.
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4.1.72	 Dražba Makotschnigovega posestva (Realität) zaradi dolgov 
njenega lastnika Josefa Kokala, 1901–1903.

4.1.73	 Pismi krškega škofa Josefa – imenovanje novih članov 
stolnega kapitlja, 1901.

4.1.74	 Župnija Črneče – račun za plačilo davkov, 1901.
4.1.75	 Seznam plačanih štolnin, 1900, 1901.
4.1.76	 Obligacije za cerkveno nadarbino župnije v Črnečah, žu-

pnijske cerkve v Črnečah in podružnične cerkve; spisek 
darovnic in darovanih sredstev za župnijo Črneče (dopis 
in prazna tabela), 1901.

4.1.77	 Dopisa ordinariata krške škofije glede plačila računov v 
župniji Črneče, 1902.

4.1.78	 Theresia Gonschek – zapuščina 620 kron za svete maše, 1902.
4.1.79	 Pismo g. Grafenauerja g. Podgorcu zaradi neobjave njego-

vega članka v časopisu; pobuda za postavitev spomenika 
dr. (Frančišku) Lampetu, 1903.

4.1.80	 Dopisa ordinariata krške škofije glede dražbe cerkvenih 
posesti za poplačilo dolgov; plača mežnarja in organista, 
1903.

4.1.81	 Župnik Andreas Weishammer – zapuščina 262 kron in 70 
hellerjev župniji Črneče.

4.1.82	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Kirchen Rechnung), 1905.

4.1.83	 Dopisi ordinariata krške škofije glede darov za svete maše 
in svetih maš pri cerkvi sv. Križa, 1905.

4.1.84	 Ustanovitev gradbenega odbora zaradi obnovitvenih del 
na cerkvi, v župnišču in na pokopališču v Črnečah, 1905.

4.1.85	 Dopis – izgradnja vodovoda pri cerkvi sv. Križa, 1905.
4.1.86	 Anton Mak, p. d. Oberlečnik (Zgornji Lečnik) – vložek v 

zemljiško knjigo, svete maše v cerkvi sv. Križa, 1905.
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ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1904–1935.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
5.1		 Premoženjskopravne zadeve, 1904–1935.
5.1.1	 Požarno zavarovanje za cerkev sv. Križa, kapelo in župnišče 

ter za cerkev sv. Andreja v Črnečah, 1904–1906.
5.1.2	 Zahtevek Jakoba in Marije Haule in drugih glede delitve 

premoženja v Dravogradu, 1906.
5.1.3	 Račun dohodkov in stroškov za cerkev sv. Križa (Kirchen 

Rechnung), 1906.
5.1.4	 Naloge črneškega cerkovnika in mežnarice pri sv. Križu, 

1907; dopis glede katehetov, 1906.
5.1.5	 Prenos cerkve sv. Andreja iz deželne deske v zemljiško 

knjigo okrajnega sodišča v Pliberku, 1907; Valentin Zwi-
terschnig – zapuščina za cerkev sv. Križa, 1907.

5.1.6	 Dopis glede kristalov turmalina v Črnečah.
5.1.7	 Četrtletni izkazi, cepljenje – izkaz o otrocih, rojenih v 

obdobju 1. 3. 1906 – 28. 2. 1907.
5.1.8	 Osmrtnica za okrajnega glavarja dr. Wilhelma Klebla.
5.1.9	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. An-

dreja v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1907; 
Josef Rozman – službeni list, 1907.

5.1.10	 Nakup zemljišča pri pokopališču, Helena Petjak, p. d. 
Bauchmann (?), iz Črneč, 19079.

5.1.11	 Dopis Josefu Rozmanu glede poučevanja verouka v letu 
1906/1907.

5.1.12	 Določitev meje v gozdu pri Črnečah, dovoljenje za streljanje 
z možnarji (Pollerschießen), 1907.

9 Žig hranilnice in posojilnice v Spodnjem Dravogradu.
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5.1.13	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1908, 1909.

5.1.14	 Popis hiš v župniji Črneče (Häuser verzeichnis), 1908.
5.1.15	 Dopisi proštijskega urada v Dravogradu glede poročnih 

matičnih knjig in računov, 1907.
5.1.16	 Javno cepljenje, cerkveni stroški v Črnečah, 1908.
5.1.17	 Dopisi: lokalne volitve v Libeličah, davek na dohodke, jav-

na cepljenja, streljanje z možnarji, pomoč ob suši, davčne 
zadeve, geometer v Libeličah, 1909.

5.1.18	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1910, 
1911; dražba Makočnikove posesti (Realität) zaradi dolgov 
cerkve sv. Križa, 1910.

5.1.19	 Dopisi: požar v Črni in Rikarji vasi/Rückersdorf, hranilne 
vloge, trgovci s starinami, popis prebivalstva, 1910.

5.1.20	 Sodni spor med Antonom Jansekowitschem in črneškim 
župnikom Josefom Rossmannom, 1910.

5.1.21	 Izplačilo »renumeration«, 1910.
5.1.22	 Dopisi: davčne zadeve, cerkveni računi, vizitacija v Črne-

čah, 1910.
5.1.23	 Dopisi: stečaj bankirja Adalberta Pockeya iz Columbusa, 

Sigmund Keiser – zavajajoči poslovni oglas, zaposlitev av-
stro-ogrskih delavcev na Bavarskem, vojaške zadeve, 1911.

5.1.24	 Dopisi: nadarbina župnije Kapla ob Dravi/Kappel an Drau, 
vizitacija v Črnečah, 1911.

5.1.25	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1912.

5.1.26	 Dopisi: podoba sv. Jurija, cepljenja, ponarejanje bankov-
cev, Friedrich von Franckenstein, zaposlovanje delavcev v 
steklarni v Caracasu, 1912.

5.1.27	 Pobotnice in plačilo davkov za župnijsko nadarbino v 
Črnečah, 1913.
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5.1.28	 Požarno zavarovanje za cerkev sv. Križa, 1913.
5.1.29	 Dopisi: lažni agenti, javno cepljenje, državna nagrada za 

skladatelje, vojaške zadeve, Gottlieb Granegger – iskanje, 
upokojitev deželnega svetnika Mayrhoferja, boj proti prodaji 
deklic v Egipt, upravne zadeve, 1913.

5.1.30	 Darovnica Jožefa Kogelnika za mašno ustanovo v Črnečah 
za revne, 1914.

5.1.31	 Pravila slovenskega šolskega društva v Celovcu, vprašalnik 
o položaju koroških Slovencev, letak: Veliki ljudski tabor za 
staro pravdo koroških Slovencev v Šmihelu nad Pliberkom, 
navodila slovenskim duhovnikom ob škofovih vizitacijah, 
shod slovenskih (koroških) duhovnikov v Celovcu, 1914.

5.1.32	 Govedorejsko društvo (Viehzuchtverein) – zaključni ra-
čuni, 1914.

5.1.33	 Sožalno pismo lavantinskega škofa Mihaela Napotnika 
ob smrti dravograjskega prošta Florijana Isoppa, dopisi: 
nedeljsko delo, aretacije duhovnikov, razglašanje razglasov, 
vojni krediti, posredovanje dela, naslavljanje vojne pošte, 
cepljenje, prepoved protiitalijanske propagande, 1914.

5.1.34	 Franz Kristantsch – žrtev ropa, hišna preiskava pri župni-
ku Josefu Rosmannu in vabilo na sodno obravnavo, 1914.

5.1.35	 Jakob Kobatsch – zaseg zastavljenega premoženja, požarno 
zavarovanje za stanovanjske in gospodarske stavbe župnije 
Črneče, 1914. 

5.1.36	 Dopisi: pomanjkanje kovancev v obtoku, vojna zavaroval-
nica za potrebe vdov in sirot padlih v vojni, zbiranje bakra, 
cinka in medenine, sklad za vdove in sirote, postna navodila, 
zbiranje kavčuka in volne, vojni kredit, 1915.

5.1.37	 Lavantinski škof Mihael Napotnik je črneški župniji podaril 
posvečeni kelih s pateno, računi za cerkvene parametre 
in druge potrebščine, mašna ustanova Jožefa Kogelnika, 
kataster vojaških grobov, 1915.
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5.1.38	 Požarno zavarovanje, 1915.
5.1.39	 Dopisi glede propagande, žalne slovesnosti za cesarjem 

Francem Jožefom I., 1916.
5.1.40	 Aktivnosti župnije Črneče na področju vojnega varstva 

(Kriegsfürsorge), 1916.
5.1.41	 Dopisi: vojni kredit, obligacije, pobiranje zvonov, procesije, 

zbiranje volne in kavčuka, obresti, pismo krškega škofa, 
notarska pisarna v Pliberku/Bleiburg (dr. Dušan Senčar), 
prodaja/nakup živali (ovc, koz, prašičev), 1916. 

5.1.42	 Dopisi: uradni list, vpoklici k vojakom, zlorabe uradnih 
žigov, vojna zavarovalnica za potrebe vdov in sirot padlih 
v vojni, skrb za otroke in mladino, darovi ob veliki noči 
(Ostergabe), cene izdelkov, zbiranje volne, smrtni primeri, 
1916.

5.1.43	 Račun dohodkov in stroškov za župnijsko cerkev sv. Andreja 
v Črnečah in podružnično cerkev sv. Križa, 1916, zaloge 
krompirja (Jos. Rozman), 1916.

5.1.44	 Dopisi: vojni krediti, zbiranje zvonov, vojaške zadeve, perilo 
za vojake, 1917.

5.1.45	 Požarno zavarovanje, 1917; račun za razglednice cerkve sv. 
Križa ter za vosek in sveče, 1917.

5.1.46	 Zaseg zvonov iz cerkve sv. Križa, zaseg kovinskih predme-
tov iz črneškega župnišča, sklad/bančni račun za zvonove 
(Glockenfond), 1917.

5.1.47	 Dopisi: vojaške zadeve, preskrba prebivalstva, zbiranje 
stvari, pobiranje prispevkov za obnovo porušenih cerkva, 
vojni krediti, cepljenja, cerkvene zadeve, 1918.

5.1.48	 Priloga k Protokolu o kanonični vizitaciji v Črnečah, ra-
čuna, bančni izpisek, 1918.

5.1.49	 Popravilo zvonika cerkve sv. Križa in njegov blagoslov, 1918.
5.1.50	 Notarska pisarna v Pliberku/Bleiburg, dvig s hranilne 

knjižice Josefa Rozmana, potrdilo Marije Kuster iz Št. 
Lovrenca pri Rikarji vasi/Rückersdorf o mletju žita, 1918.
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5.1.51	 Zapuščinske zadeve – v oporoki darovan denar za župnijo 
Črneče, račun, dopis glede nadarbinskega imetja, 1919.

5.1.52	 Zvišanje nastanitvenih stroškov za dijake v dijaških do-
movih v Velikovcu in Kranju, 1919.

5.1.53	 Dekanijska vizitacija v Črnečah, propaganda za katoliško 
časopisje, dopis glede naročila zvonov za župnijo Črneče, 
1919.

5.1.54	 Cerkvena jurisdikcija nad delom župnije Libeliče, 1920.
5.1.55	 Bančni izpiski, 1919, 1920.
5.1.56	 Vabilo na sestanek duhovniškega združenja Sodaliteta v 

Pliberku, rop v cerkvi Božjega groba pri Pliberku, nabirka za 
dijake, prošnje za spregled zakonskih zadržkov, cerkveni ra-
čuni, prispevki za orglarsko šolo in cecilijansko društvo, 1920.

5.1.57	 Martin Pohole – nakazila za cerkev Marije na Višarjah, 1920.
5.1.58	 Določanje meje med parcelami, požarno zavarovanje, 1921.
5.1.59	 Bančni izpisek, zamenjava bankovcev, pobožno volilo, do-

pis generalnega vikariata Dravograd – računi, nadarbina, 
pontifikalna maša pri sv. Križu, 1921.

5.1.60	 Izbrisana pobotnica cerkve sv. Križa, 1921.
5.1.61	 Plačilo davkov župnije Črneče, 1921.
5.1.62	 Ivan Veržun – napoved najemniškega odnosa, 1921.
5.1.63	 Marija Jeseničnik – prošnja za podporo, 1921.
5.1.64	 Vizitacija, 1922.
5.1.65	 Resolucija Slovenske ljudske stranke, 1922.
5.1.66	 Plačilo računov, plačilni nalogi, 1922.
5.1.67	 Postavitev varuha otroka – Marije Rožič, 1922.
5.1.68	 Blaž Zalesnik – plačilo vozovnice za vlak, 1922.
5.1.69	 Račun dohodkov in stroškov s potrdilom o plačilu za 

župnijsko cerkev sv. Andreja v Črnečah in podružnično 
cerkev sv. Križa, 1922–1923.

5.1.70	 Rozalija Robin – uveljavljanje vojne invalidske podpore, 1923.
5.1.71	 Priprava cerkvenih računov – izvršitev sklepov (navodil) 

ob vizitaciji, 1923.
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5.1.72	 Račun dohodkov in stroškov s potrdili o plačilu za župnij-
sko cerkev sv. Andreja v Črnečah in podružnično cerkev 
sv. Križa, 1924.

5.1.73	 Dopisa konzistorija lavantinske škofije – zakon o taksah 
in okrožni urad za zavarovanje delavcev, 1924.

5.1.74	 Vrnitev odvzetih zvonov, ustanovitev podružnic društva 
Krščanska šola, 1924.

5.1.75	 Razglas za katehetske nagrade, pismo župnijskega urada 
Ojstrica (za predstavitev slik »od Trsta do Kotora«), poprava 
matrik, 1925.

5.1.76	 Prijava za draginjsko doklado (Jožef Rozman), 1925.
5.1.77	 Račun dohodkov in stroškov s potrdili o plačilu za žu-

pnijsko cerkev sv. Andreja v Črnečah in za podružnično 
cerkev sv. Križa, 1925.

5.1.78	 Navodila lavantinskega škofijskega ordinariata za vojne 
invalide in matične izpiske, 1926.

5.1.79	 Račun o dohodkih in stroških s potrdili o plačilu župnijske 
cerkve sv. Andreja v Črnečah in romarske cerkve sv. Križa 
nad Črnečami, 1926.

5.1.80	 Pobiranje prostovoljnih prispevkov za protituberkulozno 
ligo v Mariboru, 1926.

5.1.81	 Dopisi glede praznovanja državnih praznikov, draginjskih 
doklad, denarna podpora župniku Josipu (Jožefu) Rozmanu, 
obrtni list čevljarja Ivana Brumnika iz Gorč; posestne meje 
pri cerkvi sv. Križa, pregled gozdov pri cerkvi sv. Križa.

5.1.82	 Poziv vojnim žrtvam s strani Udruženja vojnih žrtev, 
podružnica Guštanj.

5.1.83	 Naročilo zvona za cerkev sv. Križa v livarni Zvonoglas v 
Mariboru; dopis glede širjenja nemškega časopisa Vol-
ksstimme, proslave društva Crvenog krsta po državi, po-
trdila o služenju v vojski, 1927.

5.1.84	 Pohčeritev Jožefe Pongrac, 1927.
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5.1.85	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in romarske cerkve sv. Križa nad Črnečami, 1927.

5.1.86	 Propaganda (agitacija) za katoliško politično časopisje, 1927.
5.1.87	 Podatki za šematizem lavantinske škofije, 1927.
5.1.88	 Sečno dovoljenje za cerkveni gozd pri cerkvi sv. Križa, 1927.
5.1.89	 Dopis glede cerkvenih računov, 1923, 1924; dopis »Veseli 

dogodek v kraljevi hiši«, 1928.
5.1.90	 Franc Čevnik – potrdilo o prejemu denarja, 1929.
5.1.91	 Opomin glede neoddanih cerkvenih računov, 1929.
5.1.92	 Volitve cerkvenih ključarjev v Črnečah, 1929.
5.1.93	 Poročilo o škodi v župnijskem gozdu v Črnečah, 1929.
5.1.94	 Dopis glede popisa prebivalstva, 1931.
5.1.95	 Dopisi ordinariata lavantinske škofije glede upravljanja 

cerkvenega premoženja župnije Črneče, ki je bilo zaupano 
župniku župnije Sv. Peter na Kronski gori Alojziju Vrhnjaku; 
volitve ključarjev v Črnečah, 1930–1934.

5.1.96	 Pogodba med cerkvenim predstojništvom cerkve sv. Križa 
in Jožefom Vrhovnikom o službenem razmerju, 1932; po-
godba cerkvenega predstojništva cerkve sv. Križa s Katro 
Delameja o najemu cerkvenih njiv in travnikov, 1933.

5.1.97	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
1934.

5.1.98	 Dopisi glede žalnih svečanosti v Dravski banovini (smrt 
kralja Aleksandra I.), prejemki župnika Josipa Rozmana, 
pobotnica Ivana Maka, prepoved sečnje v črneškem žu-
pnijskem gozdu.

5.1.99	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
1935.
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ŠKATLA 6
Čas nastanka: 1843–1995.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
6.1		 Premoženjskopravne zadeve, 1936–1960.
6.1.1	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 

v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
1936.

6.1.2	 Pogodba med Krajevnim šolskim odborom Črneče in 
župno (župnijsko) nadarbino Črneče o uporabi vode iz 
šolskega vodovoda, 1936.

6.1.3	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
1937.

6.1.4	 Zahvala vodstva sreza Dravograd črneškemu vikarju Lojzetu 
Drvodelu zaradi popravila romarske poti na Dobravo, 1937.

6.1.5	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
1938.

6.1.6	 Gradnja sušilnice za sadje v Črnečah, načrt ute v Črnečah, 
načrt verande pri sv. Križu, načrti in predračun, 1938.

6.1.7	 Načrti, predračun, račun za opravljena dela gradnje stano-
vanjske hiše za vikarja Alojza Drvodela, obnova zunanje 
fasade cerkve v Črnečah, 1939–1940.

6.1.8	 Dopis glede upokojitve župnika Josipa Rozmana, 1939.
6.1.9	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja v 

Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 1939.
6.1.10	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja v 

Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 1940.
6.1.11	 Načrti in predračun gradnje prizidka k župnišču v Črne-

čah, 1940.
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6.1.12	 Knjižna ponudba Jugoslovanske knjigarne, letak, 1940.
6.1.13	 Računi, potrdila o plačilu za župnijsko in podružnično 

cerkev v Črnečah, 1941–1946, načrt zasilne strehe na zvo-
niku župnijske cerkve v Črnečah, 1943.

6.1.14	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
pismo Jožefa Drvodela glede premoženja njegovega brata 
Alojza Drvodela, črneškega župnika, 1945.

6.1.15	 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
1946.

6.1.16	 Računi o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
1948–1950.

6.1.17	 Računi o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Andreja 
v Črnečah in podružnične cerkve sv. Križa nad Črnečami, 
1951–1959.

6.1.18	 Pogodba z Jožetom Verhovnikom glede nastavitve za klju-
čarja, 1945.

6.1.19	 Najemnina za stanovanja v župnišču in mežnariji v Čr-
nečah, 1945.

6.1.20	 Ocenjevanje vojne škode na župnijski in podružnični 
cerkvi, 1945, 1946.

6.1.21	 Seznam oddanih matičnih knjig iz župnijskega urada v 
Črnečah, 1946; vrnitev matičnih knjig, pred letom 1850.

6.1.22	 Prenova notranjosti cerkve sv. Križa, restavriranje oltarjev, 
slikanje fresk, 1946, 194710. 

6.1.23	 Maks Petjak – izposoja pohištva, najemna pogodba za 
župnijsko premoženje, 1947.

6.1.24	 Obvezna oddaja lesa, 1948.

10 Pozlatar in restavrator Lojze Zorati.
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6.1.25	 Pregled odkupa letine 1947/1948.
6.1.26	 Prošnja za dovoljenje pobiranja prostovoljnih prispevkov 

po cerkvi, 1949.
6.1.27	 Dopis glede hranilne vloge, 1949.
6.1.28	 Dvoodstotne obveznice Federativne ljudske republike 

Jugoslavije.
6.1.29	 Načrt obnove stolpa (zvonika) farne cerkve Črneče, 1954.
6.1.30	 Dovoljenje za procesije v Črnečah; najemnina grobov na 

pokopališčih; naročilo Mohorjevih knjig, 1954.
6.1.31	 Prisilna izterjava župne cerkve v Črnečah, 1955.
6.1.32	 Zapisnik o kanonični vizitaciji v Črnečah, 1959.
6.1.33	 Sečno dovoljenje za župno nadarbino Črneče, 1960.
6.1.34	 Računi cerkvene nadarbine, obvezna oddaja, 1945–1950.
6.1.35	 Sklep o podržavljenju treh gozdnih parcel župnije Črneče, 

1950.
6.1.36	 Vrnitev dveh parcel župniji Črneče, ki ju je zaplenil nemški 

okupator, 1951.
6.1.37	 Martin Stefanciosa – davčne zadeve, odmera dohodnine, 

vodenje poslovnih knjig, 1953.
6.1.38	 Znižanje davčne osnove za dohodnino župnije Črneče, 1953.
6.1.39	 Dražba nepremičnin župnije Črneče, 1955.
6.1.40	 Pogodba med župnijo Črneče in Kristino Kotnik glede 

oskrbe cerkve sv. Križa, 1955.
6.1.41	 Izjava Roze Dimc, da bo zapustila svojega moža, 1955.
6.1.42	 Potrdilo čevljarske delavnice v Črnečah o popravilu peči, 

1955.
6.1.43	 Odločba o odmeri dohodnine, 1954.
6.1.44	 Prošnja črneškega upravitelja Martina Stefanciosa za do-

voljenje za posek 40 m3 lesa, 1956.
6.1.45	 6.1.45– 6.1.46 Dokumenta, 1968, 1995.
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6.2		 Črneški grad – fotokopije iz Slave vojvodine Koroške, Jane-
za Vajkarda Valvasorja, vsebuje tudi fotokopijo bakroreza 
libeliškega gradu.

6.3		 Fotografija petih ljudi pred nekim dvorcem (mogoče Verssa-
iles).

6.4		 Črneče: mežnarija, zemljišča ob Dravi, zaplemba po vojni, 
dokumenti in fotokopije dokumentov za potrebe denacio-
nalizacijskega postopka, od 193111.

6.5		 Župnija Strojna, 1843–1878.
6.5.1	 Pismo Josefa Kokitza glede preskrbe, 9. avgust 1843.
6.5.2	 Pismo okrajnemu uradu glede vedenja nekateri župljanov, 1846.
6.5.3	 Anton Kollman – prošnja za odobritev dopusta med služenjem 

vojaškega roka, podana z občine St. Danijel, Šentanel, 1851.
6.5.4	 Račun (Quitung), 1852.
6.5.5	 Dopisi glede obligacij, 1855, 1866.
6.5.6	 Zapis o odtegljajih zaradi davka na prejemke za kuracijo 

na Strojni, 1861–1864.
6.5.7	 Prihodki in odhodki v kuraciji Strojna po izstopu stro-

janskega kurata Antona Mihentza, 1. 5. 1860 – 30. 4. 1861.
6.5.8	 Prošnja strojanskega kurata na gospodarsko upravo grofov 

Thurn za pomoč pri obnovi po toči poškodovane cerkve 
na Strojni, 1861.

6.5.9	 Licitacija zapuščine po upokojenem župniku Antonu Mi-
chentzu, 1861.

6.5.10	 Duhovniški prejemki za opravila (krst, poroka, pogreb – 
štolnina) na Strojni (Stollgebühr Einnahmen der Curatie 
St. Ulrich in Stroina), 1. 2. 1861 – 20. 4. 1861.

6.5.11	 Račun za cerkev sv. Urha na Strojni (Kirchenrechnung von 
der Curatialkirche St. Ulrich in Stroina für das Jahr 1861), 
1861; inventar, 1861.

11 Tudi kopije starejših dokumentov od leta 1930.
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6.5.12	 Popis arhivskega gradiva kuracije Strojna (Verzeichnis 
jener Akten die im Archiv der Curatie St. Ulrich in Stroina 
vorfindig sind) (zapisal kurat Josef Kokitz), po 1861.

6.5.13	 Prehranske zaloge, 1. oktober 1862.
6.5.14	 Potrdilo o revnosti (Armutszeugnis) Jerneja (Bartlma) 

Riedla, 1862; potrdilo o revnosti N. N.
6.5.15	 Dopis škofijskemu ordinariatu glede novih cerkvenih klopi 

v cerkvi na Strojni, po 1862.
6.5.16	 Dopis glede vseh leta 1842 rojenih moških; na hrbtni strani 

račun, 1862.
6.5.17	 Josef Keber (Mežnar) – plačilo; gradnja nove cerkve v 

Šentanelu (del pisma), 1862.
6.5.18	 Popis premičnega premoženja kuracijske cerkve sv. Urha 

na Strojni, 1863; plačilo mežnarjev, nabava svetilk, 1863.
6.5.19	 Darovi za »Marianum« in za Modestovo društvo »Mode-

stus Verein«, 1863.
6.5.20	 Pismo kurata na Strojni Josefa Kokitza glede Marije Vettel, 

30. 12. 1863. 
6.5.21	 Dopis glede šole in sklada za revne na Strojni; dopis Georga 

Eberweina glede Janeževe kmetije, 1864.
6.5.22	 Dopis Josefa Kokitza, kurata na Strojni, občinskemu uradu 

v Št. Danielu (Šentanel) o plačilu zdravil za Mario Slattnig.
6.5.23	 Pismo okrožnemu uradu glede dajatev podložnikov, 1865. 
6.5.24	 Dopis okrajnemu uradu v Pliberku glede obnašanja neka-

terih Strojancev, okrog 1865.
6.5.25	 Pismo Josefa Kokitza, kurata na Strojni, glede vpisa me-

žnarije v javne knjige, 1866.
6.5.26	 Pismo o obnovah na cerkvenih stavbah v strojanski kuraciji; 

poraba Šartove zapuščine, 1862–1866.
6.5.27	 Obligacije Strojna, 1866.
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6.5.28	 Izkaz o prejemkih strojanskega kurata (Ausweis Ueber die 
Interessen Erhöhungen von nachstehenden in den Gehalt 
des Kuraten zu Stroina /…/ anliegenden Pfründen und Stif-
tungs Kapitalien in folge der Obligations Verlosungen), 1867.

6.5.29	 Dopisi okrajnemu uradu Pliberk glede Mežnarjeve kajže, 
1868.

6.5.30	 Dopis okrajnega urada Pliberk kuratu na Strojni glede 
dajatev, 1868; izkaz o računih za cerkev na Strojni, 1867; 
potrdilo o razdelitvi denarnih sredstev, 1869, iz darovnice 
Antona Mihentza, 1870.

6.5.31	 Denarna sredstva za gradnjo mežnarije na Strojni, 1869.
6.5.32	 Popravki za cerkvene račune, 1861–1868; račun (prejemki 

in izdatki) za cerkev sv. Urha na Strojni, 1869. 
6.5.33	 Dovoljenje (občine St. Daniel) strojanskemu kuratu za 

točenje vina na prostem, 1869.
6.5.34	 Obstoječe darovnice v kuraciji Strojna, 1868; vizitacija, 1872; 

dopis glede darovnic, 1872. 
6.5.35	 Račun (prejemki in izdatki) za cerkev sv. Urha na Strojni 

(Kirchenrechnung über alle Empfänge und Ausgaben im 
Jahre 1871 der Kirche St. Ulrich in Stroina), 1871.

6.5.36	 Fasija (napoved davkov) za kuracijo Strojna (Fahsion über 
sämtliche Erträgnisse und Lasten der Curatie St. Ulrich in 
Stroina, 1. August 1872), 1872.

6.5.37	 Vmesni račun o prejemkih in izdatkih za župnijo sv. Urha 
na Strojni (Particular Rechnung Ueber die Empfänge und 
Ausgaben bei der Pfarre St. Ulrich in Stroina), 17. 8. 1873 
– 30. 4. 1874.

6.5.38	 Primopredajni zapisnik med dosedanjim kuratom Josefom 
Kokitzem in novim provizorjem Gregorjem Fostom (?), 
okrog 1875.

6.5.39	 Dopis glede cerkvenih računov za Strojno, 1878.
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ŠKATLA 7
Čas nastanka: 1837–1983.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1		 Registri prebivalstva, izpisi/seznami iz matičnih knjig, 

1837–1944.
7.1.1	 Kopija seznama rojenih v kuraciji sv. Andreja in Jakoba 

v Črnečah (Copie über die Gebornen in der Curazie St. 
Andrea & Jacob zu Tscherberg); kopija seznama umrlih 
v kuraciji sv. Andreja in Jakoba v Črnečah (Copie über 
die Gestorbenen in der Curazie St. Andrea & Jacob zu 
Tscherberg); kopija seznama poročenih v kuraciji sv. Andreja 
in Jakoba v Črnečah (Copie der Getrauten an der Curazie 
St. Andrea & Jacob zu Tscherberg), 1837.

7.1.2	 Kopija seznama rojenih v kuraciji sv. Andreja in Jakoba 
v Črnečah (Copie über die Gebornen in der Curazie St. 
Andrea & Jacob zu Tscherberg); kopija seznama umrlih 
v kuraciji sv. Andreja in Jakoba v Črnečah (Copie über 
die Gestorbenen in der Curazie St. Andrea & Jacob zu 
Tscherberg); kopija seznama poročenih v kuraciji sv. Andreja 
in Jakoba v Črnečah (Copie der Getrauten an der Curazie 
St. Andrea & Jacob zu Tscherberg), 1838.

7.1.3	 Opravilni protokol za Črneče (Exhibiten Prothocoll in 
Publico Ecclesiasticis für Tscherberg), 1843–1845.

7.1.4	 Provizorična mrliška knjiga za Črneče (Provisorisches 
Verzeichnis der Verstorbenen zu Tscherberg), 1844–1847.

7.1.5	 Dopisi glede vojaškega nabora in popisa vseh moških, 
rojenih v obdobjih 1832–1834, 1850–1854. 

7.1.6	 Podatki o gibanju prebivalstva (dopis), 1854.
7.1.7	 Izstavitev krstnega lista za Johanna Fischerja, 1857.
7.1.8	 Zapis vseh fantov, rojenih od leta 1846 v občini Črneče 

(Verzeichnis der /…/ gebornen Knaben), 1866.
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7.1.9	 Dopis glede razvezanih zakonov, 1866.
7.1.10	 Statistika župnije Črneče – Relatio synodalis curatiae 

Čergovicensis, 1866 –1876.
7.1.11	 Opravilni protokol, 1867–1870.
7.1.12	 Ugotavljanje sorodstva med Elisabeth Hoitsch in Clemens 

Rader, 1873.
7.1.13	 Leopold Dietinger – poizvedovanje o datumu smrti; Ger-

traud Richter – prošnja za izstavitev krstnega lista, 1873.
7.1.14	 Dopis občinskega urada Št. Jurij v Labotski dolini/St. Ge-

orgen im Lavantal glede rojstnih podatkov v letu 1851 ali 
1852 rojene Apolonije Delenisch, 1874.

7.1.15	 Dopis občine Tolsti Vrh in dekanijskega urada Dravograd 
glede vseh leta 1855 rojenih moških, ki bi morali služiti 
vojaški rok, 1874.

7.1.16	 Izpiski iz krstnih in rojstnih matičnih knjig o vseh fantih, 
rojenih med letoma 1865 in 1878 (Auszug aus dem Tauf/
Geburts Register über die vom 1. Jänner bis 31. Dezember 
geborenen Knaben in den Jahren 1865 bis 1878), 1865–1878. 

7.1.17	 Zahteva za izstavitev mrliškega lista za Martina Pauliča, 
1876.

7.1.18	 Mrliški list (Todtenschein) Rudolfa, sina samske služkinje 
Marie Kurten, 1876.

7.1.19	 Dopis okrajnega sodišča v Pliberku v povezavi z dostavitvijo 
krstnega lista za Josefa Setschnjaka iz Črneč, 1877.

7.1.20	 Prošnji za posredovanje rojstnih podatkov o osebah, 1880.
7.1.21	 Dopis kuracijskega urada Črneče občini Otiški Vrh glede 

seznama moških, rojenih v letu 1864, 1883.
7.1.22	 Sebastian in Antonia Enzi – dopis glede rojstnih podatkov; 

poizvedovanje za rojstnimi podatki ge. Sprachmann, 1884.
7.1.23	 Dopis občine Tolsti Vrh glede vseh leta 1865 rojenih moš-

kih, 1884.
7.1.24	 Dopis občine Tolsti Vrh glede podatkov o fantih, rojenih 

leta 1866, 1885.
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7.1.25	 Anna Krofitsch – dopis za krstne podatke; dopis glede 
podatkov o smrti Marie Kunz, 1885.

7.1.26	 Zahteva Gertraud Pernath za krstni list, 1888.
7.1.27	 Gottfried Gantschnigg – krstni list, 1894.
7.1.28	 Rojstni in krstni list Mathilde Zenz, 1898.
7.1.29	 Dopis glede krstnega lista za potrebe popisa prebivalstva, 

krstni list Mathäusa Werčnika, 1901.
7.1.30	 Dopisa okrajnega sodišča Pliberk glede porok in rojstnih 

podatkov za Heleno Krajnc, 1901.
7.1.31	 Popis prebivalcev Dobrove, 1901.
7.1.32	 Dopisi, 1901: Dopisi glede najdenega trupla v Črnečah 20. 

novembra 1895, dopis glede iskanja podatkov o Elisabeth 
Breščak, dopis župnijskega urada Laško/Tüffer za krstni 
list Rose Kušei, dopis župnijskega urada Libeliče glede 
mrliškega oglednika v Črnečah.

7.1.33	 Statistika župnije Črneče – Relatio Synodalis, 1904–1913.
7.1.34	 Dopis glede rojstnih podatkov za Franca Pongraca, 1907.
7.1.35	 Dopisi glede iskanja rojstnih podatkov Antonije Kos, Hansa 

Schettina in Marije Riedl, 1908.
7.1.36	 Poročilo o smrti: Max Selič, 1908, in Peter Hafner, 1909.
7.1.37	 Johann Werne – prošnja za sinov krstni list; Th. Dobro-

unig – prošnja za krstni list, 1909; Agnes in Margaretha 
Wautsche – prošnja za krstni list, 1910.

7.1.38	 Jakob in Maria Kummer – ločitev od mize in postelje, 1910.
7.1.39	 Friedrich Kuschei – poprava priimka v krstnem listu, 1911.
7.1.40	 Johann Pinter – dopis za dostavo krstnega lista; prošnja 

za spregled zakonskega zadržka sorodstvene vezi svaštva 
prve stopnje; dopis za posredovanje podatkov o otrocih, 
rojenih v obdobju 1. 3. 1911 – 29. 2. 1912, 1912.

7.1.41	 Dopis za krstni list za Pongracija Dullerja, rojenega v 
Črnečah, 1913. 
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7.1.42	 Poizvedovanje za poročnimi dokumenti leta 1780 poro-
čenih Jakoba Grintzerja in Viktorije Ueberer; dopis glede 
spregleda oklicev, 1913.

7.1.43	 Christina Indof – dopis glede rojstnih podatkov, 1914.
7.1.44	 Dopis za rojstni list Antona Raunigerja, 1915.
7.1.45	 Poročilo o krstu Herte Klementine Kompoš, 1915.
7.1.46	 Dopis glede šoloobveznih otrok, rojenih leta 1898.
7.1.47	 Birmanski zapisnik, birmanska knjiga župnije Črneče, 

1919–1929.
7.1.48	 Izdani domovinski listi/domovnice, 1921, 1922. 
7.1.49	 Podatki o Mariji Vožič in Katarini Čekon, 1923.
7.1.50	 Leonard Steharnik – poprava podatkov v matičnih knji-

gah, 1924.
7.1.51	 Janez Ranina – zahtevek okrajnega sodišča Prevalje za 

rojstni in krstni list, 1925.
7.1.52	 Dopis glede seznama fantov, rojenih v letih 1908, 1909 in 

1910; dopis za posredovanje krstnega lista Josefine Steinmetz; 
posredovanje rojstnih podatkov o Mariji, Mihaelu in Ivanu 
Kadižu, po domače Urk, 1927.

7.1.53	 Marija Hajnc – mrliški list, 1928.
7.1.54	 Seznam krščenih otrok v Črnečah med letoma 1916 in 1922, 

ki so obiskovali šolo v Libeličah, 1929.
7.1.55	 Dopis občine Tolsti Vrh glede fantov, rojenih v letih 1911 

in 1912 v župniji Črneče, 1929.
7.1.56	 Antonia Pitino – dopis glede krstnega lista.
7.1.57	 Dopis glede seznama otrok, rojenih med letoma 1915 in 

1923; dopis glede vpisovanja osebnih podatkov v matične 
knjige, 1934.

7.1.58	 Prošnja za izstavitev mrliškega lista za Vincenca Oblaka 
in Pongraca Kavčiča; prošnja za izstavitev krstnega lista 
za Nežo Resman, 1934.
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7.1.59	 Poročilo o oporoki (testament) Johanna Pepelniga, 1942, 
in Marie Pogoreutschnig, 1944; vpis podatkov Josefa Ka-
iserja v rojstno matično knjigo, 1944; izstop iz Katoliške 
cerkve, 1944.

7.2		 Mrliškoogledni listi, 1846–1946.
7.3		 Drugo, 1845–1983.
7.3.1		 Časopis Carinthia, 35. Jahrgang, 17. Mai 1845, Nr. 20; nakup 

slike nadvojvode Janeza, 1846.
7.3.2		 Časopis Kärntner Volksstimme, Jahrgang III, 29. Juni 

1878, Nr. 26.
7.3.3		 Časopis Volksblatt für Stadt und Land, 10. Jahrgang, 23. 

Jänner 1879, Nr. 4.
7.3.4		 Josip (Joseph) Lendolšek (tudi Lendovšek), študijske zadeve 

in članstvo v Slavljanskem pevskem društvu višjih šol v 
Gradcu.

7.3.5		 Jahresbericht k.k. Landesschulrates für Kärnten über den 
Zustand des Volksschulwesens im Herzogtume Kärnten 
für das Schuljahr 1902–1903, Klagenfurt, 1904.

7.3.6		 Pismo Franca Fischerja Josefu Rosmannu glede naročila 
razglednic (fotografij), priložene razglednice: Monumen-
to sui colle della Comparsa di Maria Vergine, M. Brezje, 
Gnadenaltar Heilig Wasser bei Innsbruck, Heilig Wasser 
bei Innsbruck, 4. 5. 1914.

7.3.7		 Zemljevid: administrativna razdelba Mariborske oblasti, 
okrog 1927.

7.3.8		 Plakat – vabilo društva Sveta vojska v Ljubljani na romanje 
v Trsat, 1929.

7.3.9		 Vabilo Prosvetne zveze Maribor na predavanja na Prevaljah 
dne 28. februarja, dopisa Slovenske ljudske stranke (SLS) 
glede časopisov in oblikovanja odborov stranke SLS.

7.3.10		 Knjižica – Janez Ev. Kalan, Dosti je! Slovenski in jugoslo-
vanski javnosti, Ljubljana, 1932.
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7.3.11		 Časopisa Nedeljski dnevnik, 23. januar 1983, in Listi, 10. 
februar 1983, št. 57/XIII.

7.3.12		 Ustanovitev podružnice društva Kolo jugoslovanskih sester.
7.3.13		 Seznam otrok Andreja in Marije Leskovec, lovski čuvaj na 

gradu Suha, seznam maš.
7.3.14		 Pravila Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva.
7.3.15		 Protokol za spremembe v zemljiški knjigi okrajnega sodišča 

Marenberg (Radlje ob Dravi) (Tagebuch für Grundbuch-
seingaben).

7.3.16		 Slovensko lovsko društvo za Libeliče, izdaja lovskih kart, 
statut društva, seznam članov, 1919, 1920.

7.3.17		 Zemljevid slovenskih dežel in pokrajin, Peter Kozler, 185312 
(verjetno kasnejši ponatis).

ŠKATLA 8
Čas nastanka: 1794–1975.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 

8.1	 Pastoralne zadeve, 1794–1967.
8.1.1		 Izvedba prošnje procesije v povezavi z govejo (živinsko) 

kugo v Črnečah (An den Kurat-Priester Franz Kneeß zu 
Tscherberg nächst Traburg, Gestatttung einer Bitt-Pro-
zession wegen der Viehseuche), 5. in 16. april 1794.

8.1.2		 Prijava župnijskega upravitelja in provizorja beneficiatske 
kuracije v Črnečah Antona Leykaufa na okrožni urad v 
Celovcu (Kreisamt Klagenfurt) in na škofijski ordinari-
at lavantinske škofije v Št. Andražu glede dogajanja pri 
Makotschniggovem križu (Makotschnigg Kreuz) zaradi 
nedovoljenega pobiranja ofra. (Pfarrhof Leifling am 13. July 

12 Zemljevid je shranjen v posebni škatli.

arhivsko gradivo župnije črneče



112

1805, Anton Leykauf Pfarrverwalter und prov. Kuratbene-
fiziat von Tscherberg), Libeliče, 13. julija 1805.

8.1.3		 Pisma in dokumenti o postavitvi lesene kapele pri Ma-
kotschniggu, 1835, dodan kasnejši prepis v slovenščini.

8.1.4		 Pastirsko pismo lavantinskega škofa Franza Xaverja, 1844 
(v slovenskem jeziku); izpiski iz kronike župnije Črneče 
(precej podatkov o A. M. Slomšku), 1846.

8.1.5		 Pismo libeliškega župnika glede žitne kolekture v Libeličah 
in svete maše pri cerkvi sv. Križa, 1849.

8.1.6		 Dopis črneškega kurata Josefa Kokiza na ordinariat lavan-
tinske škofije za odpust iz škofijske duhovniške službe in 
za dovoljenje za vstop v red kapucinov in za zagotovitev 
naslednika v Črnečah, 1876.

8.1.7		 Dopis glede božje službe pri cerkvi sv. Križa, 1876.
8.1.8		 Dopis provizorja na Sv. Primožu na Pohorju Adolfa Sra-

botnika glede procesije k cerkvi sv. Križa, 1880.
8.1.9		 Vabilo proštijskega urada Dravograd na ljudski misijon, 1886.
8.1.10		 Podružnice, župnije in dekanije ljubljanske škofije, 1900. 
8.1.11		 Dopis okrajnega glavarstva Velikovec glede streljanja z 

možnarji (Pollerschießen), 1900.
8.1.12		 Zbiranje denarnih prispevkov za ustanovitev katoliške 

univerze v Salzburgu, 1900.
8.1.13		 Dopis proštijskega urada Dravograd glede poučevanja 

verouka, 1901.
8.1.14		 Izdaje knjig, 1902.
8.1.15		 Pastirsko pismo krškega škofa Jožefa, 1902.
8.1.16		 Dovoljenje za župnika iz Pameč, Johana Rotnerja, da lah-

ko podeljuje zakrament sv. spovedi na območju dekanije 
Dravograd, 1903.

8.1.17		 Dopis Josefu Rozmanu glede spovedne jurisdikcije, 1903, 
1904.
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8.1.18		 Dopis krškega ordinariata glede pridig ob katoliškem dnevu 
(Katholikentag), 1907.

8.1.19		 Osebne listine Josefa Rozmana – rojstni in krstni list, štu-
dijske zadeve, duhovniška imenovanja, 1882–1918.

8.1.20		 Vabilo dekanijskega urada Dravograd na prisostvovanje 
kanonični vizitaciji v Libeličah, 1908.

8.1.21		 Dopis župnika iz Kotelj glede podatkov o poroki Valentina 
Pratnekarja in Alojzije Karničnik, okrog leta 1906, 1908.

8.1.22		 Dopis župnika Antona Vogrinca glede krstnih podatkov 
za Simona Godca, rojenega v Črnečah.

8.1.23		 Dopis glede župnijske statistike (Relatio Synodalis), 1909.
8.1.24		 Prošnja Jakoba Božiča za pokop njegovega očeta v Črne-

čah, 1912.
8.1.25		 Spremembe v občevalnem jeziku v Cerkvi na Koroškem, 

ki so nastale v škodo slovenščine, okrog 1912.
8.1.26		 Vabilo na Einspielerjevo slavnost v Celovcu, 1913.
8.1.27		 Novice: Zur Aufklärung, 1913.
8.1.28		 Pisma in dopisi glede svetih maš za nabornike in vojnih 

zadev.
8.1.29		 Seznam dušnih pastirjev v Črnečah do leta 1907, seznam 

dravograjskih proštov, 1844–1915, seznam dravograjskih 
kaplanov, 1843–1915.

8.1.30		 Pismo župnika s Pernic, J. Hauptmanna, o udeležbi na 
procesiji pri sv. Križu na god srca Jezusovega, 1915.

8.1.31		 Dopisi glede vojnih pobožnosti pri sv. Križu, 1915.
8.1.32		 Statistika župnije Črneče (Relatio Synodalis), 1915–1917.
8.1.33		 Sv. Križ v vojnem času 1914–1916: kronika, vojne pobožnosti 

in mladinski shod.
8.1.34		 Prodaja Preglhofa v Dravogradu, 1916.
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8.1.35		 Prenos podobe višarske Matere božje v cerkev sv. Križa, 
191613.

8.1.36		 Zgibanka za prvi misijonski znanstveni tečaj v Kölnu (Erster 
Missions-wissenschaftlicher Kursus), dopis Proštijskega 
dekanijskega urada iz Dravograda črneškemu župniku 
glede pete sv. maše na dan cesarjevega godu, dopis glede 
dekanijske vizitacije v Črnečah in Libeličah, 1916. 

8.1.37		 Kronika gradnje cerkve sv. Križa, 1800–1851, zgodba sv. 
Križa, 1911–1917.

8.1.38		 Dopis knezoškofa Mihaela Napotnika glede molitvene ure 
za mir in dobro žetev, 1917.

8.1.39		 Dopis ordinariata krške škofije glede oskrbe vojnih sirot, 
zasega orgelskih piščali za vojaške potrebe ter glede cerkve 
sv. Križa, 1917.

8.1.40		 Pastirsko pismo krškega škofa Adama, 1917; prošnja Oth-
marja Golla za podelitev zakramentov, 1917.

8.1.41		 Vabilo prevaljskega župnika Riepla na prisostvovanje birmi 
na Prevaljah, ki jo bo vodil krški škof dr. Adam Hefter, 1918.

8.1.42		 Dopisnice črneškemu župniku Jožefu Rozmanu glede 
cerkve sv. Križa14.

8.1.43		 Dopisnica glede pomoči starotrškega kaplana Al. Kosija 
pri Sv. Križu, 1918; dopis generalnega vikariata v Dobrli 
vasi glede spravnih pobožnosti, 1919.

8.1.44		 Božja služba pri Sv. Križu, 1919.
8.1.45		 Dopis glede oskrbe župnije Labot/Lavamünd, 1919.
8.1.46		 Razni dopisi okrajnega glavarstva Velikovec, 1919.
8.1.47		 Pomoč guštanjskega kaplana Oblaka pri Sv. Križu.

13 Podobo je odnesel pater Pij Žankar 23. 8. 1921 na Svete Višarje.
14 Vsebuje tudi dopisnico/razglednico z motivom cerkve sv. Križa.
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8.1.48		 Dopis glede Mohorjevih knjig, 1920.
8.1.49		 Procesija k Sv. Križu, 1921; postni red od pepelnične srede 

leta 1920 do pepelnične srede leta 1921.
8.1.50		 Dopis ordinariata krške škofije glede pastoralnih konferenc, 

premoženjskih zadev in pastoralnih zadev, 1922; svete maše 
v Seitenstettnu, 23. april – 27. april 1922.

8.1.51		 Naročilnica za Salezijanski vestnik, 1923; izdaje knjig za-
voda Ars Sacra v Zagrebu, 1923; pravila glede pastoralnih 
konferenc, duhovniških oblek, zakramentalov (blagoslovov) 
in štolnine.

8.1.52		 Priprave na sveto birmo, 1924.
8.1.53		 Pismo glede pobožnosti pri Sv. Križu; molitveni dan v 

Guštanju in Črnečah, 192415. 
8.1.54		 Prošnja dravograjskega prošta Serajnika za pomoč pri 

spovedovanju v Dravogradu, 1926; pismo lavantinskega 
škofa duhovnikom (Lecturis salutem), 1926.

8.1.55		 Opomba in prošnja za Slomškovo beatifikacijo – vprašal-
nik, 1926.

8.1.56		 Časopisni odrezek iz časopisa Grazer Volksblatt, dopis 
glede jubilejne knjige Unitas, seznam po škofijah (mogoče 
umrlih), 1926. 

8.1.57		 Vabilo na romanje v Velehrad (Češka), 1927.
8.1.58		 Časopis Liturgische Mitteilungen, 1929. 
8.1.59		 Dopis škofijskega ordinariata v Mariboru glede malega 

cerkvenega molitvenika, 1932.
8.1.60		 Okrožnica glede pridig in prijav na evharistični kongres 

v Mariboru, 1934.
8.1.61		 Osebne listine Alojza Drvodelja, provizorja in župnika v 

Črnečah (dekret, podelilna listina, zrelostno izpričevalo, 
domovinski list, rojstni in krstni list …), 1921–1940.

15 Žig dekanijskega urada Guštanj.
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8.1.62		 Prošnja dravograjskega prošta Matije Munda Antonu Vog-
rincu za pomoč pri maševanju, 1947.

8.1.63		 Dokumenti:
8.1.64		 Dopisa ordinariata lavantinske škofije glede sprejema v 

Katoliško cerkev in binacij (1948);
8.1.65		 imenovanje Janeza Čevnika za novega ključarja v župnijski 

cerkvi v Črnečah, 1949; 
8.1.66		 dovoljenja in prepovedi procesij, 1952 in 1953; 
8.1.67		 dovoljenje in prepovedi za poučevanje verouka, 1949–1951; 
8.1.68		 dopis KLO Dravograd glede poročil o krstih, porokah in 

pogrebih, 1950, 1948–1953.
8.1.69		 Pastoralno vprašanje za konference v letu 1954 – ozdravljenje 

zakonske vezi v korenini, 1954.
8.1.70		 Pismo Antona Vogrinca dravograjskemu proštu Matiji 

Munda glede popravka v matični knjigi in intencijskih 
knjig, 1957.

8.1.71		 Pridige, 1965.
8.1.72		 Dopis glede zbiranja podatkov o Antonu Vogrincu I. za 

Slovenski biografski leksikon, 1967.
8.1.73		 Čudeži pri Sv. Križu.
8.1.74		 Hišica med rožami (tipkopis).
8.1.75		 Pogrebne molitve in nagovori.
8.2	 Martin Stefancioza – dokumenti, pisma, razglednice, fo-

tografije, pokojnina, davki, osebni spisi, dekreti, 1930–1975.
8.3	 Dekanijske zadeve – uradni dopisi ordinariata lavantinske 

škofije, 1945–1959. 
8.3.1	 Dopisi za leto, 1945: 

• dohodki duhovnikov,
• cerkvenopravne zadeve.
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8.3.2	 Dopisi za leto, 1946:
• obnova oken v cerkvi sv. Križa,
• cerkvena uprava,
• cerkveni ključarji,
• birmovanje.

8.3.3	 Dopisi za leto, 1947:
• vizitacije,
• stanje v Koprivni,
• prevzem župnije Libeliče,
• imenovanje začasnega dekana,
• popravilo proštijske stavbe, 
• predajni zapisnik za župnijo Ojstrica,
• imenovanje Martina Stefancioze za župnijskega upra-

vitelja v Črnečah,
• prevzem matičnih knjig, imenovanje Martina Jelena za 

vikarja namestnika na Prevaljah,
• zapisnik o prevzemu župnijskega in cerkvenega premo-

ženja župnije Črneče.
8.3.4	 Dopisi za leto, 1948:

• prispevek za napeljavo elektrike v cerkvi v Šentjanžu,
• popravilo župnišča (mežnarije) pri sv. Križu, 
• cerkveni ključarji,
• dohodki duhovnikov,
• božja služba na Ojstrici,
• imenovanje Franca Gomboca za župnijskega upravitelja 

na Ojstrici,
• imenovanje Alojzija Flegarja za vikarja namestnika na 

Prevaljah,
• vizitacija.
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8.3.5	 Dopisi za leti, 1949, 1950: 
• cerkveni ključarji,
• imenovanje p. Bonaventure Topliška (trapist), župnika 

v Razborju, za soupravitelja župnije Javorje,
• Jožef Lesičnik – razglasitev za mrtvega,
• imenovanje Simona Črešnika za župnijskega upravitelja 

v Črni in Koprivni.
8.3.6	 Dopisi za leti, 1951, 1952:

• poplačilo dolga na hiši g. Alojza Drvodelja (prejšnji 
župnik v Črnečah),

• imenovanje Martina Stefancioze za soupravitelja župnij 
Šentjanž in Sv. Peter na Kronski gori,

• imenovanje Mateja Močilnika za vikarja namestnika 
v Guštanju,

• imenovanje Jaroslava Kotnika za vikarja namestnika v 
Guštanju,

• podatki za publikacijo verske komisije,
• nastavitev kaplana v Dravogradu,
• imenovanja Franca Gomboca za župnijskega upravitelja 

na Ojstrici,
• imenovanje Martina Stefancioze za župnijskega upra-

vitelja v Črnečah.
8.3.7	 Dopisi za leto, 1953:

• cerkveni ključarji,
• dekanijska konferenca,
• kanonična vizitacija v dekanijah Dravograd in Mežiška 

dolina,
• finančna podpora za Ludvika Viternika,
• kopije matičnih knjig..
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8.3.8	 Dopisi za leto, 1954: 
• prodaja hiše pokojnega župnika Alojza Drvodelja,
• dohodki kaplana v Dravogradu,
• umestitev Antona Bošteleta za župnika v Mežici,
• Simon Črešnik prevzame v soupravo župnijo Javorje,
• poročilo o dekanijski vizitaciji na Ravnah,
• imenovanje Jaroslava Kotnika za soupravitelja župnije 

Kotlje,
• cerkveni ključarji,
• imenovanje Franca Tementa za kaplana v Dravogradu,
• imenovanje Matije Munda za soupravitelja župnije na 

Ojstrici.
8.3.9	 Dopisi za leto, 1955:

• davčni zaostanek cerkve na Ojstrici,
• dovoljenja za blagoslov jedil in procesije,
• cerkveni ključarji,
• imenovanje Ludvika Lajnščka za župnijskega upravitelja 

v Kotljah,
• vizitacija dekanij Dravograd in Mežiška dolina.

8.3.10	 Dopisi za leto, 1956:
• cerkveni ključarji,
• imenovanje dekana,
• dekanijska pastoralna konferenca,
• vizitacija dekanij Dravograd in Mežiška dolina,
• večerna sv. maša v Dravogradu in na Ojstrici,
• dovoljenja za procesije,
• Matija Munda – prošnja za dopust.
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8.3.11	 Dopisi za leto, 1957:
• cerkveni ključarji,
• podpora za popravilo proštijske cerkve v Dravogradu,
• statistični podatki za dekanijo Dravograd,
• imenovanje Viljema Šolinca za kaplana v Dravogradu,
• poročilo dekanijske konference,
• selitveni stroški,
• pomladanska pastoralna konferenca,
• imenovanje Antona Šaruge za kaplana v Dravogradu.

8.3.12	 Dopisi za leto, 1958:
• duhovniške spremembe v dekaniji,
• spomladanska dekanijska konferenca.

8.3.13	 Dopisi za leto, 1959:
• cerkveni in osebni podatki za dekanijo,
• imenovanje Mateja Močilnika za soupravitelja župnije 

Mežica,
• proslava ob 100. obletnici prenosa škofijskega sedeža,
• škofijski svet za cerkveno glasbo,
• časovna prestavitev obredov velikega tridnevja na ve-

černe ure,
• vizitacija.

8.4	 Dekanijske zadeve, 1954–1973.
8.4.1	 Obračunska knjižica, 1957–1962.
8.4.2	 Obračun za župnijsko cerkev v Dravogradu in njene po-

družnice: Sv. Lenart, Sv. Boštjan, Sv. Magdalena, 1965.
8.4.3	 Dopisi za leto, 1965:

• cerkveni ključarji.
8.4.4	 Dopisi za leto, 1966:

• statistika verskega življenja župnije Črneče,
• plačilo svetih olj,
• imenovanje p. Simona Rupnika (kapucin) za kaplana 

v Črnečah,
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• cerkveni ključarji,
• plačilo rimskega misala,
• prepis matičnih knjig.

8.4.5	 Dopisi za leto, 1967:
• statistika verskega življenja župnije Črneče,
• prepisi matičnih knjig,
• zidava mariborskega bogoslovja,
• vizitacija,
• priključitev župnij Šentjanž in Sv. Peter na Kronski gori 

dekaniji Dravograd,
• cerkveni ključarji,
• spisek prihodkov.

8.4.6	 Dopisi za leti, 1968 in 1973.
8.5		 Prazni obrazci, 19. in 20. stoletje: 

• opomba o poroki v krstni knjigi,
• zapisnik pri izpraševanju ženina in neveste pred oklicem,
• pobotnica,
• darovnica – formular (Ehrungsbrief),
• Liste der durch nachfolgende Eheschliessung legitimi-

erten,
• obrazec za župnijsko statistiko (Relatio synodalis de 

anno solari),
• službeni izkaz (Kompetenz Tabelle),
• Todfalls Aufnahme,
• račun o dohodkih in stroških,
• vabilo na sejo krajevnega šolskega sveta,
• kataster vojaških grobov (Katasterblatt Nr. über Solda-

tengräber),
• pisemska ovojnica (prazna), ki jo je misijonar (Ignacij) 

Tomazin iz New Yorka poslal Josephu Rozmanu, 1878.
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ŠKATLA 9
Čas nastanka: 1838–1931.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
9.1		 Občina Libeliče (Črneče), 1918–1931.
9.1.1	 Dopisi in razglasi: Dekret o imenovanju Jožefa Pörtscha 

za voditelja enorazredne osnovne šole v Črnečah, pobuda 
za ustanovitev občine Črneče, 1918.

9.1.2	 Dopisi in razglasi: oprostitev vojaške službe, pregled inva-
lidov, princ Aleksander Karađorđević v Sloveniji, prenos 
sedeža okrajnega glavarstva Velikovec v Dobrlo vas, volilni 
imenik, šolske knjige, uradni dnevi okrajnega sodišča Pli-
berk, statistični podatki za župnijo Libeliče o prebivalstvu 
1912–1919, razglas »Varujmo se griže«, obvestilo o zamenjavi 
nemško-avstrijskih bankovcev, interniranci, 1919.

9.1.3	 Dopisi in razglasi: opazovanje potresov, cepljenje, prehod 
meje, naziv države, poštne položnice, nalezljive bolezni, 
zamenjava denarja, spomladanska setev (znamke Vse za 
vero, dom, cesarja), prodaja lesa, izplačevanje podpor, šolski 
sveti, sovražna propaganda, Ivan Polanec – prošnja za čevlje 
in obleko, oklic za vstop v prostovoljno narodno službo 
(stražo) – plakat, 1920; opomin staršem, dopis okrajnim 
šolskim svetom, sporočila okrajnega glavarstva Velikovec, 
vabilo okrajnega glavarstva Velikovec na otvoritev mostu 
v Velikovcu, 1920; imenovanje črneškega župnika Jožefa 
Rozman za začasnega župana jugoslovanskega dela občine 
Libeliče, volilni imeniki, 1920; premestitev učiteljice Marije 
Jurjevčič iz Črneč v Ligojno, 1920, zamenjava bankovcev, 
1920, razglas o prepovedi delovanja Komunistične partije 
Jugoslavije (Plakat), 1920; propagandni letak Klagenfurts 
Sein oder Nichtsein, 1919–1920.

9.1.4	 Dopisi in razglasi: kazenske zadeve, potrdila, seznami 
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vojnih obveznikov, 1921, naziv občinskega urada Guštanj 
»Magistrat Guštanj«, 1921; razglas o ustanovitvi okrajnega 
glavarstva Guštanj, 1921, zaupno pismo guštanjskega žu-
pnika dr. Franca Cukale glede selitve okrajnega glavarstva 
iz Guštanja na Prevalje, 1921; uvedba tržnega (sejemskega) 
dne v Guštanju, 1921, ustanovitev tečaja za čipkarstvo na 
Prevaljah, 1921, razglasi o zakonu o zaščiti javne varnosti in 
reda v državi, spiskih nabornikov (rekrutov), vojna posojila 
občin, potne objave za notranji promet (potna dovoljenja, 
potni listi), begunci, pogrešani italijanski vojaki, naziv 
kralja Aleksandra I., živinski potni listi, mladina, policijska 
ura, sekvestrirano premoženje, proračun, pozivi rekrutom, 
spiski rekrutov, transporti po železnici, varovanje meje, 
posojila, orožne vaje, tudi državljani, pregledi invalidov, 
državljanstvo, sovražna propaganda, gibanje prebivalstva, 
popisovanje konjev, volov, vprege in vozov, razglasa Po-
krajinske uprave za Slovenijo glede češkega oblačilnega 
blaga in preskrbe revnih z obleko, živinski potni list za 
dva vola od Lovra Druga s Črneške gore, dopisi okrajnega 
glavarstva Prevalje glede razmejitve med Kraljevino SHS 
in Republiko Avstrijo, dopis občine Guštanj glede ponovne 
uvedbe tržnega dneva v Guštanju, dopis občine Tolsti Vrh 
za seznam vseh fantov, rojenih v obdobju 1896–1898 na 
območju občine Tolsti Vrh, spor glede prostorov v črneški 
šoli med vodstvom občine in vodstvom šole, 1921. 

9.1.5	 Dopisi in razglasi: kazenske zadeve, potrdila, seznami 
vojnih obveznikov, o nakupu melase, plačevanje davkov, 
pšenica in ječmen za zimo, slinavka in parkljevka, veteri-
narska služba na Prevaljah, bolnišnica na Prevaljah, vojne 
pokojnine, posojila, stanovanja za begunce, rekruti, rekru-
tovanje, kraljeva poroka, umik kovanca za pet dinarjev iz 
prometa, žigosanje bankovcev in obveznic, izkaznice o 
vozilu, razglas o premagovanju draginje (plakat), dopisi 
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glede evidenc vojnih obveznikov, ustanovitev politične 
ekspoziture v Marenbergu oziroma okrajnega glavarstva 
v Dravogradu, razno, 1922.

9.1.6	 Dopisi in razglasi: Društvo za pomoč rodbinam in siro-
tam padlih ruskih vojakov – zbiranje prispevkov, Vojaški 
grobovi, Zatiranje hroščev, 1923.

9.1.7	 Dopisi in razglasi: tiskovine: občinski in duhovniški sezna-
mi, preskrba ubogih, seznam meritve odkazanega stoječega 
lesa v gozdu Črneče, 1924.

9.1.8	 Dopisi in razglasi: zahteva za seznam nabornikov, rojenih 
v letih 1905, 1906 in 1907, obvestilo o prosvetni upravi, cep-
ljenja v Mežiški dolini, nabava plemenskih bikov, gradbeni 
načrti za cerkve (dopis), 1925.

9.1.9	 Dopisi in razglasi: priprava za rekrutiranje v letu 1926, 
dopisi sreza Prevalje (okrajnega glavarstva) glede naročil 
za »Službene novine«, navodila za vodenje knjig, obveznice 
vojne škode, 1926.

9.1.10	 Dopisi in razglasi: Leopold Goršek, vpis v seznam nabor-
nikov (rekrutni seznam), Josip Kavčič – črtanje iz vojaške 
evidence, 1927.

9.1.11	 Dopis glede ukinjanja begunskega skrbstva, 1928.
9.1.12	 Dopisi in razglasi: Friderik Vrhovnik – mrliški oglednik, 

1929.
9.1.13	 Dopisi in razglasi: razglas o vpisu v register ustanov (za-

dužbin), 1930.
9.1.14	 Dopisi in razglasi: Anton Duller – črtanje s seznama voj-

nih neposlušnikov, 1931; Franjo Merzel – poizvedovanje 
o kraju bivanja, 1931; vojaška pokopališča, njih ureditev, 
vzdrževanje in evidenca, 1931.

9.2		 Krajevni šolski svet Črneče, 1838–1922.
9.2.1		 Gradnja mežnarije oziroma nove šole v Črnečah, seznam 

šoloobveznih otrok v Črnečah med 6. in 12. letom starosti, 
stanovanje za učitelja, 1838–1869.
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9.2.2		 Dopis šolskega sveta Črneče glede izostankov od pouka v 
poletnem času, 1888; priznanje za prednico uršulinskega 
samostana Gabrielo Lachner, 1889. 

9.2.3		 Izkaz o prejemkih in izdatkih lokalnega šolskega sklada 
šolske občine Črneče, 1901.

9.2.4		 Dopis okrajnega šolskega sveta, 1902.
9.2.5		 Dopisi okrajnega šolskega sveta, potrdila o plačilu, 1903, 

izostanki od pouka, izkaz o prejemkih in izdatkih lokalnega 
šolskega sklada šolske občine Črneče, 1903, imenovanje 
članov krajevnega šolskega sveta, 1903.

9.2.6		 Dopis okrajnega šolskega sveta, potrdila o plačilu (računi), 
1904, izostanki od pouka, zapisnika sej krajevnega šolskega 
sveta, 1904.

9.2.7		 Dopisi okrajnega šolskega sveta, izkaz o prejemkih in 
izdatkih lokalnega šolskega sklada šolske občine Črneče, 
1905, izostanki od pouka, 1905.

9.2.8		 Dopisi okrajnega šolskega sveta, izostanki od pouka, zapis 
otrok, ki so bili v letu 1906/1907 oproščeni obiskovanja 
šolskega pouka, ustanovitev šol v občini Tolsti Vrh, do-
klade, 1906.

9.2.9		 Dopisi okrajnega šolskega sveta, izostanki od pouka, do-
klade, uradovalni jezik, 1907.

9.2.10		 Dopisi okrajnega šolskega sveta, izostanki od pouka, imeno-
vanje članov krajevnega šolskega sveta, seznam manjkajočih 
učnih pripomočkov, zapis otrok, ki so bili v letu 1908/1909 
oproščeni obiskovanja šolskega pouka, imenovanje Karla 
Hribernika za učitelja v Črnečah, 1908.

9.2.11		 Dopis okrajnega šolskega sveta, izostanki od pouka, zače-
tek pouka, nabava šolski klopi, obiskovanje šole v drugem 
šolskem okolišu, 1909.

9.2.12		 Seznam otrok, oproščenih obiskovanja šole, 1913.
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9.2.13		 Dopis okrajnega šolskega sveta, račun krajevnega šolskega 
sveta v Črnečah, 1914, izostanki od pouka, 1914.

9.2.14		 Dopis okrajnega šolskega sveta, prazen obrazec za letni 
proračun, 1915.

9.2.15		 Dopis okrajnega šolskega sveta, proračun enorazredne 
ljudske šole v Črnečah, 1917, 1916/1917.

9.2.16		 Dopis okrajnega šolskega sveta, plačilo davkov, izostanki 
od pouka, 1918.

9.2.17		 Dopis okrajnega šolskega sveta, učiteljsko stanovanje, 1921. 
9.2.18		 Dopis okrajnega šolskega sveta, imenovanje članov krajev-

nega šolskega sveta in novega upravitelja šole, 1922.

ŠKATLA 10
Čas nastanka: 1840–1981.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
10.1	 Poročne zadeve, 1840–1967.
10.2	 Peter Grobelnik, župnik – osebni spisi, dokumenti,  

1945–1981.

ŠKATLA 11
Čas nastanka: 1795–1870.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
11.1.1	 Knjiga izdatkov in prejemkov za podružnično cerkev sv. 

Jakoba v Črnečah (Rechnung über sammentliche empfänge 
und Ausgaben Bei der Filialkirche st. Andree und Jakobi 
in Tscherberg /…/), 1795–1846. 

11.1.2	 Opravilni protokol kuracije Črneče (Prothokoll für Ve-
rordnungen In Publice Ecclesiasticis An der Curazie St. 
Andree zu Tscherberg), 1825–1839. 
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11.1.3	 Seznam prebivalcev lokalije Črneče (Seelenbeschreibungs 
Protokoll an der Lokalie Tscherberg pro 1832 & St Andreas 
& Jakob zu Tscherberg), 1832–1835. 

11.1.4	 Seznam prebivalcev župnije Črneče (Seelenstands Protocoll 
der Pfarre St. Andrae in Tscherberg, Familienbeschrei-
bung), 1837–185316.

11.1.5	 Knjiga podložniških dajatev v črneški kuraciji (Stiftsbuch 
der Kurazie Tscherberg, Unterthanen), 1842–1847.

11.1.6	 Knjiga računov za kuracijsko cerkev v Črnečah (Rechnun-
gsjournal der Kuratie Kirche zu Tscherberg), 1850–1870.

ŠKATLA 12
Čas nastanka: 1839–1908.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
12.1.1	 Opravilni protokol, 1839–1857.
12.1.2	 Zapis darov pri cerkvi sv. Križa (Verzeichnis des bei der 

Hl. Kreuz Kirche eingehenden Opfers angefangen mit dem 
Jahre), 1861–1908.

12.1.3	 Knjiga prejemkov in izdatkov za župnijsko cerkev sv. An-
dreja v Črnečah (Journal über Einnahmen und Ausgaben 
der Pfarrkirche St. Andrae zu Tscherberg /…/), 1899–1908.

16 Za obdobje 1841–1853 so popisi na posameznih 
listih dodani na koncu knjige.
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ŠKATLA 13
Čas nastanka: 1836–1888.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
13.1.1	 Liber Memorabilium pro Tscherberg, Župnijska kronika, 

1836–1854, in izdatki ter prejemki, 1852–1864, str. 253–279.
13.1.2	 Indeks/protokol – abecedni seznam ljudi z datumi (mogoče 

rojstev) in označbami glede njihovih podatkov v matičnih 
knjigah, 19. stoletje.

13.1.3	 Liber Concionum II., Register pridig, 1. 12. 1872 – 24. 6. 1888.

ŠKATLA 14
Čas nastanka: 1891–1981.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
14.1.1	 Opravilni protokol za župnijo Črneče (Gestions Protokoll 

des Pfarramtes Čerberg), 1891–1910.
14.1.2	 Zapisnik o darovanih svetih mašah v Črnečah (Ausweis 

über die Persolvierung der Stiftsmessen), 1904–1907.
14.1.3	 Rojstna in krstna knjiga župnije Črneče, 1907–1936, 1936–

1943; prepis rojstne in krstne knjige župnije Črneče, 1941–
1944.

14.1.4	 Dušni protokol kuracije Črneče (Seelenbeschreibungs Pro-
tokoll der Kurazie St. Andreä in Tscherberg), 19. stoletje.

14.1.5	 Opravilnik (opravilni protokol) za župnijo Črneče, 1912–1981.
14.1.6	 Ženitovanjski zapisnik župnije sv. Andreja, Črneče, 1948–

1968.
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ŠKATLA 15
Čas nastanka: 1820–1984.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
15.1.1	 Urbar za štiri podložnike črneške kuracije iz Zgornjih Sel 

pri Slovenj Gradcu in za dva podložnika iz Št. Janža pri 
Dravogradu (Stüft Urbarium der einen jeweiligen Kuraten 
zu Tscherberg gelegenen ein /…/ Ober Sellach bei Windi-
schgraz im Cillier Kreis gelegenen vier Unterthanen, die 
an einer /…./ Zu Graz versteuern /…/; Zahlungerstrag 
über die 94 ½ procent ausserorentlichen Grundsteuern 
des Militärjahres 1810 Benefizium zu Tscherberg won der 
Bernhardhube), 1820–1847.

15.1.2	 Knjiga darovnic za cerkveno posest v Črnečah (Urkundbu-
ch der Kirchengult St. Jakob un. Andreas in Tscherberg), 
1843–1844.

15.1.3	 Oznanilna knjiga, 1970–1975.
15.1.4	 Oznanila, 1978–1979.
15.1.5	 Dušni protokol župnije Črneče pri Dravogradu, 1955.
15.1.6	 ROTE – Register območij teritorialnih enot, občina Dra-

vograd 1 : 10.000, 1984.

Knjige, ki zaradi svoje velikosti niso shranjene v arhivskih škatlah:
• krstna knjiga (Taufbuch der Pfarre Črneče), 1944–1947,
• poročna knjiga Črneče, 1928–1985, 
• mrliška knjiga župnije Črneče, 1946–197117,
• indeks krstne in rojstne knjige župnije Črneče (Tom. IV., 

V. VI.).

17 Za obdobje 1941–1945 je dodan poseben zvezek na začetku.
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Naslov: Proštija Dravograd.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1451–1992.
Obseg (tekoči metri): 1,8.
Obseg v arhivskih škatlah: 18.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, listinsko gradivo, 
spisovno gradivo.

Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo proštije 
in kolegiatnega kapitlja v Dravogradu ima zelo dolgo zgodovino 
in nam razkriva podobo ene izmed najpomembnejših cerkvenih 
institucij na območju dekanije Dravograd-Mežiška dolina. Gradi-
vo sega v sredino 15. stoletja. Velika večina popisanega arhivskega 
gradiva je iz obdobja pred letom 1945, manjši del pa iz časa po drugi 
svetovni vojni, saj ga večina še ni popisana. Gradivo je shranjeno 
v prostorih župnišča v Dravogradu, je v dobrem stanju in je zanj 
dobro poskrbljeno. Glede na pomembnost kolegiatnega kapitlja in 
proštije v Dravogradu bi lahko upravičeno pričakovali več starej-
šega gradiva. Glede na ohranjenih le 18 škatel gradiva lahko zato 
upravičeno domnevamo, da so med drugo svetovno vojno precej 
gradiva odnesli pripadniki nemške okupacijske oblasti. To potrjujejo 
tudi najdbe posameznih kosov dravograjskega proštijskega arhiva 
v avstrijskih arhivih.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Sorodni dokumenti v drugih arhivih: Župnija Črneče,  
Župnija Prevalje.
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ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1706–1782.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 

sv. Vida v trgu Dravograd, 1. januar 1706 – 31. december 
1710 in 1. januar 1711 – 1. januar 1712 (Kirchen Raittung 
des lobwürdigen Gottshauß und filial Kirchen St. Viti in 
Markht Undterdrauburg, von ersten Januariy 1706 bis lezten 
December 1710: alß von 5 Jahren. Item von prima Januariy 
1711 widerumb eodem 1712, als von ain Jahr), 1706–1712.

1.2		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi sv. Vida 
v trgu Dravograd, 1. januar 1715 – 31. december 1718 (Kirchen 
Raittung des würdigen Gottshauß St. Viti in dem Markht Un-
dterdrauburg, zu alldasiger Probstey gehörigen filial Kirchen 
von ersten Januariy 1715 bis ultimo Decembris 1718), 1715–1718.

1.3		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi sv. 
Lenarta na Viču, 1. januar 1727 – 31. december 1732 (Kirchen 
Raittung des lobwürdigen Gotteshauß Unterdrauburg filial 
Kirchen St. Leonardi an der Witsch, von ersten Januariy 
1727 bis eodem 1732), 1727–1732.

1.4		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Lenarta na Viču, 1. november 1757 – 31. oktober 1758 
(Kirchen Rechnung über allen Empfang und Ausgaben der 
lobwürdigen filial Gotteshauß St. Leonardi am Witsch von 
1. ten 9ber 1757 biß lezten 8ber 1758), 1757–1758.

1.5		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene v Velki, 1. januar 1712 – 31. december 1715 
(Kirchen Raittung des lobwürdigen Gottshauß und filial 
Kirchen St. Maria Magdalena an der Wöllickh, von primo 
Januariy 1712 bis eodem 1715), 1712–1715.
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1.6		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene v Velki, 1. januar 1719 – 31. december 1723 
(Kirchen Raittung des lobwürdigen Gottshauß und Traa-
burgers filial Kirchen S. Maria Magdalena an der Wöllickh, 
von ersten Januariy 1719 bis eodem 1723), 1719–1723.

1.7		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene v Velki, 1. januar 1723 – 31. decembra 1727 
(Kirchen Raittung des lobwürdigen Gottshauß und Traa-
burgischen filial Kirchen S. Maria Magdalena an der Wöl-
lickh, von ersten Januariy 1723 bis eodem 1727), 1723–1727.

1.8		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene v Velki, 1. januar 1727 – 31. december 1732 
(Kirchen Raittung des lobwürdigen Gottshauß und Undter-
traaburgs filial Kirchen S. Maria Magdalena an der Wöl-
lickh, von ersten Januariy 1727 bis eodem 1732), 1727–1732.

1.9		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene v Velki, 1. januar 1736 – 31. december 1738 
(Kirchen Raittung des lobwierdigen Gottshauß und Un-
terthraaburgerischen filial Kirchen St. Maria Magdalena an 
der Wöllickh, von ersten jener 1736 bis leztem Xber 1738), 
dva izvoda, 1736–1738.

1.10		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene v Velki, 1. januar 1739 – 31. december 1745 
(Kirchen Raittung des lobwürdigen Gottshauß Untertra-
burgerischen Filial Kirchen S. Maria Magdalena an der 
Wöllckh, von 1ten jenner 1739 bis lezten Xber 1745), 1739–1745.

1.11		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi sv. 
Magdalene v Velki, 31. december 1745 – 31. december 1751 
(Raittung des lobwürdigen Filial Gottes Hauß S. Maria 
Magdalena an der Wöllickh, von lezten Xber 1745 bis lezten 
Xber 1751), 1745–1751.

1.12		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene v Velki, 1. november 1756 – 31. oktober 1757 
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(Kirchen Rechnung über allen Emphang und Ausgaben 
des lobwürdigen Filial Gottes Hauß S. Magdalena an der 
Wöllickh, von 1t(en) 9ber 1756 bis lezten 8ber 1757), 1756–1757.

1.13		 Račun prihodkov in odhodkov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene v Velki, 1. november 1757 – 31. oktober 1758 
(Kirchen Rechnung über allen Emphang und Ausgaben 
des lobwürdigen Filial Gottes Hauß S. Magdalena in der 
Wöllickh, von 1.ten 9ber 1757 bis lezten 8ber 1758), 1757–1758.

1.14		 Štiftregister proštije Dravograd (Stift Buch), 1721–1753.
1.15		 Štiftregister proštije Dravograd (Stufft und Aufstand Re-

gister), 1752–1782.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1805–1834.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Štiftni register proštije Dravograd (Stiftregister /…/), 1805–1825.
2.2		 Štiftni register proštije Dravograd (Stift oder respective 

Dominical Gaaben Register der Probstey /…/), 1821–1834.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1836–1847.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1		 Štiftni register proštije Dravograd (Stiftregister der Prob-

steygult Unterdrauburg angefangen mit 1. Jänner 1836), 
1836–1845.
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3.2		 Register činžnega žita proštije Dravograd (Zins und Ze-
hend Getreid Register der Probsteygult Unterdrauburg 
angefangen mit 1. Jänner 1836), 1836–1847.

ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1805–1842.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
4.1		 Protokol sprememb posesti podložnikov proštije Dravograd 

(Besitzveränderungs Protokoll für die Probstey Unterdra-
uburg gehörigen Unterthanen), 1805–1834.

4.2		 Seznam podložnikov proštije Dravograd in njihovih da-
jatev (Ehrungprothokoll der Probsten Unterdrauburg mit 
Anfang 1805), 1805–1818.

4.3		 Register desetin v zakupu (Sack und garm zehend pachtung 
der Probstey pfarr Unterdrauburg /…/), od leta 1820.

4.4		 Izkaz prejemkov in izdatkov pri posesti proštije Dravograd 
(Journal über Empfangene und wieder Hinausgegebenen 
Deposite bey der Probsteygult Unterdrauburg, Begonen 
mit 1. Juliy 1838), 1. julij 1838 – 1842 

4.5		 Seznam podložnikov proštije Dravograd in njihovih dolgov 
(Grund und Intabulationsbuch bei der Probstei Unterdra-
uburg), 19. stoletje.
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ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1836–1847.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
5.1		 Seznam sirot na posesti proštije Dravograd (Waisenpro-

tokoll der Probsteygult Unterdrauburg angefangen mit 1. 
Jänner 1836), 1836.

5.2		 Popis prejemkov in izdatkov za sirote na posesti proštije 
Dravograd (Waisen Journal der Probsteygult Unterdrau-
burg, 1836), 1836.

5.3		 Izkaz o premoženju sklada za sirote pri proštiji Dravograd 
(Ausweis über den Stand des Waisenvermögens bei der 
Probsteigult Unterdrauburg bei der übergabe am, 1844), 
1844.

5.4		 Protokol oddaje cerkvenih posesti proštije Dravograd v 
zakup svojim podložnikom (Ehrungsbrief Protokoll der 
Probsteygult Unterdrauburg angefangen mit 1. Jänner 
1836), 1836–1847.

ŠKATLA 6
Čas nastanka: 1841–1929.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
6.1		 Registrator proštije Dravograd (Registraturs in der Probstey-

gult Unterdrauburg), 1841.
6.2		 Register dominikalne posesti proštije Dravograd, proštijske 

cerkve in njenih podružnic, od 1841.
6.3		 Izkaz prejemkov in izdatkov za proštijsko cerkev sv. Janeza 

v Dravogradu, 1876–1897, in njene podružnice (Journal über 
Einnahmen und Ausgaben der Probsteipfarrkirche st. Johan 
in Unterdrauburg und deren /…/ Filialen): Sv. Magdalena, 
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1876–1897, Sv. Vid, 1877–1897, Sv. Boštjan, 1876–1897, in Sv. 
Lenart na Viču, 1890–1896.

6.4		 Protokol pobranih štolnin in drugih prejemkov od cerkve-
nih obredov (Protokoll über Stoll und Funktionsgebühren), 
1891–1929.

ŠKATLA 7
Čas nastanka: 1836–1980.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
7.1		 Dušni protokol župnije Dravograd za naselja Št. Lovrenc/

Lorenzenberg, Rabštajn/Rabenstein, Goriški Vrh, Grajski 
Vrh, Ojstrica, druga polovica 19. stoletja.

7.2		 Dušni protokol proštije Dravograd po podružničnih 
naseljih/občinah Sv. Lenart na Viču in Sv. Boštjan (Se-
elenbeschreibung der Filialgemeinden St. Leonhard in 
Vič und St. Sebastian), druga polovica 19. in prva polovica 
20. stoletja.

7.3		 Dušni protokol proštije Dravograd po naseljih/občinah 
Vrata, Velka, Kozji Vrh (Seelenstands Protokoll der Geme-
inden: Thörl, Wölk, Gaisberg), druga polovica 19. in prva 
polovica 20. stoletja.

7.4		 Opravilni (vložilni) zapisnik (Einreichungs Protokoll), 1836.
7.5		 Opravilni zapisnik (Gestions Protokoll), 1836, 1837.
7.6		 Opravilni zapisnik (Gestions Protokoll, Einreichungs Pro-

tokoll), 1837.
7.7		 Opravilni zapisnik (Politisches Gestions Protokoll), 1839.
7.8		 Opravilni zapisnik (Politisches Gestions Protokoll), 1841.
7.9		 Opravilni zapisnik (Politisches Gestions Protokoll), 1842.
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7.10		 Opravilni zapisnik (Politisches Gestionsprotokoll), 1843.
7.11		 Opravilni zapisnik župnije Spodnji Dravograd (Gestions 

Protokoll), 1920–1933.
7.12		 Opravilni zapisnik proštije Dravograd, 1951–1960, in opravil-

ni zapisnik dekanije Dravograd-Mežiška dolina, 1951–1960 
(v sredini knjige).

7.13		 Opravilni zapisnik proštije Dravograd, 1961–1964.
7.14		 Opravilni zapisnik proštije Dravograd, 1964–1980.

ŠKATLA 8
Čas nastanka: 1951–1992.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
8.1		 Blagajniška knjiga proštijsko župnijske cerkve Dravograd 

in njenih podružnic, 1957–1984; oznanilne knjige 1951–1989; 
oklicni knjigi 1951–1992.

ŠKATLA 9
Čas nastanka: 1821–1967.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
9.1		 Repertorij k rojstni in krstni knjigi proštije Dravograd (Re-

pertorium zum Geburts und Taufbuch der Probsteipfarre 
Unterdrauburg vom 1821 bis heute), 1821–1946.

9.2		 Repertorij k poročni knjigi proštije Dravograd (Repertorium 
zum Trauunngs Buch der Probsteipfarre Unterdrauburg 
vom 1820 angefangen), 1820–1945.

9.3		 Repertorij k mrliški knjigi proštije Dravograd (Reperto-
rium zum Sterbregister der Probsteipfarre Unterdrauburg), 
1894–1946. 
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9.4		 Ženitveni zapisnik proštije Dravograd, 1938–1957.
9.5		 Poročna knjiga Dravograd – zajema obdobje (Trauungs – 

Buch der Pfarre Unterdrauburg für das Jahr 1942), 1941–1945.
9.6		 Knjiga matičnih sprememb proštije Dravograd, 1949–1967.

ŠKATLA 10
Čas nastanka: 1887–1974.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
10.1		 Birmanske knjige proštije Dravograd, 1887–1968;  

knjiga prvoobhajancev, 1960–1974.

ŠKATLA 11
Čas nastanka: 1722–1913.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
11.1		 Premoženjskopravne zadeve – mašne ustanove in legati.
11.1.1.	 Mašne ustanove in legati pri proštijski cerkvi sv. Janeza 

Evangelista v Dravogradu, 1722–1913.
11.1.1.2	 Dokumenti glede mašne ustanove Marie Schmidt iz Dra-

vograda, 1722.
11.1.1.3	 Dokumenti glede mašne ustanove Ulricha Jangga iz Dra-

vograda, 1730, 1747.
11.1.1.4	 Dokumenti o mašnem legatu trškega pisarja Josepha Mark-

hudta iz Dravograda, 1736.
11.1.1.5	 Dokumenti o mašni ustanovi Franza Christopha Wollfortha 

iz Dravograda, 1737–1913.
11.1.1.6	 Dokumenti o mašni ustanovi Catharine Diviakh, tržanke 

v Dravogradu, 1750.
11.1.1.7	 Dokumenti glede mašne ustanove Simona Prassnigga, 1764.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



141

11.1.1.8	 Dokumenti glede mašne ustanove Stephana Harmela, 1765.
11.1.1.9	 Dokumenti glede mašne ustanove Georga Luschnigga, p. 

d. Traghuter, tržana v Dravogradu, 1772, 1773.
11.1.1.10	 Dokumenti glede mašne ustanove Blasiusa Gumpolda, p. 

d. Gumpold, 1784.
11.1.1.11	 Dokumenti glede mašnega legata Elisabeth Schuler, živeče 

v Fuchshoferjevi kajži v Dravogradu, 1867.
11.1.1.12	 Dokumenti glede mašnega legata Marie Pungarscheg iz 

Pameč, 1868.
11.1.1.13	 Dokumenti glede mašnega legata Gregorja Korbusa iz 

Vrat, 1871.
11.1.1.14	 Dokumenti glede mašnega legata Georga Rauniacka iz 

Vrat, 1883.
11.1.1.15	 Dokumenti glede mašne ustanove Bartolomeja Konečnika, 

lastnika kmetije Wölbl v Rabštajnu, 1883.
11.1.1.16	 Dokumenti glede mašne ustanove Mathäusa Koglniga, 

prošta v Dravogradu, 1885.
11.1.1.17	 Dokumenti glede mašne ustanove Michaela Hofmayerja, 

prošta v Dravogradu, 1891.
11.1.1.18	 Dokumenti glede mašne ustanove Antona Wakouniga, 

prošta v Dravogradu, 1900.
11.1.1.19	 Dokumenti glede mašne ustanove Josefine Käfer, lastnice 

Mohrenhofa na Kozjem Vrhu, 1904.
11.1.1.20	 Dokumenti glede mašne ustanove Bernharda Bernardija 

iz Dravograda, 1907.
11.1.2	 Dokumenti glede mašnih ustanov pri beneficiju v Dra-

vogradu, 1755–1771.
11.1.2.1	 Listini o mašni ustanovi Kolomana Jellenka pri dravog-

rajskem beneficiju, 1755, 1768.
11.1.2.2	 Listina o mašni ustanovi Josepha Hercka, beneficiata v 

Dravogradu, 1766, 1767.
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11.1.2.3	 Listina glede mašne ustanove pri dravograjskem beneficiju 
od Georga Kurbesa, kajžarja pod Klavžami v Dravogradu, 
1770.

11.1.2.4	 Dokumenti o mašni ustanovi Michaela in Anne Margarethe 
Harther iz Dravograda, 1771.

11.1.2.5	 Listina o mašni ustanovi dravograjskega prošta Johanna 
Baptista von Dornperga, 1771.

11.1.3	 Dokumenti glede mašnih ustanov pri podružnični cerkvi 
sv. Magdalene, 1838, 1894.

11.1.3.1	 Dokumenti glede mašne ustanove Philippa Paara, p. d. 
Alter Mohrnhof, v Velki, 1838.

11.1.3.2	 Dokumenti glede mašne ustanove Josefa Krainza iz Vrat, 
1894.

11.1.4	 Dokumenti glede mašnih ustanov pri podružnični cerkvi 
sv. Boštjana, 1873.

11.1.4.1	 Dokumenti glede mašne ustanove Johanne Grisolt, p. d. 
Tratnik, iz Sv. Boštjana, 1873.

11.1.5	 Seznam obveznikov oddaje žitne desetine z gospostva 
Erhneg pri Grebinju/Griffen (Sackzehenregister. So unter 
die hochgräfl Herrschaft Ehrneg gehörig, und nachfolgend 
Unterthanen, selben alljärlichen verabsichern mussen), 1743.

11.1.6	 Dovoljenje lavantinskega škofa radeljskemu župniku Cas-
parju Uraggu za upravljanje posesti proštije Dravograd na 
Štajerskem, 1753.
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11.1.7	 Prepis listine iz leta 1707 o ustanovitvi beneficija v Dra-
vogradu, 1769.

11.1.8	 Sodba krajevnega sodišča Legen (Lechen) glede spora dravog-
rajskega beneficiata Josepha Hercka s Ferdinandom Lorencijem 
zaradi opravljanja svetih maš iz mašne ustanove, 1790.

11.1.9	 Dokumenti in prošnje dravograjskih trških oblasti za 
ponovno posvetitev in odprtje cerkve sv. Vida v trgu Dra-
vograd, 1803.

11.1.10	 Pismo Thomasa Starnigga, v katerem se zavezuje, da bo 
poplačal 61 guldnov dediščine Gregorju in Andreasu – otro-
koma Marie Schmid, in je zato zastavil tudi svojo kmetijo, 
imenovano Skof hube v Otiškem Vrhu, 1804.

11.1.11	 Premoženjski inventarji proštije Dravograd, 1808–1887.
11.1.11.1	 Nadarbinski inventar proštijske župnije sv. Janeza Evan-

gelista v Dravogradu (Pfrund Inventar aller Besitzungen 
und Zugehörden der Probsteypfarr St. Johann Evangelista 
zu Unterdrauburg), 1808.

11.1.11.2	 Inventar premoženja podružne cerkve sv. Vida v Dravogra-
du (Inventarium der zur Probsteykirche Unterdrauburg 
gehörigen Tochterkirche St. Veit im Markt Unterdrauburg), 
2 izvoda, 1808.

11.1.11.3	 Inventar premoženja podružne cerkve sv. Sebastijana (In-
ventarium der zur Probsteykirche Unterdrauburg gehörigen 
Tochterkirche St. Sebastian), 1808.

11.1.11.4	 Inventar premoženja podružne cerkve sv. Lenarta na Viču 
(Inventarium der zur Probsteykirche Unterdrauburg gehöri-
gen Tochterkirche St. Leonhard an der Witsch), 1808.

11.1.11.5	 Inventar premoženja podružne cerkve sv. Magdalene v 
Velki (Inventarium der zur Probsteykirche Unterdrauburg 
gehörigen Tochterkirche St. Magdallena in der Wölch), 1808. 

11.1.11.6	 Inventar premoženja proštijske cerkve sv. Janeza v Dra-
vogradu (Inventarium der Probsteypfarrkirche St. Johann 
Evang. zu Unterdrauburg), 1838.
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11.1.11.7	 Inventar premoženja podružne cerkve sv. Vida v Dravogra-
du (Inventarium der zur Probsteykirche Unterdrauburg 
gehörigen Tochterkirche St. Veit im Markt Unterdrauburg), 
1838, 2 izvoda.

11.1.11.8	 Inventar premoženja proštijske cerkve sv. Janeza Evangelista 
v Dravogradu in njenih podružnic sv. Vida, sv. Lenarta na 
Viču, sv. Sebastijana in sv. Magdalene v Velki (Hauptin-
ventarium über das Vermögen der Probstei Pfarrkirche 
st. Johann Evangelist zu Unterdrauburg und der filialen 
St. Veit, St. Leonhard in Witsch, St. Sebastiani und St. 
Magdalena in Wölkch), 1844.

11.1.11.9	 Inventar premoženja podružne cerkve sv. Vida v Dravogradu 
(Inventarium der zur Probsteypfarr Unterdrauburg gehöri-
gen Tochterkirche St. Veit im Markte Unterdrauburg), 1844.

11.1.11.10	 Inventar premoženja proštijske cerkve sv. Janeza v Dra-
vogradu (Inventarium der Probsteypfarrkirche St. Johann 
Evang. zu Unterdrauburg), 1859.

11.1.11.11	 Inventar premoženja podružne cerkve sv. Sebastijana (In-
ventarium der zur Probsteipfarre Unterdrauburg gehörigen 
Tochterkirche St. Sebastiani), 1859.

11.1.11.12	 Inventar premoženja proštijske cerkve sv. Janeza v Dra-
vogradu (Inventarium über das Stammvermögen der un-
ter dem Patronate des Fürstbistums Lavant stehenden 
Probsteypfarrkirche St. Johann Evang. zu Unterdrauburg), 
1887, 2 izvoda.

11.1.12	 Dopisi glede povračila 100 guldnov Johanu Oitzu, učitelju 
in mežnarju v Dravogradu, ki jih je ta dal leta 1810 za odkup 
dravograjskih srebrnih cerkvenih posod, 1817–1820.

11.1.13	 Dopisi glede odmere davka na srebro (Kirchensilber Obli-
gation) za proštijsko cerkev v Dravogradu, 1818–1822.

11.1.14	 Uradni list Gubernija za Štajersko in Koroško, št. 27.712, 
27. 12. 1821.
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11.1.15	 Izkaz o posesti dravograjske proštijske cerkve, ki je bila 
naprodaj, 1827 (Ausweis A); izkaz o posesti proštijske cerkve, 
ki je bila obremenjena z darovnicami in naprodaj (Ausweis 
B), 1827; izkaz o posestih podružne cerkve sv. Lenarta na 
Viču, ki so bile naprodaj, 1827.

11.1.16	 Izkaz podložnikov proštijske cerkve v Dravogradu in nji-
hovih letnih dajatev v naturalijah (Verzeichnis der von den 
Unterthanen der Probsteypfarrkirche zu Unterdrauburg 
jährliche abzu rechnenden Natural-Urbarial Praehlatio-
nen), 1833.

11.1.17	 Dokumenta glede izdelave davčne napovedi (fasije) za 
nadarbinsko premoženje proštije Dravograd, 1834.

11.1.18	 Zbirka uradnih dopisov in odredb ordinariata lavantin-
ske škofije (Instruction) glede pravno-pastoralnih zadev, 
1834–1837:

• uprava premoženja cerkvenih nadarbin, 
• premoženje skladov za reveže (Armeninstitut), 
• oskrba revežev po župnijah, vpisovanje podatkov v 

matične knjige,
• kopije matičnih knjig, krstni, poročni in mrliški listi, 
• preiskava veljavnosti zakonske zveze po smrti enega ali 

obeh zakoncev, 
• uradni list ilirskega gubernija v Ljubljani Zirkulare, nr. 

12649, 25. 9. 1835, in Currende, 26. julija 1837.
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ŠKATLA 12
Čas nastanka: 1836–1930.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
12.1		 Premoženjskopravne zadeve.
12.1.1	 Račun o vračilu 1 guldna, 1836; račun o nakupu nove albe, 

1841; račun o plačilu 265 florintov Thomasu Sriedniggu, 
preužitkarju na Sriedniggovi hubi, 1841.

12.1.2	 Dopisi in dokumenti glede prisilne izterjave zaostalih 
dajatev od podložnikov:

12.1.2.1	 Matschitsch iz Libelič, Josef Podertschnig iz Sobote/Soboth, 
Anton Dobnig iz kraja Spitzhügel in njihove pritožbe, 1836.

12.1.2.2	 Pobiranje zaostalih dajatev od podložnikov proštije Dra-
vograd s pomočjo vojske; izkaz dolžnikov, 1836.

12.1.2.3	 Izterjava dolga od podložnika Blasiusa Dermastie s kmetije 
»Mühlbauerhube« iz kraja Kostenberg bei Landskron, 1839.

12.1.2.4	 Zaslišanje Johana Ratschecka s kmetije Rubin pri Pliberku 
glede dolgov do proštije Dravograd, 1839.

12.1.2.5	 Izkaz dolžnikov in pobiranje dolgov s pomočjo vojske, 1840.
12.1.2.6	 Izkaz dolžnikov iz krajev Drumlje/Wunderstätten, Pernice 

in Sobota/Soboth ter pobiranje dolgov s pomočjo vojske, 
1841.

12.1.2.7	 Pobiranje zaostalih dajatev od podložnikov proštije Dra-
vograd s pomočjo vojske, izkaz dolžnikov, 1844–1846.

12.1.3	 Dopisi in dokumenti:
12.1.3.1	 Delovanje okrajnih kurirjev (Bezirksbothen Konkurenz), 

1839–1841.
12.1.3.2	 Delovanje okrajnih katastrskih uradov, 1844.
12.1.3.3	 Popravilo mostov in cest, 1837–1844.
12.1.3.4	 Delovanje šol v Libeličah, Radljah, na Muti, 1837–1844.
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12.1.4	 Dopisi in dokumenti:
12.1.4.1	 Plačilo uradnega lista »Currende«, 1837–1843, Uprava cerkve-

ne nadarbine proštije Dravograd, 1838.
12.1.4.2	 Vračilo/plačilo pomoči v žitu, ki so jo leta 1806 prejeli pod-

ložniki proštije Dravograd v celjskem okrožju, 1838–1841.
12.1.4.3	 Vojno posojilo, 1837.
12.1.4.4	 Zahtevek Mathiasa Jenscha iz Podklanca za nadomestilo 

za zaseženo zemljo, ki so jo uporabili za gradnjo ceste 
Dobrova–Podklanc, 1844.

12.1.4.5	 Dopis glede pritožbe župnijskega urada Libeliče zaradi 
desetine, 1847.

12.1.5	 Dokumenti Gregorja Krebitza (tudi Krewitz) o zastavitvi 
kmetije Sandtner Hube v kraju Strugga (tudi Brugga) v 
zameno za izposojo 200 guldnov pri Josephu Wolleritschu, 
1837–1841.

12.1.6	 Dokumenti glede ločitve tako imenovane Juričeve kajže 
»Juritschkeusche« od kmetije »Juritschhube« pri Libeličah, 
1838.

12.1.7	 Seznam vseh obveznikov oddaje »žakljaste« (žitne) desetine 
v kraju Sobota/Soboth, ki so spadali v posest proštije Dra-
vograd – vsebuje tudi podatke za Velko in Vrata (Verzeichis 
uber die zur Probstey Untedrauburg Sackzehen pflichtigen 
Grundbesitzer in Soboth), okrog 1840.

12.1.8	 Izkaz koroških in štajerskih podložnikov proštijske cerkve 
v Dravogradu in njihove obveznosti v oddaji činžnega žita, 
drugih pridelkov (naturalije) in rabote (tlaka) (Auszug aus 
dem Grundbuche der Probsteypfarrkirchengulte Unterdra-
uburg über die von den betreffenden Unterthanen Kärn-
tner und Steyermärkischen Antheils zu leistende Roboth, 
Kleinrechten und Zinsgetreid Naturalien, etz.), 1840.

12.1.9	 Dopisi in dokumenti glede dražbe žitne desetine (Klaub 
und Garbenzehend, Sackzehend – desetina od vsega, kar 
se omlati in pobira) na posesti proštije Dravograd v kra-
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jih: Labot/Lavamünd, Achalm, Hrast/Hart, Plästetten, 
Matschenbloch, St. Margareth, Fransdorf, Niederhof, 
Gundischberg, Ettendorf, Thörl, Mohrenhof, Legerbuch, 
Andersdorf, St. Georgen, Konradsberg, Schwarzenbach, 
Podgora/Unterbergen, Rabštajn/Rabenstein, Farna vas/
Pfarrdorf, Vič, Dravograd, Gortina/Gegenthal, Muta, Oj-
strica, Goriški Vrh, Sobota/Soboth in Pernice, 1840–1844.

12.1.10	 Odrezek od časopisa Steiermarkisches Inteligenzblatt zur 
Grazer Zeitung, 22. februar 1842, nr. 30, odrezki dveh ura-
dnih listov iz leta 1844 in časopis Literarischer Anzeiger, 
1845, nr. 21, 1842–1845.

12.1.11	 Račun prejemkov in izdatkov za proštijo Dravograd (Ver-
rechnung mit /…/ Probsten zu Unterdrauburg pro 1844), 
1844; seznam podložnikov proštije Dravograd z njihovimi 
dajatvami za kraje Velka, Kozji Vrh, Ojstrica, Sv. Duh in 
Vič, druga polovica 19. stoletja.

12.1.12	 Revizija premoženja proštije Dravograd po leta 1838 umrlem 
proštu Josephu Ratschitschu, 1843–1848.

12.1.12.1	 Revizija (poročila/izkazi) o premoženju proštije, stanje 
pobranih štolnin in kolekture, inventar, 1843, 1844.

12.1.12.2	 Primopredaja proštije Dravograd novemu dravograjskemu 
proštu Matheusu Kogelniggu, 1844.

12.1.12.3	 Zapuščina pokojnega prošta Josepha Ratschitscha, depoziti 
in blagajna ubožnega sklada, 1844–1848.

12.1.12.4	 Dokumenti (dopisi, izkazi) glede pobiranja zaostalih dajatev 
podložnikov proštije Dravograd, ki bi jih ti morali oddati 
še za časa življenja prošta Josepha Ratschitscha, 1844–1846.

12.1.13	 Georg Zechner iz Črneč – dopis glede oddaje činžnega 
žita, 1845; dopisa dravograjskega prošta, p. d. Reberniggu, v 
občini Ojstrica glede poplačila dolga Sebastianu Schaschu 
z Robindvora, 1845; dopis dravograjskemu proštu glede 
plačila računa za sveče, 1845.
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12.1.14	 Zapis vseh podložnikov proštije Dravograd iz kraja Sobota/
Soboth, ki so v letu 1844 zavrnili oddajo desetine (Ver-
zeichnis jener Probsteygult Unerdrauburger zehendholden 
zu Soboth, welche bei der natural ein hebung pro 1844 die 
Zehendabgabe verweigert haben, 1845), 1845.

12.1.15	 Dopis glede oddaje žitne desetine na kmetiji Jehandhof v 
Rabštajnu/Rabenstein, 1845.

12.1.16	 Dopis glede plačila žitne desetine podložnikov proštije 
Dravograd v kraju Sobota/Soboth za leti 1844, 1845.

12.1.17	 Dokumenti glede spora med Ferdinandom Konetschniggom 
in lastnikom gospostva Bukovje Johannom Kometrom 
glede kmetije »Lorenzihube«, 1845.

12.1.18	 Dopis glede zaostalega plačila davkov za posesti v občini 
Selovec/Sellouz, 1846.

12.1.19	 Stran iz časopisa Inteligenzblatt zu Klagenfurter Zeitung, 
nr. 77, 1846, in časopis Zeit und Ewigkeit, ein religiöses 
Wochenblatt, 1. september, nr. 35, 1849.

12.1.20	 Seznam podložnikov proštije Dravograd iz kraja Gundisch 
in Važenberk/Waisenberg in njihovih dajatev (Zehende in 
Gundisch et Weisenberg), 1846, 1847.

12.1.21	 Dopis glede plačila zaostalih obveznosti do proštije Dra-
vograd za kmetijo Garnitschnik, 1847.

12.1.22	 Seznam podložnikov proštije Dravograd, ki so bili v za-
ostanku pri plačilu obveznosti (Probsteygult Unterdrauburg, 
Rückstaende), okrog 1847.

12.1.23	 Izdatki za zdravljenje Marije Sasche, 1850.
12.1.24	 Računi o prihodkih in odhodkih pri proštijski cerkvi sv. 

Janeza Evangelista v Dravogradu za leta 1850–1860.
12.1.25	 Seznam kmetov z Ojstrice za oddajo oglja in njihovi dolgovi 

(Verzeichnis der Kolle Verphlichtigen mit ihrer Schul-
digkeit, 1851), 1851.
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12.1.26	 Potrdilo o plačilu 15 guldnov, ki jih je po sodbi sodišča Št. 
Pavel/St. Paul moral plačati Georg Gomitzer skladu za 
revne proštije Dravograd (Amtsquittung), 1852.

12.1.27	 Anton in Maria Jeritschnigg z Viča – prošnja za vknjižbo 
zastavne pravice na njuno kmetijo »Jeritschnig« na Viču 
v korist proštijske cerkve v Dravogradu zaradi njunega 
dolga do proštije, 1873.

12.1.28	 Pogodba med cerkvenimi oblastmi v Dravogradu (proštijo 
Dravograd) in okrajnim šolskim svetom Wolfsberg glede 
krajevnega šolskega sveta Dravograd in njegove uporabe 
stare šolske stavbe, 1875.

12.1.29	 Izkaz o pobranih štolninah v proštijski župniji Dravograd 
(Stoll /…/ Probstei Pfarre St. Johann Ev. in Unterdrauburg), 
1883.

12.1.30	 Izkaz dolžnikov do proštije Dravograd in njihovega dolga 
(Interehsen Vormerkung über die bei Privaten aushaftenden 
Vaichen Kapitalien), 1887–1892.

12.1.31	 Dopis župnijskega urada Labot/Lavamünd glede praznika 
rožnovenske Matere Božje, 1888; dopis ordinariata krške 
škofije glede rente v srebru, 1888; dopis ordinariata krške 
škofije glede uporabe zemljišč, ki so v lasti proštije Dra-
vograd, s strani prošta in mežnarja, 1888.

12.1.32	 Dopis proštijskemu uradu Dravograd glede plačila obresti, 
1890; dopis okrajnega sodišča Št. Pavel/St. Paul glede za-
puščine leta 1890 umrlega dravograjskega prošta Michaela 
Hofmaierja, 1890; dopis ordinariata krške škofije o name-
nitvi letnega zneska za vzdrževanje deškega seminarja 
(Knabenseminar), 1890.

12.1.33	 Klement Haberl iz Dravograda – račun za nabavo potrebščin 
za cerkev sv. Sebastijana, 1891; dopis glede namenitve sred-
stev za škofijski sklad za potrebe ljudskega misijona, 1891.

12.1.34	 Martin Kressnik iz Dravograda – računi za obnove ostrešij 
zvonika cerkve sv. Lenarta na Viču, farne cerkve v Dra-
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vogradu, proštijskega mlina, svinjakov ter popravilo poda 
v konjskem in kravjem hlevu, 1891–1893.

12.1.35	 Podjetje V. Leitgeb iz Sinče vasi/Kühnsdorf – račun za 
dostavo šitlnov za streho župnišča v Dravogradu, 1892.

12.1.36	 Računi za cerkev sv. Sebastijana (tudi za bel mašni plašč), 
1892.

12.1.37	 Podjetje Gailtaler Gewerkschaft iz Bistrice na Zilji/Feistritz 
in Gailtal – računi za dostavo strešne opeke za proštijo 
Dravograd, 1892.

12.1.38	 Karl Kager iz Wolfsberga – račun za krovska dela na stav-
bi proštije in župnijski cerkvi v Dravogradu, 1892; popis 
izdatkov proštije Dravograd pri obnovi cerkva in drugih 
proštijskih stavb ter pri nakupu drugih stvari, 1892–1894.

12.1.39	 Račun za novi božji grob, 1892; odškodninsko zavarovanje 
za stavbe proštije Dravograd in kuracije Ojstrica, 1892.

12.1.40	 Računi za pleskarska in mizarska dela v cerkvi sv. Sebasti-
jana, 1893; Josef Schasche – račun za popravilo stolpne ure 
v proštijski cerkvi v Dravogradu, 1893, 1894.

12.1.41	 Račun tiskarne »Gebrüder Gisler« iz kraja Balzers v Lich-
tensteinu, 1893; dvoje potrdil o plačilu, 1893.

12.1.42	 Obnova zunanjščine cerkve sv. Vida v Dravogradu (zbiranje 
prispevkov, krovska dela) in popravilo strehe na stavbi 
proštije, 1894.

12.1.43	 Nakup podlog za monštranco; razna potrdila o plačilu, 1894.
12.1.44	 Plačilo premij za požarno zavarovanje za proštijsko cerkev 

sv. Janeza in podružno cerkev sv. Vida v Dravogradu, 1895; 
račun za razna popravila v proštijski cerkvi sv. Janeza v 
Dravogradu, 1895; račun za plačilo davka, 1895.

12.1.45	 Plačilo premij za požarno zavarovanje stavb proštije Dra-
vograd, 1896. 
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12.1.46	 Izkaz o finančnem stanju proštije Dravograd na hranilni 
vlogi pri hranilnici »Kärntner Sparkasse«, 1896; Josefa Käfer 
– račun za deske za cerkev sv. Sebastijana, 1896; računi za 
plačilo davkov (Mahnzettel), 1896.

12.1.47	 Računi za nabavljene nove parametre (biret, pluvial), sveče 
in popravila stavb ter čiščenje dimnikov v stavbi proštije, 
1897.

12.1.48	 Plačilo premij za požarno zavarovanje in zavarovanja 
v primeru poškodb zvonov, 1897; predračun za obnovo 
ostrešja podružne cerkve sv. Sebastijana, 1897; računi za 
plačilo davkov (Mahnzettel), 1897.

12.1.49	 Račun za nabavo raznih stvari (sveč …), 1898.
12.1.50	 Dopis glede pozakonjenja nezakonskih otrok, 1900; dopis 

glede vzdrževanja prošta, 1900.
12.1.51	 Dopis Johannu Pungarschegu iz Viča, glede poplačila 

pogrebnih stroškov, 1914.
12.1.52	 Pismo Venceslava Korbuma dravograjskemu proštu za 

sprejem v službo cerkvenega organista, 1920; Karol Mavc 
– prošnja za zasedbo službe cerkvenega organista v Dra-
vogradu, 1920.

12.1.53	 Dopisi in razglasi: akcijski odbor »Sveta vojska« in njegovi 
predlogi za boj proti razuzdanosti; Pavel Kositz – spre-
memba imena v Koschitz ter navodila deželne vlade za 
Slovenijo glede ukazov koroške deželne vlade in škofijskega 
ordinariata v Celovcu, 1921.

12.1.54	 Dopisi in razglasi: izstavljanje duhovniških seznamov, 
seznam vojnih invalidov, vdov in sirot, pravila o rekruti-
ranju, 1922.

12.1.55	 Vpis posesti proštije Dravograd v zemljiško knjigo okrajnega 
sodišča Prevalje, 1923.

12.1.56	 Dopis glede fasij za leti 1920 in 1921; dopis kapetanu Krstiću 
glede plačila najemnine za uporabo cerkve sv. Vida od 
jugoslovanske vojske, 1923.
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12.1.57	 Franc Klinčar – potrdilo o prejemu plačila, 1925.
12.1.58	 Dopis dr. Franceta Steleta glede obnove cerkve sv. Vida v 

Dravogradu, 1926.
12.1.59	 Dopis sreskega poglavarja Prevalje glede obveznic vojne 

škode, 1926.
12.1.60	 Dopisi glede vodne naprave za pogon žage, vrtalnega stroja 

in stružnice Lovrenca Fiauša na Ojstriškem potoku, 1926.
12.1.61	 Dopis sreskega poglavarja Prevalje glede določila, da ver-

ski sklad kot patron ne nosi stroškov obnove cerkvenih in 
nadarbinskih poslopij, 1927.

12.1.62	 Dopis Friedricha Goetza iz kraja Salvatore d‘Istria glede 
oskrbe groba Franza Xaverja Godetza (častni občan Dra-
vograda), 1927.

12.1.63	 Dopis komande celjskega vojnega okrožja glede primerjave 
registrov, 1927.

12.1.64	 Dopis glede izplačila 50 din dravograjskemu proštu Vol-
benku Serajniku, 1927.

12.1.65	 Dovoljenje dravograjskemu proštu Volbenku Serajniku, 
da je lahko član načelstva hranilnice v Dravogradu, 1927.

12.1.66	 Dopis in računi župnije Dravograd glede kritja stroškov 
pisarniškega materiala, 1928.

12.1.67	 Prošt Volbenk Serajnik – izplačilo obresti predvojnih ob-
ligacij, 1928.

12.1.68	 Dopis glede konduitne liste dekanijskih duhovnikov za 
leto 1928.

12.1.69	 Račun tiskarne sv. Cirila iz Maribora, 1928; dopis glede 
izplačevanja službenih prejemkov za duhovnike, 1929.

12.1.70	 Dopis glede pokojnine, 1930; osnutek pisma prošta Volbenka 
Serajnika na ordinariat lavantinske škofije za nastavitev 
kaplana v Dravogradu, 1930.
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ŠKATLA 13
Čas nastanka: 1931–1991.
Jezik: nemščina, slovenščina, hrvaščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
13.1.1	 Dopis glede cerkvenih konkurenčnih doklad k direk-

tnim davkom, 1931.
13.1.2	 Izplačilo honorarja za poučevanje verouka Volbenku 

Serajniku; dopis glede združitve občin, 1932; prepis 
odredb ordinariata krške škofije, v rokopisu zapisal 
prošt Volbenk Serajnik, 1932.

13.1.3	 Dopis mariborskega škofijskega ordinariata glede neza-
sedenega kaplanskega mesta v Dravogradu, 1932; pismo 
novega dravograjskega kaplana Jožefa Klemenca proštu 
Volbenku Serajniku, 1932.

13.1.4	 Dopis glede sečnje gozdov v nadarbinskih gozdovih 
proštije Dravograd, 1933.

13.1.5	 Poštni sprejemni listi, potrdila o plačilu, 1920–1933.
13.1.6	 Dopis ordinariata mariborske škofije, v katerem se 

predpisuje nov »štolninski red« oziroma pravila za 
pobiranje štolnine, 1945.

13.1.7	 Službena pogodba med organistom Josipom Lesjakom 
in proštijo Dravograd, 1959.

13.1.8	 Razni računi za storitve in nakup potrebščin, 1966–1984.
13.1.9	 Dopis glede ankete o birmovanju in nabirki v župniji 

Črneče, 1967.
13.1.10–13.1.11 Dokumenta, 1968–1991.

13.2		

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



155

13.2		 Premoženjskopravne zadeve – Cirilmetodijsko društvo 
(CMD).

13.2.1	 Gradivo, 1950.
13.2.2	 Gradivo o upokojitvi duhovnikov, 1953.
13.2.3	 Gradivo, 1954:

• občni zbor, 1954, 
• okrajni odbor CMD Slovenj Gradec –  

delovni program za leto 1955, 
• sklepi občnega zbora CMD v Ljubljani.

13.2.4	 Gradivo, 1955: 
• januar: položaj Slovencev v zamejstvu in izseljenstvu,
• februar: letni referat o dogajanju med NOB; študijski 

krožki, referat Simona Črešnika iz Črne na okrajnem 
sestanku CMD v Slovenj Gradcu z naslovom »Rešitev 
zamejskih Slovencev je v tesni naslonitvi na matično 
deželo in v sodelovanju z naprednimi silami sveta«,

• marec: apologetika, pridiganje; navodila za pripravo 
referatov o dogajanju med NOB,

• april: katoliški duhovnik in nova Jugoslavija; socialno 
zavarovanje duhovnikov,

• maj: potreba po sodelovanju z ljudsko oblastjo,
• junij: k društvenemu prazniku sv. Cirila in Metoda,
• julij–avgust: vloga dela in (družbene) lastnine v socia-

listični družbi,
• september–oktober: tretja pokrajinska proslava CMD, 

študijski krožki.
13.2.5	 Gradivo, 1956:

• januar: deklaracija človekovih pravic, ustava in ustavni 
zakon,

• februar: delo krščansko socialnega gibanja (ob 100-letnici 
Ivana Belca),

• marec: spremembe davčnih predpisov,
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• april: sestanki, proslave, uredbe o dohodnini,
• maj: zadružna misel v krščanstvu in socializmu; priprave 

na četrti občni zbor – priprava poročil,
• junij: slovenski duhovnik in naša kultura,
• september: organizacijsko poročilo za četrti redni občni 

zbor CMD v Ljubljani 4. in 5. 9. 1956; krščanstvo, pravice 
in privilegiji (Maks Miklavčič),

• oktober: predavanje CMD na proslavi Republike,
• december: pravilnik zakona o pokopališčih; uredba o 

izvrševanju zakona o davku od dediščine in o davku od 
daril; socialno zavarovanje; razno; knjižnice; študijski 
krožki,

• časopis »Naša zadruga«, glasilo Zadruge katoliških du-
hovnikov FLRJ, april – december 1956, št. 1–6: poročila 
in članki, poslovalnica, vesti, pravila, razno.

13.2.6	 Gradivo, 1957: 
• januar: o aktivni koeksistenci,
• februar: delovni program za leto 1957; referat prošta 

Matije Munda na 1. okrajnem sestanku CMD v Slovenj 
Gradcu 21. 2. 1957 z naslovom »Koeksistenca na področjih 
družbenega življenja«,

• marec: liturgično gibanje in sedanji čas; iz uredbe o 
upravah na dohodke,

• april: navodila za izdelavo letnih referatov,
• maj: duhovnik in državna zakonitost (France Šmon),
• junij: prebivalstvo Slovenije in njegove žrtve v domo-

vinski vojni,
• julij: dohodnina, plačilo računov, prometni davek,
• avgust: material za okrajne sestanke,
• oktober–november: Janez. Ev. Krek in jugoslovanska 

misel; sečnja gozda, letni katastrski dohodek, zdravni-
ški obiski, odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča, 
upravljanje stanovanj, socialno zavarovanje, pogrebnina,
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• pritožbe koroški duhovnikov glede prepovedi procesij 
in plačila davkov.

13.2.7	 Gradivo, 1958: 
• januar: delovni program za leto 1958; socialno zavaro-

vanje,
• februar: vzgoja vernikov; volilni sistem v FLRJ,
• april: podatki o življenju dr. Josipa Pavlice (France Šmon),
• maj: uredba o dajanju kreditov kmetijskim zadrugam 

za kooperacijo v kmetijski proizvodnji; »Perspektivni 
petletni plan 1956/61 in poljedelske kooperacije«,

• junij: »socialistična rešitev slovenskega narodnega vpra-
šanja«,

• avgust: zakon o varstvu kulturnih spomenikov in na-
ravnih znamenitosti,

• september: Pomen in vrednost dela (Franc Lokar),
• november: snov za predavanja ob priložnosti novem-

brskih proslav (notranje in zunanje politične razmere v 
Kraljevini Jugoslaviji).

13.2.8	 Gradivo, 1959: 
• januar: delovni program za leto 1959,
• februar: zapoznela obletnica – 40. obletnica smrti Ivana 

Cankarja,
• marec: zakon o nacionalizaciji najemnih zgradb in grad-

benih zemljišč; gradbena dovoljenja,
• april: vloga CMD za mirno sožitje med Cerkvijo in 

ljudsko oblastjo,
• maj: gradbena dovoljenja, dohodnina, kulturni spome-

niki, socialno zavarovanje,
• april–junij: obris delavskega gibanja pri nas in njegov 

pomen,
• julij: stoletnica Rdečega križa,
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• september: ob 100. obletnici Slomškovega prenosa ško-
fijskega sedeža v Maribor,

• november: boj FLRJ Jugoslavije za mir.
13.3		 Duhovniki: Martin Jelen, prošt v Dravogradu, 1933–1960.
13.3.1	 Osebni dokumenti.
13.3.1.1	 Spričevalo višjega tečajnega izpita gimnazije v Mariboru, 

1933.
13.3.1.2	 Pisma Štefana Jelena, 1937, 1938.
13.3.1.3	 Dva telegrama, 1938.
13.3.1.4	 Vojaška knjižica, 1939.
13.3.1.5	 Krstni listi, 1941, 1948, 1960.
13.3.1.6	 Zdravniški izvidi, 1943–1947.
13.3.1.7	 Spominska podobica ob smrti župnika Ivana Hojnika, 1943.
13.3.1.8	 Potni dovolilnici, 1945.
13.3.1.9	 Sklep o cenitvi vojne škode, 1945.
13.3.1.10	 Odpustnica iz kazensko poboljševalnega doma Maribor, 

1950.
13.3.1.11	 Vojaška knjižica, 1952.
13.3.1.12	 Dokumenti glede kazenskega postopka zoper Martina 

Jelena zaradi izogibanja plačila davkov, 1959.
13.3.1.13	 Dokumenti glede plačevanja prispevkov za bolniški sklad, 

1963.
13.3.2.1	 Dekret o imenovanju Martina Jelena za kaplana v Veliki 

Kopanici in dovoljenje za poučevanje verouka, 1941.
13.3.2.2	 Dopis glede železniške legitimacije, 1942.
13.3.2.3	 Dopis glede državne pomoči slovenskim duhovnikom v 

NDH, 1942.
13.3.2.4	 Dekret o premestitvi za kaplana v župnijo Trnjani, 1943.
13.3.2.5	 Dekret o premestitvi za kaplana v župnijo Čerević, 1943.
13.3.2.6	 Dekret o premestitvi za kaplana v župnijo Trnova, 1943.
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13.3.2.7	 Dekret o imenovanju za kaplana v župniji Valpovo, 1943.
13.3.2.8	 Dovoljenje za poučevanje verouka, 1943.
13.3.2.9	 Dekret o imenovanju za kaplana v župniji Osijek I, 1943.
13.3.2.10	 Dopis glede plače duhovnikov pomočnikov v NDH, 1944.
13.3.2.11	 Pristanek k imenovanju za kaplana na Prevaljah, 1945.
13.3.2.12	 Dovoljenje za poučevanje verouka na osnovnih šolah Pre-

valje, Leše in Guštanj, 1946.
13.3.2.13	 Imenovanje za vikarja namestnika na Prevaljah, 1948.
13.3.2.14	 Prepoved poučevanja verouka na osnovni šoli na Preva-

ljah, 1948.
13.3.2.15	 Dovoljenje za blagoslavljanje z odpustki, 1948.
13.3.2.16	 Prepoved poučevanja verouka na osnovnih šolah Prevalje, 

Leše in Zelen Breg, 1949.
13.3.2.17	 Imenovanje za vikarja namestnika v župniji Sv. Vid na 

Planini, 1950.
13.3.2.18	 Dovoljenje za bolniški dopust, 1951.
13.3.2.19	 Prepoved sestanka z mladino iz Planine, 1952, 1953.
13.3.2.20	 Dekret v latinščini, 1952.
13.3.2.21	 Dovoljenje za bolezenski dopust, 1953.
13.3.2.22	 Prošnja za premestitev iz župnije Sv. Vid na Planini, 1953.
13.3.2.23	 Ponovno imenovanje za vikarja namestnika v župniji Sv. 

Vid na Planini, 1953.
13.3.2.24	 Pismo glede prošnje za premestitev in župnijskih izpitov, 

1953.
13.3.2.25	 Imenovanje za župnijskega upravitelja župnije Sv. Vid na 

Planini, 1953.
13.3.2.26	 Dopisi glede birmanskega botrstva in bolniškega dopusta, 

1954.
13.3.2.27	 Spričevalo o župnijskem izpitu, 1954.
13.3.2.28	 Nadomeščanje župnika župnije Prevorje, 1955.
13.3.2.29	 Dovoljenje za dopust, 1955.
13.3.2.30	 Dopisi glede veljavnosti poroke; imenovanje za vikarja 

namestnika v župnijah Jurklošter in Planina, 1956.
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13.3.2.31	 Imenovanje za župnijskega upravitelja župnije Prevorje, 1956.
13.3.2.32	 Dopis glede župnika župnij Planina in Jurklošter Stanka 

Horvata in njegove zmožnosti vodenja župnije, 1956.
13.3.2.33	 Pismo škofa Maksimiljana Držečnika glede ravnanja z 

župnijskim premoženjem, 1957.
13.3.2.34	 Dopis glede soupravljanja župnije Prevorje, 1957.
13.3.2.35	 Korespondenca glede zdravja duhovnika Martina Puhana, 

1957.
13.3.2.36	 Dopis glede vzdrževanja bogoslovca Pajka s Planine in glede 

pritožbe cerkvenega ključarja Mihaela Kolmana s Planine 
glede nedovolitve vpogleda v cerkvene račune, 1959.

13.3.2.37	 Korespondenca glede gospodinje župnika Glavnika, 1959.
13.3.2.38	 Imenovanje za vikarja namestnika v župniji Sv. Marjeta 

na Planini, 1960.
13.3.2.39	 Dopisa glede krsta na domu in vabilo na duhovne vaje, 1960.
13.3.2.40	 Pismi duhovnika Josipa Meška, 1960.
13.3.2.41	 Korespondenca glede zdravstvenega stanja župnika Stanka 

Horvata, 1960.
13.3.2.42	 Dopis glede soupravljanja župnije Jurklošter, 1960.
13.3.2.43	 Dopis glede spregleda ponavljanja župnijskega izpita, 1960.
13.3.2.44	 Dokumenti glede imenovanja za župnika in prošta proštijske 

župnije Dravograd in obrazec umestitve novega prošta, 1960.
13.3.2.45	 Dekret o imenovanju za soupravitelja župnije Ojstrica in 

dekana dekanije Dravograd in prodekana dekanije Mežiška 
dolina, 1960.

13.3.3	 Razni dopisi in okrožnice, 1941–1953.
13.3.6	 Dokumenti glede plačila osebnega davka, 1949–1959.
13.3.6	 Dokumenti glede plačila socialnega zavarovanja, 1954–1961.
13.3.6	 Dokumenti glede gospodarstva, 1954–1964.
13.3.6.1	 Živinska potna lista za govedo, 1954, 1957.
13.3.6.2	 Kuhinjski inventar.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



161

ŠKATLA 14
Čas nastanka: 1831–1974.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
14.1		 Pastoralne zadeve, 1922–1974.
14.1.1	 Dopis ordinariata krške škofije generalnemu vikariatu 

Dravograd glede povišanja darov za svete maše in dvig 
štolnine, 1922.

14.1.2	 Podaljšanje spovedne sodnosti provizorju Rudolfu Koci-
pru, 1926.

14.1.3	 Dopis glede druge nedeljske svete maše v Dravogradu – 
binacija, 1927.

14.1.4	 Dopisa škofijskega ordinariata lavantinske škofije glede 
obiska nuncija v Mariboru in popolnega odpustka ob 
700-letnici škofije, 1928.

14.1.5	 Dopis glede druge nedeljske svete maše v Dravogradu – 
binacija, 1929.

14.1.6	 Dopis glede ustanovitve dekanijskih in župnijskih odbor 
Katoliške akcije; dopis glede cerkvene slovesnosti ob roj-
stnem dnevu prestolonaslednika Petra, 1930.

14.1.7	 Dopis glede evharističnega shoda za dekanijo Marenberg 
(Radlje ob Dravi) pri cerkvi sv. Janeza Nepomuka v Št. 
Janžu nad Radljami, 1932.

14.1.8	 Skripte v zbirki skript »Kulturno historični uvod v knjige 
Nove zaveze«: skripta o dogmatiki (str. 3–104), zgodovina 
veroslovja (str. 1–44), vera primitivnih narodov (str. 1–53) 
in latinski tipkopis (str. 3–24), eksegeza, razlaga izbranih 
evangelijskih tekstov (str. 1–132), list apostola Jakoba (str. 
1–59), zakramenti (str. 75–92), de beneficiis (str. 1–24), kul-
turno historični uvod v knjige Novega zakona, 1934 (str. 
1–110), 1934–1936.
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14.1.9	 Dopis glede pastoralne konference, 1953.
14.1.10	 Pismo Franc Ksaverja Meška, 6. junij 1955.
14.1.11	 Statistika verske prakse za župnije dekanije Dravograd, 

1959–1967.
14.1.12	 Statistika verouka za župnije dekanije Dravograd, 1960–1966.
14.1.13	 Dokumenti:

• štiri skupinske fotografije s slovesnosti prvih svetih 
obhajil v Dravogradu, 1962–1974, 

• dve fotografiji krstnega kamna v cerkvi sv. Elizabete v 
Slovenj Gradcu s potrdilom o krstu, napisanim na hrbtni 
strani (Ivan Štefanko, 1963, Sabina Pungartnik, 1964),

• razglednica kapele sv. Maksimiljana Kolbeja v Ljubljani, 
1962–1974.

14.2		 Matične zadeve, seznami/registri prebivalstva, razno, 
1831–1973.

14.2.1	 Matični listi (krstni, samski listi).
14.2.1.1	 Krstni listi 1831, 1846, 1850, 1909, 1910, 1925, 1926, 1942–1957, 

1965–1977.
14.2.1.2	 Samski listi, 1945, 1946, 1957.
14.2.1.3	 Mrliški listi, 1942–1972.
14.2.1.4	 Birmanski list, 1935.
14.2.2	 Prošnje za izstavitev matičnih listov (krstni list, domovinski 

list, samski list, mrliški list), 1890, 1928–1933, 1945, 1946.
14.2.3	 Izstopi iz Katoliške cerkve, 1924.
14.2.4	 Ločitev od mize in postelje, 1926.
14.2.5	 Dopis glede seznama šoloobveznih otrok iz katastrskih 

občin Kozji Vrh, Velka in Sv. Duh, 1928.
14.2.6	 Dopis glede seznama delavcev, 1928; dopis glede spiska 

vojnih obveznikov umrlih, 1928/1929.
14.2.7	 Družinsko drevo (rodovnik) Jožefa in Marije Roger.
14.2.8	 Dopisi glede razglasitve Ivana Kajšerja za mrtvega, 1952.
14.2.9	 14.2.9 Dokument, nastal pri uradovanju po letu 1967.
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14.3		 Poročne zadeve, 1857–1972.
14.3.1	 Protokol poročnih zapisnikov, sklenjenih v proštiji Dra-

vograd (Protokoll über die in der Propsteipfarre Unterdrau-
burg stattgefundenen Eheverlobnisse /…/), 1. januar 1857 
–21. junij 1862. 

14.3.2	 Poročila o porokah, 1940, 1947, 1954.
14.3.3	 Poročni spisi s prilogami, 1943, 1944.
14.3.4	 Poročni spisi s prilogami, 1945–1957.
14.3.5	 Poročni spisi s prilogami, 1971, 1972.
14.3.6	 Poročni spisi s prilogami, 1973.

ŠKATLA 15
Čas nastanka: 1451–1707.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
15.1		 Zbirka listin in darovnic, 1451–1707.
15.1.1	 Listina: Ulrich in Peter Schurle z Ojstrice sta prodala kme-

tijo, podložno cerkvi sv. Janeza na Ojstrici, imenovano 
Schurle hueben Simonu Periesnik. Listino sta pečatila Andre 
Gallen, gradiščan v Dravogradu (purkgraf), in Chunradt 
von Müldorf, sodnik (Richter), 1. maj 1451.

15.1.2	 Listina: Erhart, dekan dravograjskega kapitlja, je izjavil, 
da bo za cerkev sv. Janeza na Ojstrici imenoval novega 
duhovnika, 25. maj 1451.

15.1.3	 Listina: Mihael Rek je dal izjavo o uboju svojega očeta 
Nikolaja Reka, bivajočega v Graški dolini (Slovenjegraški 
dolini). Listino sta pečatila tudi Jakob Pitan (levo) in Ivan 
Pitan (desno). Izgubljen je pečat Anthonija Grymschnizerja, 
sodnika v Dravogradu, 27. marec 1455.

15.1.4	 Listina: kramarica Katarina, tržanka Dravograda, vdova po 
kramarju Lenartu, je prodala cerkvi sv. Janeza Evangelista 
v Dravogradu in njenima cerkvenima ključarjema, Nikolaju 

arhiv proštije dravograd



164

Froleichu in Andreju Schmidu, njivo na dravograjskem 
pomirju, 17. april 1486.

15.1.5	 Listina: Koroški deželni maršal Caspar Prager je v soglasju 
s svojim gospodom, bamberškim škofom, dal 4666 guldnov 
za poplačilo dolgov Wolfganga Wernherja na sodišču v St. 
Leonhardu, 22. april 1493.

15.1.6	 Listina: Lavantinski škof Lenart je znova pridružil cerkev 
sv. Lenarta na Viču lavantinski škofiji, vsem spokorjenim in 
spovedanim pa ob posvečenju spoznavalca sv. Lenarta /…/ 
podeljuje odpustek štiridesetih dni in dodanih spokornih 
del po usmiljenju v Gospodu, 2. september 1520.

15.1.7	 Listina: Nikolaj Lindawer, dekan dravograjskega kapitlja, 
in ves kapitelj ter Erhart pl. Dietrichstein, dedni točaj na 
Koroškem in oskrbnik na dravograjskem gradu, so nazna-
nili, da sta cerkvena ključarja cerkve sv. Lenarta na Viču, 
Matej in Mihael z Brega na Viču, sporočila, da je prejšnji 
cerkveni ključar Blaž Brattnko izgubil dokument v zvezi 
s kmetijo, podložno prej omenjeni cerkvi sv. Lenarta, 10. 
avgust 1525. 

15.1.8	 Listina: Hans Himmelberg je prodal puščo, ležečo na 
Aichbergu (pri Ivniku/Eibiswald), 17. november 1527.

15.1.9	 Listina: kralj Ferdinand I. je potrdil vse privilegije kapitlja 
v Dravogradu, podeljene od grofa Celjskega in vojvode 
Friderika Habsburškega, in povzdignil dotedanjo dra-
vograjsko podružno cerkev na Muti v samostojno župnijo, 
19. november 1534.

15.1.10	 Listina: dekan dravograjskega kapitlja Lenart Obser in član 
kapitlja Gregor Scharffwindt sta izročila Vidu Greylliju in 
njegovi ženi Kristini v zakup po kupnem pravu posest na 
Koroškem, 27. maj 1572.

15.1.11	 Listina: Lenart Obsner, dekan dravograjskega kapitlja, je 
izstavil za Gregorja Hellerja, člana dravograjskega trškega 
sveta, dokument v zvezi z mlinom, ki ga je Heller od kapitlja 
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imel v zakupu po kupnem pravu. Mlin je stal na ozemlju 
trškega pomirja in pri spodnjih vratih 13. oktobra 1572.

15.1.12	 Listina: Lenart Obser, dekan dravograjskega kapitlja, in 
kanoniki Gregor Scharfwind, Janez Eisner, župnik v La-
botu/Lavamünd, in Janez Menart, župnik na Muti, so dali 
dravograjskemu trškemu sodniku, svetu in vsej občini v 
zakup kapiteljsko posest. Denar so potrebovali za plačilo 
podpore graškim jezuitom, za posojilo deželi Štajerski 
in za stroške, ki so jih imeli z zidavami svojih stavb, 23. 
februar 1573.

15.1.13	 Listina: dravograjski prošt Jurij in kapitelj sta podelila kmetu 
Blažu Ravatiču, njegovi ženi Mariji in njunima zakonitima 
dedičema kmetijo z imenom Ravatičeva huba v zakup po 
kupnem pravu, 12. novembra 1616.

15.1.14	 Listina: Georg Adam Edl von Edlstain je prodal četrt 
kmetije Perkhreht pri Schmaleggu, 8. marec 1658.

15.1.15	 Listina: Sigmund Ludwig grof Khuenburg je prodal kmetijo 
Pergkreht v Schmaleggu (Smalegg), 1. april 1677.

15.1.16	 Listina: Michael Harter in njegova žena Anna, hči Erazma 
Frauensdorfa, sta poklonila proštijski cerkvi v Dravogradu 
njivo, ležečo pri zgornjih trških vratih, 1. januar 1684.

15.1.17	 Listina: Johann Maximilian grof Khuenburg je prodal vi-
nograd v kraju Schmalegg Jacobu Feltpacherju in njegovi 
ženi Katarini, 1. junij 1686.

15.1.18	 Listina: Sebastian Bressädonickh in njegova žena Agnes 
sta prodala dravograjskemu tržanu Wolfu Schmidtu in 
njegovi ženi Marie zemljišče pri zgornjih trških vratih, 
12. julij 1693.

15.1.19	 Listina: Ustanovna listina za beneficiat v Dravogradu, 24. 
december 1707.

15.2		 Listine ohranjene v prepisih.
15.2.1	 Listina, prepis: grof Friderik Celjski je dovolil dravograj-

skemu kapitlju, dekanu kapitlja, kanonikom ter vsakokrat-
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nima župnikoma v Labotu in Marenbergu, da sta prosto 
razpolagala s fevdi, ki sta jih imela v posesti, 5. januar 1437.

15.2.2	 Listina, prepis: Adam Lindtner je prodal svojo hišo, ležečo 
pri zgornjih dravograjskih vratih, 16. julij 1631.

ŠKATLA 16
Čas nastanka: 20. stoletje.
Jezik: slovenščina.
Vsebina: 
16.1		 Zapiski o zgodovini Dravograda, 1932–1985.
16.1.1	 Knjiga: Josip Mravljak, Dravograd, zgodovinski opis (1161–

1261), 1. del, Dravograd, 1932.
16.1.2	 Knjiga: Jože Curk, Dravograd z okolico, Ljubljana, 1985.
16.1.3	 Matija Munda: Zgodovinski opis dravograjske župnije in 

župnije Ojstrica (kopija), 1957.
16.1.4	 Dravograd košček zgodovine, zgodovinski podatki Dra-

vograda za brošuro »Dravograd skozi stoletja«, tipkopis.
16.1.5	 Podnapisi listin, fotografij – verjetno od kakšne razstave.
16.2		 Zbirke pesmi (note).
16.2.1	 Pesem: Izpremenjeno srce (Vogrič).
16.2.2	 Pesmi: Gor čez izaro, Kaj delajo ptičke (Adamič); Lahko 

noč (Ipavec); v Korotan (Premrl).
16.2.3	 Pesem: Izgubljeni cvet (Vodopivec).
16.2.4	 Pesmi: O večerni uri (V. Vodopivec) – naslov prve pesmi, 

drugače je v knjigi več pesmi.
16.2.5	 Mešani posvetni zbori.
16.2.6	 Narodne pesmi, mešani zbor, št. 6.
16.2.7	 Pesmi: Venček narodnih (Grum), Dobra žena (Vodopivec).
16.2.8	 Mešani zbori.
16.2.9	 Posvetni zbori (na naslovnici podpisan Martin Jelen).
16.2.10	 73. Blagoslov.
16.2.11	 Moški posvetni zbori.
16.2.12	 Pesmi: Pozdrav, Rožici, Večernica.
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16.2.13	 Moški zbori: Soči (Jakob Aljaž), Pisemce (P. Jereb).
16.2.14	 Moški zbori: O večerni uri (Vodopivec), O kresu (Jereb), 

Mamica moja, povej mi (Mav).
16.2.15	 Moški zbori: Juhe, pojdamo v Škuf ''če, Ko b'ta Dravca, Še 

liepša življenja.
16.2.16	 Moški zbori: Moja lubca m'je pošto poslala, Venite rož'ce 

moje, Dolenjski furmani.

ŠKATLA 17
Čas nastanka: 1908–1946.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
17.1		 Pesmarice.
17.1.1	 Janez Laharnar, Gorski odmevi, Zbirka moških zborov in 

četverospevov, I. zvezek, Katoliška bukvarna, Ljubljana, 
1908.

17.1.2	 Frančišek Kimovec, Pevčeva pesmarica, I. letnik, Ljubljana, 
1921.

17.1.3	 Matej Hubad, Zbori, za štiri moške glasove, Glasbena 
Matica Ljubljana, 1922.

17.1.4	 Peter Jereb, Deset moških in mešanih zborov, Ljubljana, 
1924.

17.1.5	 M. Bajuk in A. Dolinar, Pevčeva pesmarica, VI. letnik, 
Ljubljana, 1926.

17.1.6	 Ivan Kovačič, Kovačev študent, spevoigra v treh dejanjih, 
Ljubljana, 1927 (uglasbil Vinko Vodopivec).

17.1.7	 Alojzij Mihelčič, Nebo žari, Celje, 1940 (na naslovnici 
podpisan Martin Jelen).

17.1.8	 Partizanski napevi, izdala propagandna komisija pri IO 
OF, Ljubljana, junij 1945.

17.1.9	 33 moških in mešanih zborov, Ljubljana, 1946 (na naslovnici 
podpisan Martin Jelen).
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17.1.10	 Alojz Mihelčič, Gori na planine, Družba sv. Mohorja v 
Celju, Celje, 1953.

17.1.11	 Slovenska pesmarica, II. del.
17.1.12	 Pesmarica (rjav ovitek), prva pesem »A Mešani zbori, 1. 

Domovini (S. Gregorčič)«.

ŠKATLA 18
Čas nastanka: 1836.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
18.1		 Arhivska mapa arhiva proštije Dravograd (Materia S.  

Politicum, 1836, Probsteygult Unterdrauburg), 1836.
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ARHIV ŽUPNIJE  
JAVORJE
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Naslov: Župnija Javorje.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1790–2017.
Obseg (tekoči metri): 0,3.
Obseg v arhivskih škatlah: 3. 
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, spisovno gradivo, 
fotografije.

Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije 
Javorje se za čas pred letom 1789, v katerem je Javorje postalo samo-
stojna kuracija, nahaja med arhivskim gradivom župnije Črna na 
Koroškem. Gradivo javorske kuracije, kasneje župnije, je nastajalo 
vzporedno z župnijskim poslovanjem. Po upokojitvi zadnjega javor-
skega župnika Ludvika Viternika leta 1968 je oskrbovanje župnije 
Javorje prevzel župnik v Črni, tam se je shranjevala tudi takratna 
poslovna dokumentacija. Arhivsko gradivo, ki je bilo še shranjeno 
v javorskem župnišču, smo ob popisu prenesli v župnišče v Črni.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti župnije v drugih arhivih: Župnija Črna.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1790–1984.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Opravilni zapisnik župnije Javorje (Gestions Protokoll), 

1889–1961.
1.2		 Opravilni zapisnik (poslovnik) župnije Javorje, 1962–1984.
1.3		 Knjiga prihodkov in odhodkov pri župnijski cerkvi sv. 

Magdalene, 1890–1949, in pri podružnični cerkvi sv. Jošta 
v Javorju, 1894–1941.

1.4		 Dušni protokol župnije Javorje (Seelenstands Protokoll 
/…/), druga polovica 19. stoletja.
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1.5		 Repertorij k rojstni matični knjigi župnije Javorje (Reper-
torium zum Geburts und Taufbuche), 1891–1940.

1.6		 Repertorij k poročni in mrliški knjigi kuracije Javorje (Re-
pertorium zum Trauungs u. Sterb Buche /…/), 1790–1859.

1.7		 Repertorij k mrliški matični knjigi župnije Javorje (samo 
od črke A–I), 1794–1932.

1.8		 Repertorij k mrliški matični knjigi župnije Javorje, 1895–1939.
1.9		 Abecedni seznam/register k poročnim knjigam župnije 

Javorje, 1946–1982.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1819–2007.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Birmanski zapisnik župnije sv. Magdalene v Javorju, 

1912–2007 (na prvih straneh knjige je seznam birmancev 
iz Javorja, 1601–1901, na zadnjih straneh pa so podatki o 
rojenih otrocih, 1659–1670, ter podatki o številu rojenih, 
poročenih in umrlih v Javorju, 1704–1755).

2.2		 Seznam birmancev župnije Javorje (rokovnik), 1977.
2.3		 Intencijska knjiga, 1947–1950.
2.4		 Oznanila in oklici župnije Javorje, 1952–1956.
2.5		 Oznanilna knjiga župnije Javorje, 1978–1981.
2.6		 Oznanilna knjiga župnije Javorje, 1982–1994.
2.7		 Oznanilna knjiga župnije Javorje, 1994–2006.
2.8		 Kronika župnije Javorje (Gedenkbuch der Kuratiepfarre 

St. Magdalena Jaworien).1

1 Kroniko so začeli pisati leta 1869 in jo je takratni 
kurat Jakob Piuk spisal tudi za nekaj let nazaj.
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2.9		 Premoženjskopravne zadeve.
2.9.1	 Rešitvi računa o prihodkih in odhodkih za kuracijsko 

cerkev sv. Magdalene v Javorju, 1819 in 1825.
2.9.2	 Pripombe k fasiji za kuracijsko cerkev sv. Magdalene v 

Javorju, 1851.
2.9.3	 Uradni list okrajnega urada v Pliberku/Bleiburg glede 

vizitiranja šol v okraju, 1855.
2.9.4	 Dopis glede prijave cerkvenega premoženja in prejetih 

obligacij zaradi izračuna davkov, 1855.
2.9.5	 Račun o plačilu pristojbine lavantinskemu škofijskemu 

ordinariatu od mašne ustanove Johana Fundiga, 1857.
2.9.6	 Seznam hiš, ki so bile prefarane iz župnije Prevalje v žu-

pnijo Javorje, 1860.
2.9.7	 Listina o mašni ustanovi Johana Fundiga, p. d. Šumnik iz 

Javorja, 1870 (precej poškodovana).
2.9.8	 Dokumenti glede mašne ustanove Antona Kanavtschniga 

iz Javorja, 1870–1872.
2.9.9	 Račun za kuracijsko cerkev sv. Magdalene v Javorju, 1871.
2.9.10	 Dopis glede plačila kolekture v kuraciji Javorje, 1875.
2.9.11	 Ustanovna listina mašne ustanove Johanna Feimutha iz 

Javorja, 1881.
2.9.12	 Plačilo zavarovanja za cerkvene stavbe župnije Javorje, 1890, 
2.9.13	 dopis glede oprostitve plačila pristojbin od prihodkov 

župnijske nadarbine v Javorju, 1902.
2.9.14	 Zemljiškoknjižni listi (izpiski) glede posesti mežnarije, žu-

pnišča in župnijske cerkve sv. Magdalene v Javorju, konec 
19. oziroma začetek 20. stoletja.

2.9.15	 Dolžnosti in pravice cerkvenih ključarjev, 1903.
2.9.16	 Cerkveni inventarji župnijske cerkve sv. Magdalene, cerkve-

ne nadarbine in podružnične cerkve sv. Jošta v Javorju, 1932.
2.9.17	 Računa o dohodkih in stroških za župnijsko cerkev sv. 

Magdalene in podružnično cerkev sv. Jošta v Javorju, 1935.
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2.9.18	 Računa o dohodkih in stroških za župnijsko cerkev 
sv. Magdalene in za podružnično cerkev sv. Jošta v 
Javorju, 1936.

2.9.19	 Računa o dohodkih in stroških za župnijsko cerkev sv. 
Magdalene in za podružnično cerkev sv. Jošta v Javorju, 
1937 (vsebuje potrdila o plačilu).

2.9.20	 Dopis glede prijave dohodkov duhovnikov in organi-
stov, 1938.

2.9.21	 Seznam članov Mohorjeve družbe iz župnije Javorje, 
1938.

2.9.22	 Račun o dohodkih in stroških s potrdili o plačilu po-
družnične cerkve sv. Jošta v Javorju, 1939.

2.9.23	 Potrdili o plačilu cerkvene razsvetljave ter pranja in 
popravila cerkvenega perila za župnijsko cerkev sv. 
Magdalene v Javorju, 1940.

2.9.24	 Račun o dohodkih in stroških za župnijsko cerkev sv. 
Magdalene v Javorju, 1945.

2.9.25	 Potrdila o prevzemu in oddaji matičnih knjig župnije 
Javorje, 1945, 1946.

2.9.26	 Zakupna pogodba med župnijo Javorje in Jakobom ter 
Maksom Modrejem glede zakupa cerkvenih zemljišč, 
1946.

2.9.27	 Račun o dohodkih in stroških s potrdili o plačilu žu-
pnijske cerkve sv. Magdalene in podružnične cerkve 
sv. Jošta v Javorju, 1947–1948.

2.9.28	 Zavarovalna polica za zavarovanje župnijskih stavb 
župnije Javorje, 1949.

2.9.29	 Vizitacijski zapisniki za župnijo Javorje, 1954–1978.
2.9.29–2.9.51	 Dokumenti premoženjskopravnih zadev župnije Javorje, 

po 1967.
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ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1893–2017.
Jezik: slovenščina, nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1		 Premoženjskopravne zadeve (dopisi, dokumenti), 1990–2017.
3.2		 Matične zadeve.
3.2.1	 Obvestilo o smrti otroka Johana Rihtarca, 1893.
3.2.2	 Oklic poroke, 1923.
3.2.3	 Rojstni list, 1935.
3.2.4	 Pojasnila iz matičnih knjig o rodbini (p. d. Pučelova bajta) 

v Javorju.
3.2.5	 Oklicni listi, 1946, 1947.
3.2.6	 Poročni spisi, 1946, 1947.
3.2.7	 Priznanje očetovstva, 1953.
3.2.8	 Prošnje za izstavitev krstnih listov, 1956.
3.2.9	 Poročila o porokah, 1969–1981.
3.2.10	 Poročila o krstih/krstni listi, 1989–2005.
3.3		 Dokumenti glede pastoralnih zadev župnije Javorje,  

1960–2002.
3.4		 Ludvik Viternik.
3.4.1	 Fotografije: 

• z duhovniki
• mašne slovesnosti
• praznovanja/srečevanja z drugimi ljudmi
• kmetija Čemerje/Čemernik v Javorju
• cerkve v Javorju
• povečana skupinska fotografija verjetno ob godu  

sv. Barbare, okrog 1930–1940.2

2 Original fotografije sem našel pri popisu arhivskega gradiva 
župnije Črna in se nahaja v škatli 20 v mapi z gradivom za 
črnjanski zbornik. Signatura fotografije je 20. 2. 21. 
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3.4.5	 Sveti križev pot, Domžale–Groblje, 1932.
3.4.5	 Molitve pri sprevidevanju, Ordo providendi infirmos, 

Marburgi, 1906.
3.4.5	 Molitve pri sprevidevanju, Ordo providendi infirmos, 

Marburgi, 1906.
3.4.5	 Dopisi, zgibanke, življenjepis in kopija popisa njegove 

zapuščine v Koroški osrednji knjižnici na Ravnah.
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Naslov: Župnija Koprivna.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1793–2017.
Obseg (tekoči metri): 0,4.
Obseg v arhivskih škatlah: 4.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, spisovno gradivo.

Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije 
Koprivna je nastajalo sočasno z razvojem cerkvene uprave na tem 
območju. Za čas pred letom 1788, ko je bila ustanovljena kuracija v 
Koprivni, se gradivo nahaja med arhivskim gradivom župnije Črna 
na Koroškem, saj sta bili obe cerkvi v Koprivni podružnici cerkve 
sv. Ožbolta v Črni. Arhivsko gradivo župnije Koprivna je bilo do 
druge svetovne vojne deloma shranjeno v prostorih tamkajšnjega 
župnišča. Leta 1942 je vodstvo občine Črna zahtevalo izročitev 
vseh matičnih in poslovnih knjig in njihov prenos v Črno. Leta 
1945 so povojne slovenske oblasti omenjene knjige župniji vrnile, 
a ker je bila Koprivna takrat brez duhovnika in v soupravi župnije 
Črna, so knjige ostale v črnjanskem župnišču. Tako so se izognile 
uničenju, ki je doletelo večino preostalega arhivskega gradiva leta 
1952, ko je pogorelo župnišče v Koprivni. Prav zaradi požara je v 
zelo skromnem obsegu ohranjeno spisovno arhivsko gradivo za 
čas pred letom 1945. Gradivo iz obdobja po drugi svetovni vojni je 
v večji meri ohranjeno in se nahaja v župnišču v Črni. 
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti župnije v drugih arhivih: Župnija Črna.
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ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1793–1965.
Jezik: nemški, slovenski, latinski.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Knjiga računov o prihodkih in odhodkih podružnične 

cerkve sv. Ane v Koprivni (Rechnungsprotokoll /…/, bei 
der zur Pfarrkirche in Koprein /…/), 1793–1860.

1.2		 Knjiga računov o prihodkih in odhodkih kuracijske/žu-
pnijske cerkve sv. Jakoba v Koprivni, 1872–1923. 

1.3		 Glavna knjiga stroškov in dohodkov za župnijo Koprivna 
(Ivan Hojnik), 1936–1941. 

1.4		 Knjiga odhodkov in prihodkov župnije Koprivna, 1959–1965.
1.5		 Odredbeni protokol za kuracijo sv. Jakoba v Koprivni, s 

podatki tudi o mašnih in ubožnih ustanovah v župniji, 
porokah, župnijskih prihodkih itd. (Verordnungs Protokoll 
/…/), 1834–1883.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1853–1974.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Dušni protokol lokalije sv. Jakoba v Koprivni (Seelenbeschre-

ibung der Kuratie /…/), prva polovica 19. stoletja.
2.2		 Dušni protokol kuracije sv. Jakoba v Koprivni (Seelenbe-

shreibung der Kuratie /…/), 1853 oziroma druga polovica 
19. stoletja. 

2.3		 Dušni protokol župnije Koprivna (Seelenstands Protokoll 
/…/), druga polovica 19. stoletja.

2.4		 Register h krstnim knjigam župnije Koprivna (spisan leta 
1908, vsebuje podatke od druge polovice 18. stoletja in vse 
do konca druge svetovne vojne), 1908.
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2.5		 Repertorij k mrliškim knjigam župnije Koprivna, 1789–1940.
2.6		 Birmanski protokol župnije Koprivna (Firmungs Protokoll 

/…/), 1894.
2.7		 Birmanski protokol župnije Koprivna (Firmungs Protokoll 

/…/), 1903–1974.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1837–1988.
Jezik: slovenščina, nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1.		 Intencijska knjiga, 1929–19521.
3.2.		 Knjiga gostov župnišča Koprivna, 1979–1983. 
3.3.		 Oznanilna knjiga župnije Koprivna, 1980–1983.
3.4.		 Premoženjskopravne zadeve.
3.4.1		 Inventarji premoženja podružnične cerkve sv. Ane v Kop-

rivni, 1837, 1857, 1864. 
3.4.2		 Rešitve računov za podružnično cerkev sv. Ane v Koprivni, 

1841–1860. 
3.4.3		 Dopis glede dajatev Janškove kmetije v Koprivni2, 1842; 

uradni list okrožnega urada v Celovcu »Currende«, 15. 
februar 1845. 

3.4.4		 Knjižici/izkaza o plačilu davkov za kuracijsko cerkev sv. 
Jakoba v Koprivni, 1849–1882; knjižica/izkaz o plačilu 
davkov za kuracijsko hišo v Koprivni, 1864–1883. 

3.4.5		 Izkaz o pobranem ofru pri cerkvi sv. Ane v Koprivni, 1856. 

1 Knjiga je bila last duhovnika Franca Jazbina iz župnije 
Sv. Trojica v Halozah. Za njim jo je uporabljal zadnji 
župnik v Koprivni, župnik Klemenc. Zaradi uničene 
vezave je potrebno zelo pazljivo ravnanje z njo.

2 Kmetija je takrat spadala pod zemljiško gospostvo župnije Črna. 
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3.4.6		 Računi o prihodkih in odhodkih za podružnično cerkev 
sv. Ane v Koprivni, 1861–1871. 

3.4.7		 Dopis glede dolga cerkve sv. Jakoba v Koprivni župniji 
Globasnica, 1866.

3.4.8		 Račun za plačilo zaostalih davščin za župnijsko cerkev 
sv. Jakoba v Koprivni, 1871–1880. 

3.4.9		 Računi/potrdila o plačilu za župnijo Koprivna, 1875–
1940.

3.4.10		 Dopisi glede zahtev prebivalcev Koprivne – Peca in 
Koprivne – Sončna stran za odcepitev od občine Bela/
Vellach in ustanovitev svoje občine, 1879. 

3.4.11		 Rešitev računa o prihodkih in odhodkih za podružnično 
cerkev sv. Ane v Koprivni, 1912. 

3.4.12		 Oddani cerkveni sedeži v župniji Koprivna, 1914 (zelo 
poškodovano). 

3.4.13		 Dopis glede cepljenja proti kozam, 1937. 
3.4.14		 Potrdilo o oddaji uradnih knjig župnije Koprivna, 1942. 
3.4.15		 Zemljevid župnije Koprivna, prva polovica 20. stoletja. 
3.4.16		 Cerkveni inventar župnijske cerkve sv. Jakoba v Kop-

rivni, 1953; nadarbinski inventar župnije sv. Jakoba v 
Koprivni, 19533. 

3.4.17–3.4.34 Dokumenti premoženjskopravnih zadev, 1969–1986. 

3 Oba dokumenta sta fotokopiji originalov.
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ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1894–2017.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
4.1.		 Premoženjskopravne zadeve, 1988–2017. 
4.1.1		 Župnik Ivan Hojnik, 1913–2007:

• prispevki o njegovem življenju,
• spominski zapisi prebivalcev Koprivne o Hojniku,
• razglednica Koprivne, 1914,
• prošnja s fotografijo cerkve sv. Ane v Koprivni za pomoč 

pri obnovi cerkve (in njena kopija), 1913.
4.2.		 Matične zadeve.
4.2.1		 Birmanski protokol župnije Koprivna, 1894.
4.2.2		 Seznam otrok za zakrament svete birme iz župnije Kop-

rivna, začetek 20. stoletja. 
4.2.3		 Seznam otrok za prejem zakramentov prvega svetega ob-

hajila in svete birme iz župnije Koprivna, 1924. 
4.2.4		 Podatki o družinah iz Koprivne za dušni protokol, 19. 

stoletje. 
4.2.5		 Dopis glede podatkov o družinskih podatkih iz Koprivne.
4.2.6		 Potrdila o krstih, 1959, 1963. 
4.2.7		 Birmanski listki, 1951, 1974; prazni formularji za birmanske 

listke, 19. stoletje.
4.3.		 Dokumenti o pastoralni dejavnosti župnije Koprivna, 

1974–2010.
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Naslov: Župnija Kotlje.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1623–2012.
Obseg (tekoči metri): 2,2.
Obseg v arhivskih škatlah: 22.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, listinsko gradivo, 
spisovno gradivo, načrti, risbe/slike, tiski, letaki, plakati, kartograf-
sko gradivo, fotografsko gradivo.

Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije 
Kotlje je zaradi neprimernih razmer (propadajoče župnišče, vlaga, 
neurejenost, insekti …), v katerih je bilo shranjeno dlje časa, precej 
propadalo. Najpomembnejša dejavnika za ohranitev gradiva sta 
bila obnova župnišča v letih 2000–2002 in pospravljanje župnij-
skega podstrešja nekaj let zatem. Takrat so župnijski sodelavci 
namenili pozornost hrambi knjig župnijske knjižnice, arhivskega 
in notnega gradiva. Del gradiva je bil hranjen tudi v železni omari 
iz začetka 20. stoletja v župnijski pisarni. Arhivsko gradivo, ki je 
bilo hranjeno v škatlah na podstrešju, je bilo ob najdbi veliko bolj 
prašno od tistega v župnijski pisarni. Precej neurejen je bil novejši 
del župnijskega arhiva za obdobje 1990–2012, ko je župnija izgubila 
svojega duhovnika. Na žalost je ohranjenega le malo arhivskega 
gradiva iz obdobja pred letom 1945, kar lahko pripišemo viharnim 
časom druge svetovne vojne in povojnega obdobja ter neprimernim 
prostorom, v katerih je bilo shranjeno arhivsko gradivo.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti o župniji v drugih arhivih: Nadžupnija Šmartno pri 
Slovenj Gradcu, Župnija Ravne na Koroškem.
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ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1698–1976.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Matična knjiga župnije Kotlje (rojstev, porok in smrti), 1698–

1757 (rojstva 1703–1757, poroke 1698–1757, smrti 1698–1757) 1.
1.2		 Mrliška matična knjiga župnije Kotlje (Sterbregister), 

1786–1831.
1.3		 Ženitninski izpraševalni zapisnik župnije Kotlje, 1920–1922 

(zelo poškodovan).
1.4		 Poročna knjiga župnije Kotlje (Trauungsbuch der Pfarre 

Köttelach)2, 1942–1944.
1.5		 Repertorij k rojstni matični knjigi župnije Kotlje, 1905–1976.
1.6		 Repertorij k poročni matični knjigi župnije Kotlje, 1905–1976.
1.7		 Repertorij k mrliški matični knjigi župnije Kotlje, 1900–1976.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1880–2011.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Birmanska knjiga župnije Kotlje, 1918–1999.
2.2		 Birmanska knjiga župnije Kotlje, 2001–2011.
2.3		 Knjiga matičnih sprememb v župniji Kotlje, 1945–1959.
2.4		 Knjiga matičnih sprememb v župniji Kotlje, 1959–1979.
2.5		 Podatki o rojstvu in krstu otrok v župniji Kotlje, 2001–2003.
2.6		 Podatki o rojstvu in krstu otrok v župniji Kotlje, 2004–2006.

1 Matični knjigi manjkajo platnice in nekaj strani.
2 V naslovu je napisana letnica 1941, čeprav so v knjigo 

vnesene poroke šele od leta 1942 naprej.
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2.7		 Podatki o rojstvu in krstu otrok v župniji Kotlje, 2006–2008.
2.8		 Podatki o rojstvu in krstu otrok v župniji Kotlje, 2009–2011.
2.9		 Podatki za mrliško knjigo župnije Kotlje, 2007–2011.
2.10		 Opravilni zapisnik župnije Kotlje, 1880–1901.
2.11		 Opravilni zapisnik župnije Kotlje, 1907–1919.
2.12		 Opravilni zapisnik župnije Kotlje, 1920–1924, 1930–1934 

(del listov je zlepljenih in se jih ne da listati).

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1844–1985.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1.		 Opravilni zapisnik župnije Kotlje, 1945–1986; uredbeni 

protokol župnije Kotlje, 1844–1858.
3.2.		 Imenik članov različnih cerkvenih bratovščin:

• Bratovščine presvetega Srca Jezusovega v Kotljah (1919–
1951);

• Bratovščine sv. Cirila in Metoda (1936–1950);
• Družbe za širjenje vere (1924, 1925);
• Družbe treznosti (1932);
• Apostolstva molitve (1938–1949);
• Apostolstva mož (1927–1940);
• Seznam družin, posvečenih presvetemu Srcu Jezusovemu 

(1925–1930).
3.3.		 Protokol pobranih štolnin v župniji Kotlje, 1857–1906.
3.4.		 Protokol pobranih štolnin v župniji Kotlje, 1908–1955.
3.5.		 Blagajniški dnevnik župnijske cerkve sv. Marjete v Kotljah, 

1892–1985.
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ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1871–2010.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
4.1–4.5 Blagajniške knjige, 1871–2002. 
4.6 Zapisnik cerkvenih sedežev, 1946–1964. 
4.7	 Zapis izplačil za hmelj 1966–1971.
4.8–4.19 Intencijske knjige, 1942–2010.
4.20	 Knjiga oklicev 1951—1974.

ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1882–1965.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
5.1—5.23 Oznanilne knjige. 

ŠKATLA 6
Čas nastanka: 1874–1973.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
6.1		 Oznanilna knjiga, 1965–1973.
6.2		 Uradni list krške škofije (Verordnungsblatt für die Diözese 

Gurk), 1874–1880.
6.3		 Oglasnik lavantinske škofije, letniki 1935–1941.
6.4		 Šematizem lavantinske knezoškofije, 1934.
6.5		 Šematizem lavantinske knezoškofije, 1937.
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ŠKATLA 7
Čas nastanka: 1839–druga polovica 19. stoletja.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1		 Dušni protokol župnije Kotlje, naselij: Tolsti Vrh, Dobri-

je, Koroški Selovec, Brdinje, Podgora, Kotlje, Preški Vrh 
(Seelenbeschreibung /…/), 1839. 

7.2		 Dušni protokol župnije Kotlje, naselij: Kotlje, Podgora, 
Brdinje, Preški Vrh, Podkraj, Uršlja gora, in opravilni 
zapisnik za leto 1865, zapis mašnih ustanov za leto 1866, 
druga polovica 19. stoletja.

ŠKATLA 8
Čas nastanka: 1890–2012.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
8.1		 Dušni protokol župnije Kotlje, 1890.
8.2		 Kronika župnije Kotlje.

ŠKATLA 9
Čas nastanka: 1771–1932.
Jezik: latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: brevirji, mašne knjige, obredniki, 1. del. 
9.1		 Breviarium Romanum, Campidonensi, 1771.
9.2		 Rituale Romano Salisburgense, Salisburgi, 1854.
9.3		 Collectio rituum dioeceseoes Lavantinae, Marburgi, 1894.
9.4		 Missale Romanum, Ratisbonae, Neo Eboraci, Cincinnati, 

1894.
9.5		 Pogrebni obrednik, Ljubljana, 1932.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



193

ŠKATLA 10
Čas nastanka: 1774–1922.
Jezik: latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: brevirji, mašne knjige, obredniki, 2. del. 
10.1.		 Brevir, okrog 1774.
10.2.		 Rituale Parvum, Clagenfurti, 1900.
10.3.		 Breviarium Romanum, Romae, Paris, 1901.
10.4.		 Missae Defunctorum, Campoduni, 1874.
10.5.		 Obrednik, druga polovica 19. stoletja.
10.6.		 Missale Romanum, Ratisbonae, Romae, Neo Eboraci, 

Cincinnati, 19103. 
10.7.		 Missae Defunctorum, Ratisbonae, 1922.

ŠKATLA 11
Čas nastanka: 1622–1957.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
11.1.		 Premoženjskopravne zadeve.
11.1.1		 Listina, prepis: Balthasar Tautscher, protonotar oglejskega 

patriarha, je izjavil, da poklanja Jury Mitarnikh cerkvi sv. 
Marjete v Kotljah Metarnikovo kmetijo, ki jo je njegov 
oče Valentin Mitarnig dobil od vdove Vitala/Withale von 

3 Okovani vogali knjige, dve kovinski zapirali, od tega eno odtrgano.
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Gaisrukha z gradu Grinfels, 28. oktobra 16224.
11.1.2		 Prepis oporoke Jaboba Mettarniga iz Kotelj, 16. april 1698.
11.1.3		 Podobica nadvojvode Petra Leopolda, 1747.
11.1.4		 Listina: Joseph Georg Schrökinger, opat v Šmartnem pri 

Slovenj Gradcu, podeljuje Rebernikovo kmetijo pri Kotljah 
Antonu Rebernigu v dosmrtni užitek, 25. oktober 1747.

11.1.5		 Listina o podelitvi Metarnikove kmetije pri Kotljah Lorenzu 
Mettarnigu v dosmrtni užitek, 10. maj 1755.

11.1.6		 Izkaz o velikosti kmetij, podložnih cerkvi sv. Marjete v 
Kotljah, zaradi plačila davkov, 1789.

11.1.7		 Izkaz o plačilu davkov kmetij, podložnih cerkvi sv. Marjete 
v Kotljah, 1792.

11.1.8		 Listina: Matheus Metarnigg prosi za dovoljenje, da bi smel 
njegov sin odkupiti Metarnikovo kmetijo od podložništva 
koteljski cerkvi, 30. januar 1800.

11.1.9		 Pritožba podložnikov cerkve v Kotljah zaradi višanja da-
jatev, 1801.

11.1.10		 Dokumenti o odkupu podložnih kmetij Metarnik, Svetina 
in Rebernik od cerkve v Kotljah, 1805, 1806.

11.1.11		 Inventar premoženja po leta 1816 umrlem Gregorju Svettini, 
posestniku kmetije Svetina, podložniku cerkve v Kotljah, 
1818.

11.1.12		 Dokumenti glede kmetije Vogel na Tolstem Vrhu: hranilna 
knjižica, dolžna pisma, davčna knjižica, matični listi, prodaja 

4 Originalna listina je imela dva viseča pečata. Kje se nahaja, 
je lahko stvar dodatnih raziskav. Listina je označena z 
besedo »Schirmbrief«, zato lahko sklepamo, da je bila 
kmetija pod cerkveno (patriarhovo) zaščito.
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lesa med vojno, prepustnica …5, 1836–1945.
11.1.13		 Interkalarni račun za župnijo Kotlje s prilogami, 18446.
11.1.14		 Dopis glede interkalarnega računa za leto 1844 za župnijo 

Kotlje, 1847.
11.1.15		 Zapisnik/protokol kanonične vizitacije župnije Kotlje, 1875.
11.1.16		 Navodila za opravljanje vizitacij in birmovanj v krški ško-

fiji, 1892, 1904.
11.1.17		 Dopis glede štolnine v župniji Kotlje, 1893.
11.1.18		 Inventar župnijske nadarbine župnije Kotlje, 1893.
11.1.19		 Potrdilo o blagoslovu dveh posod za sveta olja, 1900.
11.1.20		 Dopis o imenovanju novih cerkvenih ključarjev za župnijo 

Kotlje, 1903.
11.1.21		 Zapisnik/poročilo o vizitaciji župnije Kotlje, 1905.
11.1.22		 Dopis o imenovanju novih cerkvenih ključarjev za župnijo 

Kotlje, 1906.
11.1.23		 Dopis glede dekretov o imenovanju novih cerkvenih klju-

čarjev za župnijo Kotlje, 1909.
11.1.24		 Dopis glede smrti ljudi zaradi griže (Ruhrkrankheit).
11.1.25		 Računa za knjige za župnika Ivana Serajnika7, 1910.
11.1.26		 Pismo Antona Beneteka, provizorja v Št. Juriju na Vino-

gradih/St. Georgen am Weinberge, Ivanu Serajniku glede 
učnega načrta za enorazredne šole, 1911.

11.1.27		 Dopis glede pošiljanja podatkov o smrti prejemnikov 
preživnin, 1914.

11.1.28		 Dopis glede označevanja dopisov za deželno vlado v Lju-

5 Dokumenti so bili shranjeni skupaj. Med njimi so pomembni 
dokumenti iz časa nemške okupacije Mežiške doline 
oziroma nemške uprave v Guštanju v letih 1941–1945.

6 Vsebuje tudi podatke o mašnih ustanovah, pobiranju 
kolekture, prodaji pridelkov in drugo.

7 Takrat je bil župnik v Št. Danijelu nad Pliberkom, danes Šentanel.
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bljani, 1919.
11.1.29		 Računi o prihodkih in odhodkih za župnijsko cerkev sv. 

Marjete v Kotljah in podružnično cerkev sv. Mohorja in 
Fortunata na Šrotneku, 1926, 1931, 1945–1954 in rešitve 
računov, 1935–1938.

11.1.30		 Referata Ivana Serajnika: Kako pisati matične knjige v 
lavantinski škofiji in o taksah, 1924.

11.1.31		 Izdatki Ivana Serajnika za vzdrževanje župnišča in gospo-
darskega poslopja v Kotljah, 1929–1937.

11.1.32		 Zapis dolga podružnične cerkve sv. Mohorja in Fortunata 
na Šrotneku do župnijske cerkve v Kotljah, 1929.
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11.1.33		 Dokumenti o bratovščinah v župniji Kotlje, 1932–1946:
• podobice Bratovščine (apostolstva) sv. Cirila in Metoda;
• obrazec za plačilo prispevkov Bratovščini sv. Cirila in 

Metoda in Družbi za širjenje vere;
• seznam članov bratovščin v župniji Kotlje: Družba za 

širjenje vere, Družba treznosti;
• dopis glede Družbe krščanskih družin;
• Verski list, 13. oktober 1946.

11.1.34		 Pogodba o odstopu zemljišča za šolsko drevesnico v Ko-
tljah, 1936.

11.1.35		 Izjava in proračun za nujna popravila na cerkvenih in 
nadarbinskih poslopjih župnije v Kotljah, 1938.

11.1.36		 Izkaz padlih v vojni ter njih svojcev oziroma sorodnikov 
v župniji Kotlje, 1939.

11.1.37		 Pobotnica o prejemu plačila od Leopolda Barla z Brdinj, 
1940.

11.1.38		 Brošura z naslovom »Dokumenti; Londonski Kuhar piše«, 
izdal propagandni odsek OF, 1943.

11.1.39		 Zaplemba dveh parcel župnije Kotlje v korist NS Volkswoh-
lfahrt, 1943; odločba o vrnitvi dveh od Nemcev zaplenjenih 
parcel župniji Kotlje, 1946, 1947.

11.1.40		 Pismo Georgu Krivogradu, Blockleiterju KVB8 na Tolstem 
Vrhu, 1944.

11.1.41		 Seznam hišnih številk župnije Kotlje9.
11.1.42		 Štolninski red za lavantinsko škofijo, 1945.
11.1.43		 Sklepi o cenitvi vojne škode, 1945, 1946.
11.1.44		 Dovoljenje za prevoz umrle Marije Krautberger, 1945.
11.1.45		 Dopis glede zamenjave družinskih osebnih imen, 1945.
11.1.46		 Dokumenti glede plačila davkov, 1945–1957.

8 KVB – Kärntner Volksbund oziroma Koroška ljudska zveza.
9 Pod hišno št. 22 je navedena tudi bolnišnica – Spital.
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11.1.47		 Dopisi glede prevoza posmrtnih ostankov padlih med 
drugo svetovno vojno, 194510.

11.1.48		 Dopisi glede obnove župnišča v Kotljah in vrnitve strešne 
opeke iz Železarne Ravne, 1945–1955.

11.1.49		 Dokumenti glede oddaje matičnih knjig župnije Kotlje, 1946.
11.1.50		 Dopisi glede binacij, kolkovanja in birmanskih botrov, 

1946; dopis župnika Ivana Serajnika o izstopu iz OF, 1946.
11.1.51		 Zapis župnika Ivana Serajnika glede agrarne reforme v 

župniji Kotlje, 1946.
11.1.52		 Dopis glede vrnitve matičnih knjig izpred leta 1850 župnij-

skih uradom, 1946.
11.1.53		 Dovoljenje Ivanu Serajniku za poučevanje verouka na šoli 

v Kotljah, 1946.
11.1.54		 Dopisi glede upravljanja dekanije Mežiška dolina s strani 

Valentina Stücklerja, 1946, 1947.
11.1.55		 Imenovanje Janeza Križaja za vikarja namestnika v župniji 

Guštanj, 1947.
11.1.56		 Dopisi in odločbe glede pobiranja prispevkov za cerkvene 

potrebe, 1947–1952.
11.1.57		 Dopis glede blagoslavljanja z odpustki, 1948.
11.1.58		 Prepisi cerkvenih inventarjev župnijske nadarbine Kotlje, 

župnijske cerkve sv. Marjete v Kotljah in podružnične 
cerkve sv. Mohorja in Fortunata na Šrotneku, 194811.

11.1.59		 Dopisi glede poučevanja verouka na šoli v Kotljah, 1949–1953.

10 Tu gre v večini primerov za prekop posmrtnih ostankov padlih 
borcev in sodelavcev OF (npr. Ivana Kuharja). Nekatere so 
prekopali tudi iz grobišča pri dvorcu Ravne ter iz grobišča pri 
Rimskem Vrelcu. Za Ivana Dvornika je na hrbtni strani zapis, 
da so ga 19. 3. 1944 ubili partizani na Ludranskem vrhu.

11 Gre za prepis inventarjev iz leta 1934. Nahajališče originalov ni znano.
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ŠKATLA 12
Čas nastanka: 1950–1998.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
12.1.		 Premoženjskopravne zadeve.
12.1.1		 Navodila za pisanje matičnih knjig, 1950.
12.1.2		 Dopis glede blagoslova Marijine slike v župnijski cerkvi 

v Kotljah in zapis glede stanja cerkvenih objektov, 1950.
12.1.3		 Situacijski načrt dveh parcel v Kotljah, 1951.
12.1.4		 Dopis glede prepovedi procesij za 1. in 2. maja 1951.
12.1.5		 Dopisi in odločba o prekršku župnika Ivana Serajnika 

zaradi branja škofijske okrožnice, 1952.
12.1.6		 Zvezek z zapisi odhodkov pri popravilih cerkvenih objektov 

župnije Kotlje, 1952–1973.
12.1.7		 Pismo župnika Ludvika Lajnščka glede povrnitve stroškov 

za obnovo cerkvenih objektov v Loki pri Zidanem Mostu, 
1952.

12.1.8		 Dopisi glede prepovedi procesij v Kotljah in glede verskih 
knjig, 1952.

12.1.9		 Dovoljenje župniku Ivanu Serajniku za maševanje v hišni 
kapeli, 1953.

12.1.10		 Odločba o oddaji večje sobe v župnišču v Kotljah družini 
Ivana Bricmana za stanovanje, 1953.

12.1.11		 Zakon o pravnem položaju verskih skupnosti, 1953.
12.1.12		 Dopisi in odločba o obveznem vodenju poslovnih knjig za 

župnijo Kotlje, 1953.
12.1.13		 Pogodba z Uršulo Melher o podaritvi njenega pohištva 

župniji Kotlje in odobritev njenega bivanja v eni sobi v 
župnišču, 1954.

12.1.14		 Dokumenti glede prodaje dveh župnijskih parcel v Kotljah, 
1954, 1955.
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12.1.15		 Dokumenti glede prevzema župnije Kotlje od soup-
ravitelja Jaroslava Kotnika v letu 1954 in od novega 
župnika Ludvika Lajnščka v letu 1955.

12.1.16		 Dokumenti glede zavarovanja cerkvenih objektov 
župnije Kotlje, 1954–1968.

12.1.17		 Seznam naročnikov Družbe sv. Mohorja, 1954–1958.
12.1.18		 Dokumenti glede sečnje lesa in pridelave krompirja, 

1955–1962.
12.1.19		 Dovoljenja za procesije v župniji Kotlje, 1955–1972.
12.1.20		 Dopis glede prodaje delov dveh župnijskih parcel v 

Kotljah, 1956.
12.1.21		 Prošnje za obhajanje velikonočne vigilije ob sončnem 

zahodu, 1957–1964.
12.1.22		 Sklepi okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu o vpisu 

spremembe imena župnijskega urada Kotlje v zemlji-
ško knjigo, 1957.

12.1.23		 Odločbe o odmeri davkov za župnijo Kotlje, 1958–1971.
12.1.24		 Poročilo o kanonični vizitaciji župnije Kotlje, 1959.
12.1.25		 Obvestilo o oporoki umrlega dr. Alojzija Kuharja, 195912.
12.1.26		 Dopis o priključitvi dekanij Dravograd in Mežiška 

dolina k lavantinski škofiji, 1964.
12.1.27		 Zapisnik o odstopu dela župnijskega zemljišča za re-

konstrukcijo ceste Ravne–Rimski Vrelec, 1966.
12.1.28–12.1.72 Dokumenti premoženjskopravnih zadev v obdobju 

1968–1998.

12 Obvestilo je v angleškem jeziku.
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ŠKATLA 13
Čas nastanka: 1993–2012.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
13.1.		 Premoženjskopravne zadeve – dokumenti, dopisi..
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ŠKATLA 14
Čas nastanka: 1869–1995.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: Dokumenti o duhovnikih.
14.1.		 Volbenk Serajnik, prošt v Dravogradu.
14.1.1		 Spričevala o šolskem uspehu, 1880–1893.
14.1.2		 Listine o podelitvi mašnih redov, 1892.
14.1.3		 Imenovanja, 1889–1915:

• prošnja za sprejem na študij teologije v Gorico, 1889;
• imenovanje za vojaškega kaplana 2. razreda/klase, 1893;
• listina o sprejemu v krško škofijo, 1893;
• listina o podelitvi spovedne sodnosti, 189713;
• dokumenti o imenovanju za župnika župnije Šentlipš/

St. Filipen bei Reinegg in provizorja župnije Sv. Jurij na 
Vinogradih/St. Georgen am Weinberge, 1903;

• dokumenti o imenovanju za prošta proštije Dravograd 
in o podelitvi naziva škofijski duhovniški svetnik, 1915.

14.1.4		 Razno, 1869–1923:
• spričevalo o cepljenju, 1869;
• dopis glede oporoke Lovrenca Serajnika, prošta v Tinjah, 

1903;
• računi za plačilo davkov, 1902–1914;
• konvertiranje avstrijskih obveznic v vrednostne papirje 

Kraljevine SHS, 1923;
• pismo Volbenku Serajniku ob bolezni, mogoče 1902 

(težko berljivo).

13 Serajnik je bil takrat kaplan v Tinjah.
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14.2.		 Ivan Serajnik:
14.2.1		 Spričevala o šolskem uspehu, 1889–1902.
14.2.2		 Finančne zadeve, 1897–1940:

• izkaza o premoženjskem stanju Ivana Serajnika, 1897, 1898;
• računi in dopisi o obnovi oltarjev v cerkvi v Timenici in 

dopis glede kazni, 1903–1905;
• dokumenti glede dohodkov Ivana Serajnika v župniji Kop-

rivna, 1904, 1905;
• dokumenti glede prihodkov v župniji Sv. Danijel in Strojna, 

1906–1909;
• dokumenti glede interkalarnih računov za župnijo Strojna, 

1910–1913, in primopredajna zapisnika za župniji Sv. Danijel 
in Strojna, 1911;

• dokumenti glede interkalarnih računov za župnijo Timenica 
in prošnje za povečanje dohodkov, 1912–1916;

• dokumenti glede plačila davkov, 1913–1917;
• izkaz o prihodkih in odhodkih župnije Kotlje, 1915;
• dopis glede zvišanja dohodkov, 1917;
• dopis glede plačila davkov, 1918;
• dokumenti glede določitve veroučne nagrade14 za župnika 

Ivana Serajnika, 1922–1939;
• dopisi glede dohodkov župnika Ivana Serajnika, 1925–

1940.
14.2.3		 Listine o podeljenih mašnih redovih, 1899–1901.
14.2.4		 Imenovanja, 1902–1930:

• listina ob posvetitvi v duhovnika, 190215;
• listina o imenovanju za kaplana na Prevaljah, 1902;
• listina o imenovanju za provizorja župnije Koprivna, 1904;

14 V tem primeru gre za denarno nadomestilo/plačo 
za poučevanje verouka na osnovnih šolah.

15 Dobil je tako imenovani »Tischtitel«.
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• dokumenti o imenovanju za provizorja župnije Timenica/
Timenitz, 1905, 1906;

• imenovanje za škofovega dvornega kaplana in tajnika, 
1906;

• dokumenti o imenovanju za župnika župnije Sv. Danijel16 
in provizorja župnije Strojna, 1906;

• dokumenti o imenovanju za župnika župnije Timenica, 
1911;

• dokumenti o imenovanju za župnika župnije Kotlje, 1914;
• imenovanje za duhovnega svetovalca v lavantinski ško-

fiji, 1930.
14.2.5		 Vojaščina (dopisi, spričevala, pozivi), 1904–1921.
14.2.6		 Službeni izkazi, 1912–1937.
14.2.7		 Razno, 1890–1954:

• dekret o oprostitvi plačila šolnine, 1890, 1891;
• spričevalo o cepljenju, 1892;
• domovinski list (domovnica) občine Št. Jakob v Rožu, 

1897;
• prošnja za pristop k maturi, 1898;
• dopis o podelitvi štipendije Luke Perkouniga, 1899;
• dopisi glede narodnostnih razmer v župniji Prevalje in 

uveljavitve slovenskega jezika pri poučevanju otrok, 1903;
• pismo velikovškega kanonika Jožefa Dobrovca in dekana 

Simona Črešnarja s pozivom k prijavi na prosto delovno 
mesto kateheta na meščanski šoli v Velikovcu, 1906;

• dopis o priznanju župnijskega izpita (Pfarrkonkurs 
Prüfung), 1914;

• imenovanje za kateheta na osnovni šoli Tolsti Vrh; zapi-
snik o pouku krščanskega nauka in o verskih vajah za 1. 
in 2. razred dvorazredne ljudske šole Kotlje, 1925–1927;

16 Šentanel.
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• čestitke škofa Maksimiljana Držečnika ob zlatomašnem 
jubileju župnika Ivana Serajnika, 1951;

• prevod rojstnega in krstnega lista župnika Serajnika, 
195217;

• oporoka župnika Ivana Serajnika in izpisek iz mrliške 
knjige, 1954;

• razglednici, okrog 1921 in 194718, z voščili za praznike.
14.3.		 Ludvik Lajnšček, dokumenti, 1934–1993.
14.4.		 Marjan Plohl, dokumenti, 1988–1995.

ŠKATLA 15
Čas nastanka: 1900–2008.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
15.1.		 Zapiski Ivana Serajnika.
15.1.1		 Zapiski Politika sploh, 1920–1924.
15.1.2		 Kmetijstvo, 1922.
15.1.3		 Nadaljevalna šola, 1929, 1930.
15.1.4		 Zapiski Liberalizem.
15.1.5		 Krščanski nauk 1.
15.1.6		 Pridiga ob godu sv. Antona Puščavnika, 1900.
15.2.		 Zapiski Ludvika Lajnščka.
15.2.1		 Seznam pridig Predicate, 1934–1940.
15.2.2		 Zapiski refectio animae, No. 1, 1936–194219.
15.2.3		 Zapiski refectio animae, No. 2.

17 Prevod je napravil dr. Dušan Senčar.
18 Ta ima motiv risbe cerkvice na gori (mogoče Uršlje gore?).
19 Zelo poškodovana vezava.
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15.2.4		 Zapiski refectio animae, No. 3.
15.2.5		 Razni zapiski k pridigam. 
15.2.6		 Moralka20.
15.2.7		 Dogm21.
15.3.		 Fotografije.
15.3.1		 Župnijska cerkev sv. Marjete, zunanjost, notranjost, tudi 

negativi in diapozitivi.
15.3.2		 Podružnična cerkev sv. Mohorja in Fortunata na Šrotneku 

– zunanjost.
15.3.3		 Župnišče v Kotljah pred in med zadnjo obnovo (notranjost, 

zunanjost).
15.3.4		 Krautbergerjevo znamenje.
15.3.5		 Ivan Serajnik v družbi z dvema dekletoma, dvema moškima 

in župnikom Janezom Hörnbockom, 1939.
15.3.6		 Ivan Serajnik, 1941.
15.3.7		 Skupinske fotografije izgnanih slovenskih duhovnikov v 

Sremskih Karlovcih, 1941, in v samostanu Stična, 1942, 1943.
15.3.8		 Fotografija zbranih starejših moških, 1949.
15.3.9		 Župnik iz Črne Matej Krof na mrtvaškem odru, 1950.
15.3.10		 Nova maša Antona Štekla, 1968.
15.3.11		 Fotografije pogreba v Kotljah, 1968.
15.3.12		 Prvo sveto obhajilo v Kotljah, foto Franc Ocepek, 1968.
15.3.13		 Fotografije poroke v Kotljah, 1969.
15.3.14		 Prvo sveto obhajilo v Kotljah, foto Franc Ocepek.
15.3.15		 Fotografija sv. birme v Kotljah, 1971.
15.3.16		 Justina Kostwein, organistka v Kotljah, 1978.
15.3.17		 Avgust Raščan.
15.3.18		 Fotografija gospodinje z otrokom pri peki kruha.
15.3.19		 Fotografije starejših ljudi.

20 Latinsko-slovenski slovar, ki si ga je Ludvik Lajnšček izdelal sam.
21 Latinsko-slovenski slovar, ki si ga je Ludvik Lajnšček izdelal sam.
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15.3.20		 Fotografija nagrobnika prošta Martina Stefancioze v 
Črnečah in fotografija nagrobnika dravograjskih proštov, 
1992.

15.3.21		 Negativa hiše p. d. Kovač v Podgori in Rožankove kapele 
v Podgori.

15.4.		 Veroučna spričevala22 za šolska leta, 1989–2008.

ŠKATLA 16
Čas nastanka: 1832–1993.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
16.1.		 Gledališke igre, rokopisi pesmi, notni zapisi, skice.
16.1.1		 Risba Ludvika Lajnščka (karikatura), avtor Ladislav Kondor, 

Murska Sobota, 28. 1. 1941.
16.1.2		 Antonio Bodini, Tantum ergo Genitori /…/ (notna partitura 

s pesmimi, Udine), 1832.
16.1.3		 Notne partiture s pesmimi, 19. stoletje.
16.1.4		 Pesmi društva »Sängerverein Unterdrauburg«.
16.1.5		 Del knjige s slovenskimi nabožnimi pesmimi z notnimi 

partiturami.
16.1.6		 Lieder und Tänze aus Kärnten, ok. 1938.
16.1.7		 Peter Muller, rokopis slovenskih pesmi, začetek 20. stoletja.
16.1.8		 Maria Kostwein, rokopis pesmi v nemščini.
16.1.9		 Josef Metarnig, rokopis slovenskih nabožnih pesmi.
16.1.10		 Rokopis slovenskih pesmi (mogoča avtorja Franz Sametz 

ali Josef Werlinza iz Šentanela/Sv. Danijel), 1873.
16.1.11		 Franc Ksaver Meško, Pesem ob jubileju srebrne maše Ivana 

22 Spričevala so bila najdena ob popisovanju zadnjih škatel. 
Zaradi prostorske stiske so bila razvrščena v najbližjo škatlo 
z dovolj prostora. Tu so spričevala samo tistih otrok, ki 
spričeval niso dvignili po koncu veroučnega izobraževanja.
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Serajnika.
16.1.12		 Rokopisi slovenskih nabožnih pesmi (ni podatkov o av-

torjih; v eni je skica dvorca Šrotnek).
16.1.13		 Lojzika Kostwein, zvezek s šolskimi spisi.
16.1.14		 Justi Kostwein, zvezek z raznimi zapisi (tudi igrami).
16.1.15		 Igra: Lovorjev venec.
16.1.16		 Igra: Nemški ne znajo, spisal Jakob Alešovec.
16.1.17		 Igra: Kako se je Klančniku zmešalo.
16.1.18		 Igra: Krajnčičev Jurij.
16.1.19		 Igra: Repoštev, poslovenil Fr. Rihar.
16.1.20		 Igra: Janko in Metka.
16.1.21		 Igra: Ciganka.
16.1.22		 Igra: Gosposka kmetija.
16.1.23		 Igra: Zacoprana koza.
16.1.24		 Igra: Neljuba pomota.
16.1.25		 Igra: Iz lovskega oprtnika.
16.1.26		 Igra: Zmeda nad zmedo.
16.1.27		 Ena stran iz ene igre.
16.1.28		 Zbirka ljudskih iger, IV. snopič, Ljubljana, 190523.
16.1.29		 Tri pesmi župnika Avguština Raščana.
16.2.		 Zapisi o zgodovini župnije Kotlje.
16.2.1		 Podobica angela varuha z molitvijo, prva polovica 19. 

stoletja.
16.2.2		 Program državne gimnazije v Celovcu (Program des Staats 

Obergymnasiums Klagenfurt), 1908–191224.
16.2.3		 Pismo in učni načrt Mateja Računa za enorazredno ljudsko 

šolo v Št. Jakobu v Rožu, 1910.
16.2.4		 Novomašni podobici, Vinko Razgoršek, 1910, Alojz Kuhar, 

1918; podobica blagoslovitve zvonov v Kotljah, 1929.

23 Knjiga je bila last Katoliškega slovenskega 
izobraževalnega društva Kotlje.

24 Nekaj strani fotokopij.
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16.2.5		 Letno poročilo državne gimnazije v Celovcu (Jahresbericht 
/…/), 1913–191625.

16.2.6		 Časopis Naša sloga, 6. april 1927.
16.2.7		 Časopis Nedelja, tednik za versko življenje, leto 6, št. 51, 

Maribor, 23. december 1934.
16.2.8		 Potrdilo o opravljeni delovni službi Hitlerjugenda za Ulricha 

Trauda iz Kotelj, 1942–194326.
16.2.9		 Seznam padlih med drugo svetovno vojno iz župnije Kotlje, 

1947.
16.2.10		 Književni glasnik, leto VIII, Celje, junij 1964, št. 127.
16.2.11		 Zapis ob 100. obletnici rojstva koteljskega župnika Ivana 

Serajnika – »Vireja« iz Prežihove Jamnice.
16.2.12		 Župnija svete Marjete v Kotljah (zapis o zgodovini župnije).
16.2.13		 Zapis »Na spoved« o spovedi koteljskega župnika Felicijana 

Goloba v 19. stoletju28.
16.2.14		 Število padlih v prvi svetovni vojni iz župnije Kotlje po 

hišah.
16.2.15		 Izpiski iz arhivskega gradiva župnije Kotlje, hranjenega v 

Škofijskem arhivu v Celovcu.
16.2.16		 Kopija knjige: Zbornik o dr. Alojzu Kuharju, 1993.
16.2.17		 Zemljevid Kotelj z okolico, 2. polovica 20. stoletja29.

25 Nekaj strani fotokopij.
26 Shranjeno v priloženem kartonastem tulcu.
27 Posvečen Francu Ksaverju Mešku.
28 Zapis je izrezan iz koroškega časopisa Nedelja. 

Datum izdaje časopisa neznan.
29 Shranjen je v kartonastem tulcu zunaj škatle. 
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ŠKATLA 17
Čas nastanka: 1959–2011.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
17.1.		 Dokumenti glede pastoralne dejavnosti župnije Kotlje, 1. del.

ŠKATLA 18
Čas nastanka: 1965–2012.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
18.1.		 Dokumenti glede pastoralne dejavnosti župnije Kotlje, 2. 

del (verouk).

ŠKATLA 19
Čas nastanka: 1928–2012.
Jezik: slovenščina, nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
19.1.		 Pastoralne zadeve – verouk, 2005–2012. 
19.2.		 Matične zadeve.
19.2.1		 Dopisi glede pomanjkljivih podatkov v matičnih knjigah 

župnije Guštanj, 1928, 1932.
19.2.2		 Matični listi (krstni, samski in oklicni)30, 1931–1998.
19.2.3		 Birmanski listki, 1932, 1933, 1936, 1938, 1942–1944, 1946–1950, 

1953, 1954, 1969–1974, 1987, 1988.
19.2.4		 Naznanila rojstev, 1941–1946.
19.2.5		 Mrliško ogledni listi/Sporočila o smrti – izpiski iz mrliške 

matične knjige, 1941–1953, 1954, 2002, 2005.

30 Samo nekaj posameznih ohranjenih izvodov, ki se ne 
navezujejo na druge ohranjene matične zadeve.
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19.2.6		 Sprejemi v Katoliško cerkev, 1942, 1972.
19.2.7		 Sporočila o porokah, 1943, 1944, 1947, 1950, 1960, 1970–1974, 

1978, 1985, 1987, 2007, 2009, 2011.
19.2.8		 Izstopi iz Katoliške cerkve, 1948, 1969, 1976, 2005.
19.2.9		 Pozakonitve otrok, 1956–1983.
19.2.10		 Prošnji za izstavitev krstnih listov, 1970, 1974.
19.2.11		 Sprememba imena, 1987.
19.2.12		 Dovoljenja za krst in poroko v drugi župniji, 1992–2010.
19.2.13		 Dopis glede ničnosti zakona, 2008.
19.2.14		 Nadomeščanje botre pri sveti birmi v Guštanju.
19.2.15		 Seznam prebivalcev župnije Kotlje, druga polovica 20. stoletja.

ŠKATLA 20
Fond: Župnija Kotlje.
Čas nastanka: 1916–1949.
Jezik: slovenščina, nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
20.1.		 Poročni spisi s prilogami.

ŠKATLA 21
Čas nastanka: 1950–1979.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
21.1.		 Poročni spisi s prilogami.

ŠKATLA 22
Čas nastanka: 1980–2011.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
22.1.	 Poročni spisi s prilogami.
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Naslov: Župnija Libeliče.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1563–2007.
Obseg (tekoči metri): 1,2.
Obseg v arhivskih škatlah: 12.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, listinsko gradivo, 
spisovno gradivo, načrti, risbe/slike, tiski, letaki, plakati, kartograf-
sko gradivo, fotografsko gradivo.
Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije 
Libeliče sega v sredino 16. stoletja. Do smrti zadnjega libeliškega 
župnika Antona Vogrinca je bilo hranjeno v libeliškem župnišču. 
Ko je župnija prišla v soupravo župnikov v Črnečah, so gradivo 
prenesli v črneško župnišče, kjer se nahaja še danes. Arhivsko 
gradivo je dobro ohranjeno in primerno hranjeno. Urejati so ga 
začeli že pred tridesetimi leti, a čeprav so ga uredili le polovico, je 
to zelo pomagalo pri nadaljnjem urejanju gradiva.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti župnije v drugih arhivih: Župnija Črneče.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1563–1727.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Zbirka listin: 
1.1.1	 Listina: Georg von Gaissrugg zu Puechenstain, ki je imel 

v zakupu gospostvo Dravograd, je po smrti Petra Standla 
prodal njegovo hubo, spadajočo v gospostvo Dravograd, 
Wastianu Sckhurlletu in njegovi ženi Anni ter njunim 
zakonitim moškim potomcem. Izdano na dan svetega 
Tomaža (»Zwelffpotten tag«), 21. 12. 1563. 

1.1.2	 Listina: Brata Thoman in Georg von Sigersdorff zu Groswin-
cklern und Tscherberg sta prodala Oswaldtu Pisernigkhu 
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in vsem njegovim moškim potomcem Pissernikovo hubo, 
30. 1. 16101.

1.1.3	 Listina: Brata Thoman in Georg von Siegerstarff zu Groswin-
cklern und Tscherberg sta prodala za 153 guldnov Blasyu 
Hulmerju in njegovim zakonitim dedičem štiri njive. Od 
teh se dve nahajata za dvorcem Črneče in dve ob reki Dravi, 
4. 4. 16102.

1.1.4	 Listina: Georg Pruggler, ta čas upravitelj gospostva Pliberk, 
je prodal Balthasarju Canzianu iz Potoč/Pach domec in 
Gornikovo hubo, ležečo v Libeličah. Kmetijo je takrat 
posedoval Adam Gornigg, 1. 7. 16123.

1.1.5	 Listina: Balthasar Canzian, podložnik radeljskega samosta-
na, živeč v Potočah, je poklonil Gornikovo kmetijo cerkvi sv. 
Martina v Libeličah. Kmetijo je prejel od gospoda Georga 
Prugglerja in na njej je takrat živel Adam Gornigg. Listino 
so pečatili Oswald Sablatnigg, župnik v Libeličah, Georg 
Pruggler, oskrbnik gospostva Pliberk, Michael Üblbacher, 
trški sodnik, in Andree Mayr, meščan v Labotu/Lavamünd, 
29. 1. 16134. 

1.1.6	 Listina: Primus Straunig, črneški podložnik, ki je živel na 
kmetiji Hualz, je za svoj dušni blagor poklonil cerkvi sv. 
Jakoba in Andreja v Črnečah svojo kmetijo, imenovano 
Grilova huba, ležečo ob reki Meži. Listino so pečatili Georg 
Hörlich v imenu dravograjskega prošta, Matheum Khanni-
zer, župnik v Guštanju, in Georg Pruggler, oskrbnik gradu 
Pliberk, 16. 4. 16205.

1 Listina je imela dva viseča pečata, ki sta izgubljena.
2 Ohranjena oba pečata.
3 Viseči pečat izgubljen.
4 Listina ima štiri v papir vtisnjene pečate.
5 Listina ima tri viseče pečate.
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1.1.7	 Listina: V listini je Georg Satter, svobodni gospod Schwam-
berg, komornik in upravitelj deželne knjige (Landsbuch) 
na Štajerskem, pisal o denarnem sporu glede dolga v višini 
150 guldnov, ki jih je bil bratoma Thomanu in Georgu Si-
gersdorfu dolžan Hans Jacob Wäschall. Ta jima je poplačal 
5 funtov 4 šilinge in pol feniga v denarju dne 15. maja 1615. 
Preostanek pa bo poplačal z Grilovo hubo, 19. 5. 16216.

1.1.8	 Listina: Gothard von Gleins zu Gleinsstätten je prodal 
cerkvi sv. Jakoba in Andreja v Črnečah Oswaldtu Sablat-
niggu, župniku v Libeličah in Črnečah, ključarjema Adamu 
Khureyu in Adamu Garnprethu Sušnikovo hubo v Črnečah, 
na kateri živi Thomas Tschutsche, 24. 4. 16227.

1.1.9	 Listina: Jacob Schrampf von Aichperg auf Gallenhofen 
in njegova žena Getraud Schrampfin, rojena svobodna 
Saurau, sta prodala hubo Neboisen, ležečo pod cerkvijo sv. 
Jedrti pri Slovenj Gradcu, libeliškemu župniku Oswaldtu 
Sablatnikhu in članom bratovščine Naša ljuba gospa (Unser 
lieben frauen bruderschaft) v Libeličah. Omenjeno hubo 
sta kupila od gospoda Adama Muerzerja zu Mörz und 
Gallenhofen, 29. 9. 16298.

1.1.10	 Listina: Ustanovna listina, s katero je upokojeni mestni 
župnik v Celovcu Jacob Rohrmeister daroval 3000 guldnov 
za kaplansko mesto in za vzdrževanje kaplana v Libeličah, 
27. 1. 17099.

6 Listina ima viseči pečat izstavitelja, pečat je poškodovan.
7 Voščeni del visečega pečata je odpadel, lesena škatlica je ostala.
8 Na listini sta odtisnjena voščena pečata.
9 Na listini sta dva pečata, pečat Jezuitskega kolegija je 

ohranjen v celoti, od drugega pa je ostala samo škatlica.
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1.1.11	 Listina: Listina, v kateri je Georg Ruess, mizarski mojster, 
zamenjal z Josefom Trebulom in njegovo ženo Nežo dva 
vrtova, ležeča pri spodnjih vratih za hišo, in zeliščni vrt 
na spodnjem trgu v Slovenj Gradcu. Ruessov prvi vrt je 
dajal cerkvi sv. Elizabete letno 1 gulden. Na zgornji strani 
je mejil na vrt Gregorja Gatschnikha, na zunanji strani na 
pot, ki vodi na Križ (Creuz), na tretji strani na pot proti 
Guštanju in na četrti strani na drugi vrt, kateri je dajal 
cerkvi sv. Jedrti letno 30 krajcarjev, 8. 1. 172710.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1612–1870.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Krstna knjiga, 6. december 1612 – 31. oktober 1615, str. 1–19.
2.2		 Krstna knjiga, 12. november 1615 – 30. december 1615, 14. 

januar 1616 – 9. april 1616, fol. 21–23 (4 strani), Krstna knjiga, 
9. januar 1795 – 19. junij 1801, str. 351–387.

2.3		 Krstna knjiga Libeliče, transkripcija zapisa iz originala in 
natisnjena na novejši papir, 1612–1613.

2.4		 Krstna knjiga Libeliče (Geburts-Buch bey der Pfarr Lei-
fling), 1801–1821.

2.5		 Rojstna knjiga župnije Libeliče (Geburtsbuch Leifling /…/), 
1843–187011.

10 Listina ima v papir odtisnjen pečat.
11 Kopija iz leta 1995.
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ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1818–1845.
Obseg: 0,1 m.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Vsebina:12 
3.1		 Poročni spisi s prilogami, 1818–1845.

12 V posameznih kronološko razporejenih mapah so naslednji 
dokumenti: dovoljenja zemljiških gospostev ob porokah podložnikov 
in mestnih/trških magistratov ob porokah meščanov/tržanov 
(Entlaßschein, Heiratslizenz, Meldzedtl, Zeugnis, Zertifikat), moralno 
spričevalo (Moralitätszeugnis), mrliški list (Todtenschein), oklici 
(Eheverkundigungsanzeige, Verkundschein, Aufgebotsanzeige, 
Aufgebotsschein, Eheverlautbarung, Ehemeldzettel), poročni 
zapisniki (Protokoll, Eheaufnahme, Eheaufnahmeschein, Ehezeugnis, 
Trauungszeugnis, Certifikat), rojstni in krstni listi (Geburts und 
Taufscheine), samski list (Testimonium status liberi, Ledigschein, 
Auskundschein), versko spričevalo (Religionszeugnis).
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ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1846–1865.
Obseg: 0,1 m.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Vsebina: 
4.4.		 Poročni spisi s prilogami, 1846–1865. 

ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1866–1889
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
5.1		 Poročni spisi s prilogami, 1866–1889.

ŠKATLA 6
Čas nastanka: 1890–1905.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
6.1		 Poročni spisi s prilogami, 1890–1905.

ŠKATLA 7
Čas nastanka: 1906–1934.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1		 Poročni spisi s prilogami, 1906–1925, ženitveni izpraše-

valni zapisnik župnije Libeliče, 1919–1934.
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ŠKATLA 8
Čas nastanka: 1926–1970.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Opombe: Za določena leta so pri poročnih spisih ohranjeni tudi 
samo posamezni dokumenti, na primer oklicni listi, kar je zabele-
ženo v oklepaju naslova mape.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
8.1		 Poročni spisi s prilogami, 1926–1968, izpiski iz matičnih 

knjig, 1950–1970.

ŠKATLA 9
Čas nastanka: 1800–2007.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
9.1		 Pastoralne zadeve.
9.1.1		 Pet fotografij s porok.
9.1.2		 Fotografija novejše hišne bolniške kapele.
9.1.3		 Fotografija slovesnosti nove maše13.
9.1.4		 Seznam duhovnikov libeliške župnije, 1608–1774, in izposoja 

krstnega lista, 1926.
9.1.5		 Karl Kirchmai(y)er – študijske zadeve, dekret za prevzem 

župnij Črna na Koroškem in Javorje. 
9.1.6		 Pridiga v slovenščini na »roženkransko« nedeljo, 1862.
9.1.7		 Pridiga v slovenščini »In svehtosti Jakobi in Neuhausel«, 

1865.
9.1.8		 Seznam gospodarjev Gorč s podatki o znanju krščanskega 

13 Poje zbor, na fotografiji sta dva patra, mogoče kapucina.
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nauka, konec 19. stoletja.
9.1.9		 Seznam osmih ljudi z letnicami rojstev, 1861–1883. 
9.1.10		 Note cerkvenih pesmi, 1931.
9.1.11		 Birmanska potrdila, 1931 –1970.
9.1.12		 Prošnja za anticipacijo velikonočne vigilije, 1957–1958.
9.1.13		 Pisma in dopisnice Antonu Vogrincu, 1949–1969.
9.1.14		 Anton Vogrinec – spričevalo Državne gimnazije Ptuj 28. 

6. 1930; listina o sprejemu v Marijino kongregacijo, 1931; 
podelitev tonzure, 3. 6. 1932; spričevalo župnijskega izpita 
12. 10. 1940.

9.1.15		 Anton Vogrinec – imenovanje za vikarja, namestnika na 
župniji Strojna, 12. 2. 1959; dopis škofijskemu ordinariatu 
v Maribor glede velikonočne vigilije, 11. 4. 1960.

9.1.16		 Razni dopisi, 1967–1975.
9.1.17		 Dopis o imenovanju uboštvenih svetov (Waisenräthe), 31. 

10. 1903.
9.2		 Premoženjskopravne zadeve.
9.2.1		 Račun prihodkov in odhodkov za župnijski uboštveni sklad 

v Libeličah (Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben 
des Pfarr-Armenfonds in Leifling), 1836.

9.2.2		 Dopis škofijskemu konzistoriju glede dolgov, 17. marec 1838.
9.2.3		 Premoženje cerkvene nadarbine Libeliče (Stammvermőgen 

der Pfarrspfründe St. Martin zu Leifling), 23. april 1838.
9.2.4		 Obligacije (Obligationen – Nachweisung von der Pfarr St. 

Martin zu Leifling und von den hinzu gehörigen Filialen 
unter der Vogteyherrschaft Eberndorf in Bezirk Bleiburg 
liegend für das Rechnungsjahr 1844), 184414.

9.2.5		 Premoženjsko stanje ubožnega sklada (Armeninstitut), 1853.
9.2.6		 Zbiranje prispevkov za nov srednji zvon (Sammlung für 

14 S svinčnikom in črnilom so pripisane letnice do leta 1853. 
Možno, da se nanaša dokument tudi na ta dopisana leta.
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die neu zuübergießende mittlere Glocke), 1849.
9.2.7		 Zapis zavezancev gospostva župnišča Libeliče in določenih 

odškodnin, ki so jih morali ti povrniti župnišču v zameno 
za prejšnje dajatve v denarju, naturalijah ali v delu (Na-
chweisung über die von dem ingenanten Verpflichteten an 
die obgenante Herrschaft (Pfarrhof Leifling) entrichteten 
gegen billige Entschädigung aufgehobenen unveränderli-
chen Geld, Natural und Arbeitsleistungen), 15. marec 1850.

9.2.8		 Dopis občinskega urada Libeliče glede računa za ubožni 
sklad (Armeninstitut), 1852.

9.2.9		 Prejemki in izdatki pri cerkvi v Libeličah in njeni podru-
žnici sv. Jerneja in Ožbolta v Potočah (Kirchenrechnung 
über alle Empfänge und Ausgaben im Jahr 1862 der Kirche 
Leifling und der zur selben gehörigen Filiale St. Oswald 
und Barthlma in Pach), 1862.

9.2.10		 Računi (Quitung), 1843–1866.
9.2.11		 Bilanca prihodkov in odhodkov pri župnijski cerkvi sv. Martina 

v Libeličah in pri podružnični cerkvi sv. Jerneja in Ožbolta 
v Potočah/Bach (Summaricher Extrakt aus der bei der Pfar-
rkirche St. Martin in Leifling aufgenomenen Kirchenrech-
nungen vom 1. Jänner bis lezten Dezember 1875), 1854–1875.

9.2.12		 Popis vseh na novo nabavljenih ali popravljenih stvari 
v župniji sv. Martina v Libeličah, od 1. maja 1862 naprej 
(Detailirte Aufzeichnung jener Gegenstände welche seit 
1. Mai 1862 bei der Pfarrkirche St. Martin in Leifling neu 
angeschafft wurden – durch wenn – in welcher Werthe – 
Reparaturen und Herrstellungen), 1862–1880.

9.2.13		 Kmetijski in ekonomski zapiski (Landwirtschaftliche und 
ökonomische Notizen), 1869.

9.2.14		 Popis premoženja župnijske cerkve sv. Martina v Libeličah 
(Inventarium über das Stammvermögen der unter dem 
Patronate des Stifts Herschaft Eberndorf stehenden Pfar-
rkirche St. Martin in Leifling), 1886. 

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



223

9.2.15		 Opis starega velikega zvona, risbe novega velikega zvona 
in upodobitev na zvonovih v Libeličah, seznam darovalcev 
za novi zvon, 1889.

9.2.16		 Pismo krške škofije dekanijskemu uradu Dravograd v po-
vezavi s plačilom računa za župnijsko cerkev v Libeličah 
in njeno podružnico v Potočah za leto 1890 (Rechnung für 
das Solarjahr), 26. september 1891.

9.2.17		 Zapis darovalcev žita (Verzeichnis der genanten Getreide 
Kollectur für die Kaplaney in Leifling), 19. stoletje.

9.2.18		 Zapis (register seznam) dedujočih v libeliški župniji.
9.2.19		 Popis prihodkov in odhodkov pri župnijski cerkvi sv. Mar-

tina v Libeličah (Erledigung für das Solarjahr 1911 gelegte 
Rechnung bei der Pfarrkirche St. Martin in Leifling), 1911.

9.2.20		 Popis prihodkov in odhodkov za libeliško podružnično 
cerkev sv. Ožbolta v Potočah (Erledigung für das Solarjahr 
1911 gelegte Rechnung bei der zur Pfarrkirche in Leifling 
gehörigen Filiale St. Oswald in Bach), 1911.

9.2.21		 Popis prihodkov in odhodkov za libeliško podružnično 
cerkev sv. Ožbolta v Potočah (Erledigung für das Solarjahr 
1912 gelegte Rechnung bei der zur Pfarrkirche in Leifling 
gehörigen Filiale St. Oswald in Bach), 1912.

9.2.22		 Popis prihodkov in odhodkov za libeliško podružnično 
cerkev sv. Ožbolta v Potočah (Erledigung für das Solarjahr 
1914 gelegte Rechnung bei der zur Pfarrkirche in Leifling 
gehörigen Filiale St. Oswald in Bach), 1914.

9.2.23		 Dopis glede hranilne knjižice cerkve in nadarbin v Libeli-
čah (Sparkassebuchl an Kirche und Pfrunde in Leifling), 
11. 2. 1915.

9.2.24		 Dopis »Böhmische Union Bank, Filiale Klagenfurt«, gle-
de bančnega računa za zvon (Glockenfonds – konto), 3. 
januar 1921.
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9.2.25		 Računi, potrdila o plačilu, 1930–1966. 
9.2.26		 Račun tiskarne sv. Cirila iz Maribora, 25. 10. 1931.
9.3		 Rešitev cerkvenega računa za župnijsko cerkev sv. Martina 

v Libeličah, 1936.
9.3.1		 Dopis ordinariata lavantinske škofije glede spora med 

libeliškim župnikom in dravograjskim proštom glede 
gonilnih jermenov in prevoza hišnega mlina v Dravograd, 
28. junij 1946.

9.3.2		 Dopis Krajevnega ljudskega odbora Libeliče, št. 276/48, 3. 
3. 1948.

9.3.3		 Odločba o razlastitvi nepremičnin v korist države FLRJ za 
elektrarno Dravograd, 31. 10. 1949.

9.3.4		 Dopis Občinskega ljudskega odbora Dravograd glede vo-
denja knjige odhodkov v župniji Libeliče, 8. 9. 1961. 

9.3.5		 Račun o dohodkih in stroških župnijske cerkve sv. Martina 
v Libeličah, 1968.

9.3.6		 Anton Vogrinec – imenovanje za župnika v Libeličah, 
1947, prevzemni zapisnik, 1947, kopija cerkvenega inven-
tarja župnijske cerkve v Libeličah in inventarja nadarbine 
župnije Libeliče, 1931.

9.3.7		 Imenovanje ključarjev Filipa Kristana in Mihe Mošnika, 
30. 8. 1954.

9.3.8		 Anton Vogrinec – pogodba z Ivanom Riedlom, 27. 12. 1957, 
dogovor o sodelovanju z Gozdnim gospodarstvom Slovenj 
Gradec – obrat Dravograd, 25. 9. 1963.

9.3.9		 Kanonične vizitacije, 1959–1972.
9.3.10		 Kronika župnije Libeliče, 1862–1928 (tipkopis); kratki zapisi o 

zgodovini župnije Libeliče, seznam duhovnikov, 1608–1982, 
seznam izročenih matičnih knjig matičnemu uradu.

9.3.11		 Imenski seznami iz poročnih knjig župnije Libeliče, 1704–
1912.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



225

9.4		 Razni dopisi, 1881–1996. 
9.4.1		 Dopis okrajnega glavarstva Velikovec župnijskemu uradu 

Libeliče, 1881.
9.4.2		 Dopis ordinariata krške škofije glede podelitve jurisdikcije 

nad župnijo Libeliče župniji Črneče do dokončne določitve 
meje, 13. 11. 1920.

9.4.3		 Uredbe ordinariata krške škofije z dne 7. januarja 1921: 
proste župnije, mašne intencije, prepoved prodaje cerkve-
nih starin …).

9.4.4		 Izjava za pridobitev živilskih kart za sladkor za predelavo 
sadja (Erklärung zum Bezuge der Zuckerkarte für Ob-
sverwertung).

9.4.5		 Pismo Henriku Cehnerju (trgovcu z lesom) za poplačilo 
dolga, 3. 8. 1928.

9.4.6		 Dopis Uprave stanovanjskih zgradb v Dravogradu glede 
vzdrževanja pokopališč, 24. 9. 1954.

9.3.7–9.3.9 Dokumenti o poslovanju župnije, 1971–1996.
9.5		 Zemljevidi, prva pomoč, razno.
9.5.1	 Zemljevid Vojvodine Koroške (Schulhandkarte des Her-

zogtums Kärnten), 1915.
9.5.2	 Ročni zemljevid mariborskega okrožja, I. Pohorje, Kozjak, 

1924.15

9.5.3	 Zemljevid Ptuja (Pettau), 1943.
9.5.4	 Prva pomoč (Erste Hilfe) – napotnik pri nesrečnih slučajih 

za pravilno ravnanje do prihoda zdravnika.
9.5.5	 Vabilo na odprtje razstave »Koroški plebiscit 1920«, dne 21. 

12. 1994; časopisna odrezka o knjigi o vasi. 
9.5.6	 Ivan Stana iz Libelič, razni zgodovinski zapiski in prispevki.

15 Bil v lasti Krajevnega šolskega odbora Libeliče.
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9.5.7	 Odkritje spomenika Antonu Vogrincu I. v Libeličah, 2007.
9.5.8	 Hišna imena v Libeličah (kopija iz knjige) in seznam slik16..
9.6		 Mrliško ogledni listi, 1861–1949.
9.6.1	 Mrliško ogledni listi, 1861–192517.
9.6.2	 Mrliško ogledni listi, 1926–1939.
9.6.3	 Mrliško ogledni listi, 1940–1949.

ŠKATLA 10
Čas nastanka: 1713–1969.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
10.1		 Knjiga, register podložniških dajatev, 1713–1894.
10.2		 Štift register podložnikov župnišča, župnijske cerkve v 

Libeličah in njenih podružnic ter njihovih dajatev (Stüfft 
Register deren zu dem Pfarrgotteshaus St. Martini zu 
Leifling und dessen Filialen. Wie auch Pfarr Hoff dasel-
bst angehörigen Urbars Unterthannen und Extra grundt 
(zunßungs)), 1772.

10.3		 Knjiga izdatkov in prejemkov za župnijsko cerkev sv. Mar-
tina v Libeličah (Rechnung über summentliche Empfänge 
und Ausgaben bei der Pfarrkirche st. Martin zu Leifling 
/…/ seit 1. Jänner bis letzen (dezember) 1795), 1795–185818. 

10.4		 Knjiga dajatev po kmetijah (Kollektur Prothokoll bey der 
Pfarr Leifling), 1806–1817. 

16 Verjetno za knjigo v sklopu zbirke Vsaka vas ima svoj glas – Libeliče.
17 Manjka za leta 1864–1869, 1874–1875, 1877, 1880, 1881, 

1883–1886, 1888–1895, 1897–1910, 1912, 1914–1921.
18 Pečat na platnici je precej poškodovan.
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10.5		 Popis izdatkov in prejemkov za župnijsko cerkev sv. Martina 
v Libeličah (Journal über die Einnahmen und Ausgaben der 
Pfarrkirche St. Martin zu Leifling/Dekanat Unterdrauburg 
für das Solarjahr 1895), 1895–1969. 

ŠKATLA 11
Čas nastanka: 1628–1888.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
11.1		 Knjiga: Revelationes, S (anctae) Brigittae libri tres posteres, 

tomvs II, Rim, 162819.
11.2		 Knjiga o prejeti štolnini in drugih darovih za opravljene 

obrede za Libeliče (Protokoll über Stol und Funktions-
gebühren), 1893–1941; v zadnjem delu knjige so zabeleženi 
rojstni podatki 15. 5. 1946 – 20. 12. 1955, seznam umrlih 
v letu 1947, seznam porok 9. 5. 1946 – 31. 8. 1952, seznam 
birmanih (Liber confumatorum), 1948, 1949. 

11.3		 Knjiga župnijskega gradbenega odbora za obnovitev po-
gorelega gospodarskega poslopja v Libeličah (Pfarhof Ba-
u-Comitä), 1897.

11.4		 Zapis vseh prejemkov in izdatkov (Notizen Einnahmen 
und Ausgaben), 1873– 1884; Dienstboten budgen pro 1877, 
Guthabungen20.

11.5		 Oznanilne bukve duhovnije pri sv. Martinu v Libeličah, 
1861–1867. 

19 Avtorica sveta Brigita Švedska. Pri tem ponatisu 
manjka prvih 208 strani in zadnjih nekaj strani.

20 Ni povsem jasno, ali se dokument nanaša 
na župnijo Libeliče ali Črneče.
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11.6		 Oznanilne bukve, 1884–1885. 
11.7		 Oznanilne bukve, 1885–1888.

ŠKATLA 12
Čas nastanka: 1891–2007.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
12.1		 Oznanilne knjige, 1891–1990, zapisnik cerkvenih sedežev 

na koru v Libeličah, 1930–1944, darovi za mašne namene 
v Libeličah, 1896–1901, razno.
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Naslov: Župnija Ojstrica.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1766–1993.
Obseg (tekoči metri): 0,5.
Obseg v arhivskih škatlah: 5.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, listinsko gradivo, 
spisovno gradivo.

Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije 
Ojstrica sega v tretjo četrtino 18. stoletja, ko je dotedanja podru-
žnična cerkev sv. Janeza Krstnika postala najprej kuracijska in 
zatem župnijska. Gradivo za območje župnije Ojstrica, ustvarjeno 
pred letom 1766, je shranjeno med arhivskim gradivom proštije 
Dravograd. Gradivo ojstriške župnije je bilo shranjeno v ojstriškem 
župnišču, kjer je ležalo v povsem neprimernih prostorih, zato je 
precej poškodovano. Po ureditvi in popisu je bilo gradivo preneseno 
v dravograjsko župnišče.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti o župniji v drugih arhivih: Proštija Dravograd.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1800–1974.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Opombe: Del gradiva je bilo hranjenega v neustreznih razmerah. 
Ob popisu je bilo očiščeno in primerno hranjeno. Potrebna sta redni 
pregled njegovega stanja in skrbno ravnanje z njim. Poškodovano 
gradivo ni primerno za širšo uporabo.
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Vsebina: 
1.1		 Dušni protokol župnije Ojstrica po naseljih/občinah Gori-

ški Vrh (Goritzenberg), Ojstrica (Kienberg), Sv. Duh (Hl. 
Geist), Kozji Vrh (Gaisberg), Velka (Wölk) (Seelenstands 
Protokoll der Pfarre St. Johann am Kienberg vom Jahre 
1800 bis), nekaj zadnjih strani manjka, 1800.

1.2		 Dušni protokol župnije Ojstrica (Seelenstands Protokoll 
/…/), od 1863.

1.3		 Opravilni zapisnik župnije Ojstrica, tudi za Št. Lovrenc/
Lorenzenberg, 1904–1919.

1.4		 Opravilni zapisnik župnije Ojstrica, 1920–1945 (zelo po-
škodovan).

1.5		 Opravilni zapisnik župnije Ojstrica, 1961–1974.
1.6		 Knjiga birmancev župnije Ojstrica nad Dravogradom, 

1894–1969.
1.7		 Krstna knjiga župnije Ojstrica, 1921–1936.
1.8		 Knjiga matičnih sprememb župnije Ojstrica (sporočila o 

porokah), 1954–1965.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1766–1993.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0, 1 m.
Opombe: Del gradiva (registri štolnin) je poškodovala plesen. Gra-
divo je očiščeno in primerno hranjeno. Potrebna sta redni pregled 
njegovega stanja in skrbno ravnanje z njim. Poškodovano gradivo 
ni primerno za širšo uporabo.
Vsebina: 
2.1		 RRegister pobranih štolnin v župniji Ojstrica, 1864–1902.
2.2		 Register pobranih štolnin v župniji Ojstrica, 1911–1918.
2.3		 Register pobranih štolnin v župniji Ojstrica, 1920–1926.
2.4–2.8	 Oznanilne knjige, 1922–1993.

arhiv župnije ojstrica nad dravogradom



234

2.4		 Premoženjskopravne zadeve – mašne ustanove, legati, 
1766–1933.

2.4.1	 Listine o mašni ustanovi, v kateri je Philipp Galob legiral/
daroval 50 guldnov za sveto mašo enkrat na leto na praznik 
sv. Jerneja v cerkvi sv. Duha na Ojstrici, 1766–1889.

2.4.2	 Dopis glede mašnih ustanov, 1771.
2.4.3	 Dokumenti o mašni ustanovi Thomasa Schaukla in nje-

gove žene Ursule, p. d. Železnik (Säleschnigg), pri cerkvi 
sv. Janeza Krstnika na Ojstrici, 1773.

2.4.4	 Dokumenti o mašni ustanovi Floriana Petritscha z Oj-
strice, 1774.

2.4.5	 Fasija o obstoječih mašnih ustanovah pri podružnični 
cerkvi sv. Janeza Krstnika na Ojstrici, 1774.

2.4.6	 Dokumenti o mašni ustanovi Susane Streutt, 1782.
2.4.7	 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah v kuraciji Ojstrica, 1811.
2.4.8	 Seznam obstoječih mašnih ustanov pri cerkvi sv. Janeza 

Krstnika na Ojstrici, 1836.
2.4.9	 Izkaz o odmerjenem davku od mašnih ustanov v kuraciji 

Ojstrica, 1857.
2.4.10	 Dopis glede mašnih ustanov, 1862.
2.4.11	 Izjava o mašnem legatu v višini 50 guldnov od Georga 

Strametza, p. d. Šiler, s Pernic, 1863.
2.4.12	 Dopisi glede mašnih ustanov in legatov v kuraciji Ojstrica, 

1886–1888.
2.4.13	 Izkaza in dopis o obstoječih mašnih ustanovah v kuraciji 

Ojstrica, 1888.
2.4.14	 Dokumenti glede mašne ustanove Apolonije Isak z Ojstrice, 

1897, 1898.
2.4.15	 Dokumenti glede mašne ustanove Anne Srebnik pri po-

družnični cerkvi sv. Duha na Ojstrici, 1899.
2.4.16	 Dopis glede mašnega legata Marije Miklautz pri cerkvi sv. 

Duha na Ojstrici, 1912–1917.
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2.4.17	 Dopis glede redukcije manualnih svetih maš, 1923.
2.4.18	 Dopis glede mašnih ustanov, 1933.
2.5		 Inventarji cerkvenega premoženja, 1817–1915.
2.5.1	 Inventar premoženja podružnične cerkve sv. Duha na 

Ojstrici, 1817.
2.5.2	 Inventar premoženja kuracijske nadarbine sv. Janeza na 

Ojstrici, 1838.
2.5.3	 Inventar premoženja kuracijske nadarbine sv. Janeza na 

Ojstrici, 1858 (vsebuje prepis, 1859); 
2.5.4	 Inventar premoženja kuracijske cerkve sv. Janeza na Ojstrici, 

1858 (vsebuje tudi prepis, 1859).
2.5.5	 Inventar premoženja kuracijske nadarbine sv. Janeza na 

Ojstrici, 1861; inventar premoženja kuracijske cerkve sv. 
Janeza na Ojstrici, 1861.

2.5.6	 Inventar premoženja župnijske cerkve sv. Janeza na Oj-
strici, 1894.

2.5.7	 Inventar premoženja župnijske cerkve sv. Janeza na Oj-
strici, 1895.

2.5.8	 Inventar premoženja cerkvene nadarbine župnije Ojstrica, 
1915.

2.6		 Premoženjskopravne zadeve – računi o prihodkih in od-
hodkih podružnične cerkve sv. Duha na Ojstrici, 1802–1946.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1800–1949.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1		 Premoženjskopravne zadeve – računi o prihodkih in od-

hodkih župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika na Ojstrici, 
1800–1949.
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ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1831–1975.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Opombe: Precej gradiva, nastalega po letu 1920, sta poškodovali 
plesen in vlaga. Ker je zelo krhko, zahteva previdno rokovanje in 
ni primerno za širšo uporabo. Gradivo je treba občasno pregledati.
Vsebina:
4.1		 Premoženjskopravne zadeve.
4.1.1	 Nekaj strani iz mašnega obrednika, 18. stoletje.
4.1.2	 Dopis glede obnove mežnarije, Mežnarjeve hube, na Oj-

strici, 1831.
4.1.3	 Pogodba glede predaje mežnarije in Mežnarjeve hube na 

Ojstrici Antonu Sriebniggu, 1831.
4.1.4	 Izkaz upravljanja kuracije Ojstrica – pogrebi in štolnina 

(Hand Journal der Provisur), 1839; zapisnik o pobranih 
štolninah v kuraciji Ojstrica (Verzeichnis über die /…/), 
1841–1854.

4.1.5	 Računi za izdatke kuracije Ojstrica, 1844–1856; preris ze-
mljevida Pernic (središča vasi) z vrisanimi posestmi cerkve 
in cerkvene nadarbine ter cerkvenimi objekti, 1844–1856.

4.1.6	 Izkaz o opravljenih sv. mašah iz sredstev verskega sklada 
(Ausweis /…/), 1849.

4.1.7	 Zemljiška odveza – izkaz za cerkev sv. Janeza na Ojstrici 
(G–Haupt Ausweis), 1849.

4.1.8	 Protokol o predaji arhivskih dokumentov kuraciji sv. Janeza 
na Ojstrici (darovnice, letni računi …), 1850.

4.1.9	 Dokumenti, povezani z zemljiško odvezo podložnikov 
kuracije Ojstrica in davki od teh sredstev, 1854–1884.

4.1.10	 Zapisnik o prevzemu kuracije Ojstrica po smrti dotedanjega 
kurata Thomasa Koscharja, 1857.

4.1.11	 Zapisnik o podelitvi kuracije Ojstrica novemu kuratu 
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Georgu Grumu, 1858.
4.1.12	 Popis premoženja kuracije Ojstrica po smrti kurata Tho-

masa Koscharja, 1858.
4.1.13	 Sodba v sodnem sporu med kuracijo Ojstrica in notarjem 

Tonitzom iz Št. Pavla/St. Paul glede Mežnarjeve hube na 
Ojstrici, 1868.

4.1.14	 Seznam obligacij za kuracijo Ojstrica, 1871.
4.1.15	 Protokol o predaji kuracije Ojstrica in njenega premoženja 

novemu provizorju Carlu Huttnerju, 1873.
4.1.16	 Popis premičnega premoženja podružne cerkve sv. Duha 

na Ojstrici, 1876.
4.1.17	 Dopis glede obnove notranjosti cerkve sv. Duha na Ojstrici, 

1877, 1878.
4.1.18	 Račun za plačilo davkov za podružno cerkev sv. Duha na 

Ojstrici za leti 1881 in 1882.
4.1.19	 Dopisi glede pobiranja in višine kolekture, 1885.
4.1.20	 Dopisi za plačilo »Interkalarrechnung« od kuracijske na-

darbine na Ojstrici, 1885–1901.
4.1.21	 Dopis za nabavo orgel za podružnično cerkev sv. Duha na 

Ojstrici, 1888.
4.1.22	 Dopis za popravilo gospodarskega poslopja pri Mežnarjevi 

hubi na Ojstrici, 1889.
4.1.23	 Popis premičnega premoženja podružne cerkve sv. Duha na 

Ojstrici, 1891 (Einbekenntnis des beweglichen…); izpisek iz 
zemljiške knjige o posesti kuracijske nadarbine, kuracijske 
cerkve in mežnarije na Ojstrici, 1891.

4.1.24	 Likvidacijski izkaz cerkvene blagajne pri župniji sv. Janeza 
na Ojstrici, 1893.

4.1.25	 Dopis o vlomu v stanovanje učitelja na Ojstrici Martina 
Sebastiana, 1894.

4.1.26	 Dopis glede opravljanja svetih maš iz fondov verskega 
sklada, 1896.
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4.1.27	 Dopisi glede obnove notranjosti župnijske cerkve sv. Janeza 
na Ojstrici in predračun, 1898.

4.1.28	 Likvidacijski izkaz cerkvene blagajne pri župniji Ojstrica 
ob primopredaji župnije, 1899.

4.1.29	 Izkaz za odmero »pristojbinskega nadomestka« od vred-
nosti zemljiščnega posestva za mežnarijo na Ojstrici, 1900.

4.1.30	 Dnevnik stroškov in dohodkov župnijske cerkve sv. Janeza 
na Ojstrici v letih 1901–1903.

4.1.31	 Računi in evidence glede obnove podružne cerkve sv. Duha 
na Ojstrici, 1909–1913.

4.1.32	 Zakupna pogodba med župnijo Ojstrica in Jurijem Morijem, 
p. d. Mori, za zemljišče, na katerem stoji mlin, 1910–1926.

4.1.33	 Dopis okrajnega glavarstva Wolfsberg glede okužb z rde-
čico, 1910.

4.1.34	 Račun za plačilo davka za podružno cerkev sv. Duha na 
Ojstrici, 1911.

4.1.35	 Predračun za obnovo strehe podružne cerkve sv. Duha na 
Ojstrici, 1911.

4.1.36	 Dopis župnijskega urada Ojstrica glede plačila računa, 1912.
4.1.37	 Odredba glede subvencij pri gradnjah na kulturnem po-

dročju, 1913.
4.1.38	 Protokol o predaji župnije Ojstrica novemu provizorju 

Jakobu Kalanu, 1913.
4.1.39	 Interkalarni račun prihodkov in dohodkov za župnijsko 

cerkev sv. Duha na Ojstrici, 1914, 1915.
4.1.40	 Prošnja črneškega župnika Jožefa Rozmana za pomoč pri 

sv. maši v cerkvi sv. Križa, 1915.
4.1.41	 Izkaz stanja in poslovanja posojilnice Dravograd, 1888–1915, 

1916.
4.1.42	 Protokol o predaji župnije Ojstrica novemu župniku Ulri-

chu Hafnerju, 1916.
4.1.43	 Potrdila o odvzemu zvonov iz cerkva župnij Ojstrica in Št. 

Lovrenc/Lorenzenberg, 1917.
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4.1.44	 Pismo krškega škofa Adama glede zbiranja darov za revne 
v Beljaku/Villach in Celovcu/Klagenfurt, 1917.

4.1.45	 Zapisnik zasebnega ljudskega glasovanja prebivalcev občine 
Ojstrica glede državne pripadnosti, 1919.

4.1.46	 Poročilo s seje slovenjgraške podkomisije za določitev 
severne državne meje na območju občin Ojstrica, Labot 
in Legerbuch, dne 18. 5. 1920.

4.1.47	 Zapisnik o predaji župnije Ojstrica (in njenega premoženja) 
novemu provizorju Rudolfu Kocipru, 1926.

4.1.48	 Dopis glede sodnega spora med župnijo Ojstrica in g. 
Prevaljnikom, 1927.

4.1.49	 Zakupna pogodba med župnijo Ojstrica in Jožefom Mori-
jem, p. d. Srebnik, za zemljišče, na katerem stoji mlin, 1927.

4.1.50	 Osnutek služnostne pogodbe med župnijo Ojstrica in 
Jurijem Morijem, 1931.

4.1.51	 Izpisek iz zemljiške knjige za župnijo Ojstrica, 1932.
4.1.52	 Dopis ordinariata lavantinske škofije glede ukinitve občin 

in ustanovitve novih, 1933.
4.1.53	 Vprašalnik za kanonično vizitacijo župnije Ojstrica, 1937.
4.1.54	 Dopis glede podelitve pristojnosti odvezovanja od cenzure 

spovednikom in voditeljem duhovnih vaj na Ojstrici, 1937.
4.1.55	 Izdaja dovoljenja za binacije v župnijskih cerkvah v Dra-

vogradu, Črnečah oz. Sv. Križu, Pernicah in podružnicah, 
1937.

4.1.56	 Zapisnik o predaji župnije Ojstrica (in njenega premoženja) 
novemu provizorju Ivanu Šmonu, 1938.

4.1.57	 Izpiski iz zemljiške knjige za župnijo Ojstrica (župnijska 
cerkev sv. Janeza, podružna cerkev sv. Duha in župnijska 
nadarbina), 1942, 1943.

4.1.58	 Dopis okrajnega odbora OF Prevalje glede zamenjave 
družinskih/osebnih imen, 1945.

4.1.59	 Sklepi o cenitvi vojne škode na cerkvenih objektih župnije 
Ojstrica, 1945, 1946.
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4.1.60	 Imenovanje Mateja Krofa za župnijskega upravitelja 
na Ojstrici, 1946.

4.1.61	 Dopisi in seznami oddanih matičnih knjig z župnije 
Ojstrica, 1946.

4.1.62	 Dopisa glede podatkov o premoženju župnije Ojstrica 
(župnišče, župnijska cerkev, podružna cerkev, mežnariji, 
hlev, harmonij), 1946.

4.1.63	 Dopis glede prepovedi zbiranja prispevkov v cerkvi in 
zunaj nje, 1947.

4.1.64	 Dopisi glede oskrbovanja župnije Pernice, 1945–1947.
4.1.65	 Vprašalnik za dekanijsko oziroma kanonično vizitacijo 

župnij, 1957.
4.1.66	 Dopis glede imenovanja cerkvenih ključarjev v župniji 

Ojstrica, 1966.
4.1.67	 Zapisnik ob vizitaciji župnije Ojstrica (vizitacijski za-

pisnik), 1967.
4.1.68	 Anketa – vprašalnik glede pridiganja in arhivskega 

gradiva, 1967.
4.1.69	 Računa za popravilo harmonija v župnijski cerkvi na 

Ojstrici in dopis glede plačila stroškov obnove župnijske 
cerkve, 1967, 1968.

4.1.70–4.1.77 Dokumenti so nastali pri poslovanju župnije po letu 
1967.

4.2		 Krajevni šolski svet Ojstrica, 1841–1931.
4.2.1	 Dopisi glede šole na Ojstrici, 1841–1893.
4.2.2	 Dopisi o dotaciji zemljišča za novo šolo na Ojstrici, 1892.
4.2.3	 Dopisi glede pogodbe o zemljiških parcelah, ki jih je 

župnija Ojstrica odstopila na novo postavljeni šoli na 
Ojstrici, 1893.

4.2.4	 Račun o prihodkih in odhodkih Krajevnega šolskega 
sklada Ojstrica (vsebuje račune, dopise), 1898.
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4.2.5	 Dopisi glede šolskega pouka na Ojstrici, 1898, 1899; 
račun Krajevnega šolskega sveta Ojstrica, 1899.

4.2.6	 Dopis vodstva osnovne šole Ojstrica glede začetka 
šolskega pouka, 1931.

ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1825–1991.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m. 
Opombe: Del gradiva je poškodovala plesen, zato smo ga očistili. 
Gradivo je treba občasno pregledati in z njim skrbno ravnati.
Vsebina: 
5.1		 Pastoralne zadeve.
5.1.1	 Zaključni protokoli pastoralnih konferenc lavantinske 

škofije (Schlussprotokolle), 1860–1876.
5.1.2	 Pastirska pisma krških škofov, 1861–1916.
5.1.3	 Okrožnica papeža Leona XIII., 1885; uradni list krške 

škofije Kirchliches Verordnungsblatt für die Diözese Gurk, 
Jahrgang XLII, 1885, Nr. 1.

5.1.4	 Pastirska pisma vseh avstrijskih nadškofov in škofov, 1891, 
1906, 1916, 1918.

5.1.5	 Seznam birmancev v župniji Ojstrica, 1894.
5.1.6	 Poročila zavoda za fante Marianum iz Celovca, 1908–1918.
5.1.7	 Postni red, 1912.
5.1.8	 Postni red, 1917.
5.1.9	 Kritičen zapis Vinc(enca) Grubelnika o obnašanju župnika 

na Ojstrici glede vpoklica fantov v vojsko, 1921.
5.1.10	 Knjiga: Mavricij Teraš, Iz zgodovine življenja in delovanja 

kapucinov, Celje, 1929.
5.1.11	 Pastirski list, 1931.
5.1.12	 Pesmi: Jezusa ljubim, v ponižnosti klečimo, zdaj se zbudi 

duša moja, nizko zdaj, 1937.
5.1.13	 Pesmi za praznik vseh svetih, 1939.
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5.1.14	 Revija Vzajemnost, revija za duhovnike s prilogo Pra-
edicate, leto XXIX, št. 6, Maribor, 1940.

5.1.15	 Vabilo na duhovno obnovo dekanijskih duhovnikov, 
1947; dopis glede pridig v letih 1945–1950 in zakramen-
tov, 1950.

5.1.16	 Nedeljske pridige za leto 1951/1952.
5.1.17	 Pesem: Marija, mati moja, 1951.
5.1.18	 Nedeljske pridige za leto 1952/1953.
5.1.19	 Splošni odlok svete obredne kongregacije, s katerim se 

obnavlja liturgični red velikega tedna, 1953.
5.1.20	 Seznam birmancev v župniji Ojstrica leta 1953.
5.1.21–5.1.31 so shranjeni dokumenti o pastoralni dejavnosti župnije 

po letu 1967.
5.2		 Poročni spisi s prilogami, 1825–1979.
5.3		 Matične zadeve/seznami prebivalcev v obdobju 1839–1980.
5.3.1	 Krstni listi, izpiski iz rojstne matične knjige, 1867–19801.
5.3.2	 Seznami prebivalcev občine Ojstrica po naseljih (Se-

elenbeschreibung), 1887–1914.
5.3.3	 Poročila o porokah in dovoljenje za poroko, 1941–1979. 
5.3.4	 Izpiska iz poročne matične knjige, 1947 in 1955.
5.3.5	 Mrliški listi/Izpiski iz mrliške matične knjige, 1839, 1949–

1959, 1979.
5.3.6	 Mrliško ogledni listi, 1909.

1 Samo za nekaj posameznih let.
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Naslov: Župnija Prevalje.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1470–2012.
Obseg (tekoči metri): 10,1. 
Obseg v arhivskih škatlah: 101. 
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, listinsko gradivo, 
spisovno gradivo, načrti, risbe/slike, tiski, letaki, plakati, kartograf-
sko gradivo, fotografsko gradivo.
Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije 
Prevalje je nastajalo vse od visokega srednjega veka naprej. Shra-
njeno je v župnišču na Prevaljah. Med drugo svetovno vojno je bilo 
verjetno nekaj posameznih kosov arhivskega gradiva odnešenih. To 
sklepamo po navedbah zgodovinarja Josipa Mravljaka, ki je pred 
vojno uporabljal to arhivsko gradivo v raziskovalne namene, danes 
pa nekaj navedenih virov manjka. Del arhivskega gradiva se nanaša 
na župnijo Ravne na Koroškem, del pa tudi na podružnično cerkev 
sv. Lenarta na Platu, saj sta bili obe cerkveni entiteti dolga stoletja 
prevaljski podružnici. Ena škatla gradiva je zapuščina nemškega 
matičnega urada, ki je med drugo svetovno vojno deloval v pre-
valjskem župnišču. Arhivski fond župnije Prevalje je najobsežnejši 
od vseh župnijskih arhivov in nam daje slutiti, kako obsežni so 
lahko arhivi velikih župnij ob skrbni hrambi. 

Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Imetniki sorodnih dokumentov v drugih PE: V arhivskih fondih 
drugih župnij (Mežica, Črneče, Sv. Danijel) je nekaj posameznih 
kosov arhivskega gradiva.
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ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1641–1678.
Jezik: latinski.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:
1.1		 Matična knjiga župnije Prevalje (krstna, poročna in mrliška 

knjiga – Liber baptizatorum copulatorium & defunctorium 
ab anno 1641 /…/ ad 1678), 1641–16781.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1678–1706.
Jezik: latinščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Matična knjiga župnije Prevalje (krstna, poročna in mrliška 

knjiga – Liber baptizatorum copulatorium & defunctorium 
In Parohia Guttenstainensi a die 25 aprilis Anni 1678 /…/ 
1706), 1678–17062.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1706–1750.
Jezik: latinščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1		 Matična knjiga župnije Prevalje (krstna, poročna in mrliška 

knjiga – Liber baptizatorum copulatorium & defunctorium 
in parochia Guetenstainensi a die prima May Anni 1706 
usque ad anni /…/ 1750), 1706–17503.

1 Vse knjige so vezane v eno knjigo. V škatli je 
tudi digitalni posnetek celotne knjige.

2 Vse knjige so vezane v eno knjigo. V škatli je 
tudi digitalni posnetek celotne knjige.

3 Vse knjige so vezane v eno knjigo.
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ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1750–1784
Jezik: latinščina, nemščina
Obseg: 0,1 m
Vsebina:
4.1		 Matična knjiga župnije Prevalje (krstna, poročna in mrliška 

knjiga – Liber baptizatorum /…/, Liber capulatorum /…/; 
Liber defunctorum /…/), 1750–17844.

ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1784–1919.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
5.1		 Rojstna knjiga župnije Prevalje (Geburtsbuch), 1784–1808.
5.2		 Repertorij h krstni in rojstni matični knjigi župnije Prevalje 

(Repertorium zum Geburts und Taufbuch), 1773–1919.

ŠKATLA 6
Čas nastanka: 1788–1843.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
6.1		 Krstna knjiga župnije v trgu Guštanj, 1788 –1826. 
6.2		 Rojstna (krstna) knjiga župnije Prevalje (Geburtsbuch), 

1808–1843.

4 Vse knjige so vezane v eno knjigo. Odtrgana 
hrbtna platnica je v škatli zraven knjige.
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ŠKATLA 7
Čas nastanka: 1784–1946.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1		 Rojstna in krstna knjiga župnije Prevalje, od 4. januarja 

1946 do 23. aprila 1946.
7.2		 Poročna knjiga župnije Prevalje (Trauungsbuch der Pfarr 

Gutenstein), 1784–1826.
7.3		 Poročna knjiga župnije Prevalje (Trauungsbuch der Pfarr 

Maria am See ob Gutenstein), 1826–1840.

ŠKATLA 8
Čas nastanka: 1789–1860.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
8.1		 Poročna knjiga (Trauungsbuch), 1841–1859; 
8.2		 Repulatorij – poročni zapisnik (Repulatorium über die 

Aufnahme der Eheverlobnisse beim Pfarramte Maria am 
See), 1857–1860. 

8.3		 Poročna knjiga župnije v trgu Guštanj, 1789–18225.

5 Zaradi skoraj povsem uničene vezave je s knjigo treba pazljivo ravnati.
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ŠKATLA 9
Čas nastanka: 1784–1945.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
9.1		 Protokol porok vojaških obveznikov iz župnije Sv. Marija 

na Jezeru (Verordnungs Protokol), 1835–1859.
9.2		 Poročna knjiga dekanije Mežiška dolina (Trauungsbuch Mi-

esstal /…/), podatki so samo za župnijo Prevalje, 1941–1945. 
9.3		 Poročna knjiga župnije Prevalje (Trauungs Buch der Pfarre 

Prävali), 1941–19436.
9.4		 Mrliška knjiga župnije Prevalje (Sterberegister), 1784–1812. 

ŠKATLA 10
Čas nastanka: 1812–1884.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
10.1		 Mrliška knjiga župnije Prevalje (Sterbebuch), 1812–1855. 
10.2		 Mrliška knjiga župnije Prevalje (Sterbe Register der Pfarr 

Maria am See /…/), 18847.

6 Repertorij k poročnim knjigam 19. stoletja je v župnijski pisarni, 
saj se ga sproti dopolnjuje z novimi vnosi in je torej še v uporabi.

7 Repertorij k mrliškim knjigam je v župnijski pisarni, saj se ga 
še vedno dopolnjuje z novimi vnosi in je torej še v uporabi.
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ŠKATLA 11
Čas nastanka: 1688–1750.
Jezik: latinščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
11.1		 Diarij župnije Guštanj (Diarium parochiae Guettensta-

nensis cum appedice huc pertinentiu descriptum anno 
MDCXCVIII), 1698.

11.2		 Knjiga kongregacije Jezus, Marija, Jožef, ustanovljene leta 
1688 (Album congregationis Iesu, Mariae, Joseph die et in 
sacello B.V. Sine Labe conceptae in Parochia Guettenstain 
pro coelibibus erecta anno MDCLXXXVIII), 1688.

11.3		 Desetinski register in urbar župnije Guštanj, 1696–1751. 
11.4		 Štiftregister podložnikov župnišča, župnijske cerkve in 

podružničnih cerkva župnije Prevalje (Stüfft Register /…/), 
1750.

ŠKATLA 12
Čas nastanka: 1753–1818.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
12.1		 Štiftregister podložnikov župnišča, župnijske cerkve in 

podružničnih cerkva župnije Prevalje in njihovih dajatev 
od leta 1753; vsebuje podatke do leta 1780 (Stüft Register 
mit anfang anno 1753), 1753–1780. 

12.2		 Knjiga dajatev/urbar župnije Guštanj (Marija na Jezeru) 
od leta 1754; vsebuje podatke do leta 1818 (knjigi manjkajo 
platnice in nekaj prvih strani), 1754–1818.
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ŠKATLA 13
Čas nastanka: 1796–1848.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
13.1		 Knjiga podložnikov župnije Prevalje, cerkve in župnišča, 

podatki o dajatvah (Stiftregister – manjka mu sprednja 
platnica), 1796–1813.

13.2		 Protokol o spremembah posesti podložnikov (Ehrungsbrief 
Protokoll über die bey den Grund Dominium Pfarrhof, Pfarr 
und Filialkirchengult zu Maria am See /…/), 1816–1848.

ŠKATLA 14
Čas nastanka: 1813–1852.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
14.1		 Štiftregister župnije Prevalje (Stift Register uiber die zu 

dem k. k. Pfarrhofe und Pfarrkirche Maria am See /…/), 
1813–1820.

14.2		 Register pobranih kolektur za dve kaplanski mesti na 
župniji Device Marije na Jezeru, 1837 (Kolectur Register), 
vsebuje tudi seznam članov Bratovščine sv. Cirila in Metoda, 
ustanovljene leta 1852 na Prevaljah, 1837, 1852. 

14.3		 Protokol podložnikov župnišča v Farni vasi in njihovih 
dajatev (Ehrungs Prothokoll des Pfarrhofs /…/), 1821–1834.
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ŠKATLA 15
Čas nastanka: 1841–1847.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
15.1		 Desetinski register župnije Prevalje (Zehend Register der 

Pfarrspfrunde St. Maria am See ob Gutenstein mit Anfang 
im Jahre 1841), 1841–1847.

ŠKATLA 16
Čas nastanka: 1688–1860.
Jezik: latinščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
16.1		 Knjiga prihodkov in odhodkov podružničnih cerkva sv. 

Volbenka in sv. Ane na Lešah (Liber /…/ S. Wolfgangi et S. 
Anna); knjižni platnici vezani v starejši popisan pergament, 
(poškodovana), 1688–1793. 

16.2		 Knjiga prihodkov in odhodkov župnijske cerkve Device Ma-
rije na Jezeru in podružnične cerkve sv. Barbare, 1758–1764; 
pripombe in komentarji k posameznim računom, 1765–1815. 

16.3		 Knjiga računov župnijske cerkve Device Marije na Jezeru, 
1794–1860 (Rechnungen /…/).

16.4		 Knjiga računov podružničnih cerkva sv. Volbenka in sv. 
Ane na Lešah (Rechnungen der Filial St. Wolfgangi und 
Anna /…/), 1794–1860. 
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ŠKATLA 17
Čas nastanka: 1794–1936.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
17.1		 Knjiga računov podružnične cerkve sv. Lenarta na Platu 

(Rechnunen der Filial St. Leonhardi am Blatt), 1794–1860.
17.2		 Knjiga računov podružnične cerkve sv. Janeza na Poljani 

(Rechnunen der Filial St. Johan am Pollain), 1794–1860. 
17.3		 Protokol o prihodkih in odhodkih za župnijsko cerkev sv. 

Marije na Jezeru v Farni vasi (Journal über die Einnahmen 
und Ausgaben /…/), 1883–1893. 

17.4		 Protokol o prihodkih in odhodkih za župnijsko cerkev na 
Prevaljah in njene podružnice (Journal über die Einnahmen 
und Ausgaben /…/), 1893–1936.

17.5		 Protokol prihodkov in odhodkov od najemnikov župnijskih 
zemljišč (Journal über die Einnahmen und Ausgaben der 
Pfarrpachte /…/), 1894–1910.

ŠKATLA 18
Čas nastanka: 1890–1981.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
18.1		 Knjiga pobranih štolnin; podatki tudi o nekaterih mašnih 

legatih/ustanovah in zapuščinah (brez naslova), 1890–1891.
18.2		 Protokol pobranih štolnin (Protokol über Stol und Funk-

tionsgebühren), 1892–1915. 
18.3		 Protokol pobranih štolnin (Protokol über Stol und Funk-

tionsgebühren), 1915–19378. 

8 Za leto 1937 so priloženi posebni listi.
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18.4		 Knjiga pobranih štolnin, 1937–1941 in 1945–1946. 
18.5		 Register pobranih štolnin pri pogrebih, štolarij, 1947–1981.

ŠKATLA 19
Čas nastanka: 1850–1924.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
19.1		 Opravilni zapisnik župnišča in župnijskih posesti župnije 

Prevalje (Gestions Protokoll), 1850–1851. 
19.2		 Opravilni zapisnik župnišča in župnijskih posesti župnije 

Prevalje (Gestions Protokoll), 1851–1853.
19.3		 Opravilni zapisnik za župnijo Prevalje (Gestions Proto-

koll), 1853.
19.4		 Opravilni zapisnik župnije Prevalje (Gestions Protokocoll), 1858.
19.5		 Opravilni zapisnik župnije Prevalje, 1880–1893.
19.6		 Opravilni zapisnik župnije Prevalje (Gestions Protokoll), 

1893–1924. 
19.7		 Knjiga osnovnega kapitala/osnovnih sredstev – obligacije 

(Vormerkbuch über Stammkapitalien und deren Interessen), 
druga polovica 19., prva polovica 20. stoletja. 
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ŠKATLA 20
Čas nastanka: 18. stoletje, 1843–1981.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
20.1		 Opravilni zapisnik župnije Prevalje, 1924–1930. 
20.2		 Opravilni zapisnik župnije Prevalje, 1945–1947. 
20.3		 Opravilni zapisnik župnije Prevalje, 1957–1981.
20.4		 Opravilni zapisnik prejetih odredb in razglasov (Exhibiten 

Protokoll /…/), 1843. 
20.5		 Opravilni zapisnik prejetih odredb in razglasov (Exhibiten 

Protokoll /…/), 1844.
20.6		 Opravilni zapisnik prejetih odredb in razglasov (Exhibiten 

Protocoll uiber die politischen kreisamtlichen Verordnun-
gen, bei dem Pfarr und dm Kircen Dominium Maria am 
See), 1845.

20.7		 Opravilni zapisnik krajevnega sodišča v Farni vasi (Ge-
stions protokoll über Justiz Gegenstände vom Jahre), 1847. 

20.8		 Opravilni zapisnik ubožnega sklada župnije Prevalje, 1862. 
20.9		 Usnjen ovitek za mrliško matično knjigo, 18. stoletje.
20.10		 Knjiga – izkaz o opravljenih svetih mašah iz mašnih ustanov 

(Ausweis über persolvierung der Stiftungen), 1883–1913. 

ŠKATLA 21
Čas nastanka: 1893–1956.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
21.1		 Blagajniška knjiga za obnove cerkvenih objektov, 1911–1924. 
21.2		 Posebna blagajna cerkve Device Marije na Jezeru, 1926–1941. 
21.3		 Blagajniški dnevnik Prevalje, 1945, 1946.
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21.4		 Posebna blagajna: Bratovščina srca Jezusovega, Lurška Mati 
Božja, Bengalček, Fantovski denar, Dekliški denar, Denar 
od žena, 1947–1949. 

21.5		 Zapisnik cerkvenih stolov pri Devici Mariji na Jezeru, 
1915–1956.

21.6		 Knjiga pridig z naslovi pridig, ki jih je vsakokratni du-
hovnik imel pri svetih mašah med tednom (Christenlehr 
Vormerkbuch), 1895–1924. 

21.7		 Knjiga pridig za nedelje in praznike pri Devici Mariji na 
Jezeru, 1893–1933. 

21.8		 Zapisnik pridig, 1896–1919.

ŠKATLA 22
Čas nastanka: 1774–1930.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
22.1		 Uradni list »Kurrende«, 1774. 
22.2		 Uradni list »Currende« c.-kr. deželne izpostave za Koroško 

(Landesstelle), 1799. 
22.3		 Uradni list c.-kr. deželnega okrožja v Celovcu »Circulare«, 

1811–1819; »Currende«, 1820–1835 (samo posamezne 
številke). 

22.4		 Uradni listi c.-kr. deželnega okrožja v Celovcu »Currende«, 
1844. 

22.5		 Uradni listi c.-kr. deželnega okrožja v Celovcu »Currende«, 
1846 (samo devet številk).

22.6		 Uradni listi c.-kr. deželnega okrožja v Celovcu »Currende«, 
1847. 

22.7		 Uradni listi c.-kr. deželnega okrožja v Celovcu »Currende«, 
1848 (štiri številke). 

22.8		 Uradni listi c.-kr. deželnega okrožja v Celovcu »Currende«, 
1849 (devet številk).
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22.9		 Uradni list štajersko koroškega gubernija »Zirkulare«, 1811 
(ena številka) in 1819 (dve številki). 

22.10		 Uradni listi »Currende« Ilirskega gubernija v Ljubljani, 
1837, 1846–1849 (za vsako leto samo nekaj številk). 

22.11		 Razglas avstrijske narodne banke »Bekannntmachung«, 
31. julij 1845. 

22.12		 Poročilo notranjeavstrijske požarne zavarovalnice (Bericht 
der Direktio der k.k. Priv. Innenösterr. Wechselseitigen 
Brandschaden Versicherungsanstalt), 1846. 

22.13		 Ustava avstrijskega cesarstva (slovensko-nemška: »Deržavna 
vladbina vstava za avstriansko cesarstvo«), 1849. 

22.14		 Deželni ustavi za vojvodino Štajersko in mejno grofijo 
Moravsko, 1849. 

22.15		 Cesarski patent z dne 5. novembra 1855 o sporazumu s 
Svetim sedežem. 

22.16		 Uradni listi lavantinske škofije, 1820, 1847, 1850–1859 (za 
vsako leto samo nekaj številk). 

22.17		 Uradni list lavantinske škofije, 1923–1925;  
Uradni list krške škofije (Kirchliches Verordnungsblatt 
für die Diözese Gurk), št. 4, 18. maj 1918.

22.18		 Oglasnik lavantinske škofije, 1926–1930.

ŠKATLA 23
Čas nastanka: 1852–1941.
Jezik:, slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
23.1		 glasnik lavantinske škofije, 1931.
23.2		 Oglasnik lavantinske škofije, 1932.
23.3		 Oglasnik lavantinske škofije, 1933.
23.4		 Oglasnik lavantinske škofije, 1934.
23.5		 Oglasnik lavantinske škofije, 1935.
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23.6		 Oglasnik lavantinske škofije, 1936.
23.7		 Oglasnik lavantinske škofije, 1937.
23.8		 Oglasnik lavantinske škofije, 1938.
23.9		 Oglasnik lavantinske škofije, 1939.
23.10		 Oglasnik lavantinske škofije, 1940.
23.11		 Oglasnik lavantinske škofije, 1941.
23.12		 Uradni list krške škofije, letnik 10, 1852, št. 2260.
23.13		 Uradni list krške škofije (Kirchliches Verordnungsblatt für 

die Diözese Gurk), 1878–1881 (vezano v knjigo). 
23.14		 Uradni list krške škofije, 1887–1890 (vezano v knjigo).
23.15		 Uradni list krške škofije, 1890–1892 (vezano v knjigo).
23.16		 Uradni list krške škofije, 1897–1899 (vezano v knjigo). 
23.17		 Ljubljanski škofijski list, 1933–1938 (vezano v knjigo).
23.18		 Uradni list Narodne vlade za Slovenijo, letnik I, leto 1918, 

1919, od 4. novembra 1918 do 30. aprila 1919, od št. 1. do št. 84.. 

ŠKATLA 24
Čas nastanka: 1920–1922.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
24.1		 Uradni list Deželne vlade za Slovenijo, letnik II, leto 1920, 

I. del in II. del. 
24.2		 Uradni list Deželne vlade za Slovenijo, letnik III, 27. julij 

1921, št. 87. 
24.3		 Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, letnik III, 23. 

december 1921, št. 152.
24.4		 Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, letnik IV, leto 

1922, I. del, 4. januar 1922 – 30. junij 1922, št. 1–70; Uradni 
list Pokrajinske uprave za Slovenijo dne 3. avgusta 1922.
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ŠKATLA 25
Čas nastanka:1923–1924.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
25.1		 Uradni list Pokrajinske uprave za Slovenijo, letnik V, leto 

1923, I. del, 3. januar 1923 – 30. junij 1923, št. 1–60; Uradni 
list pokrajinske uprave za Slovenijo z dne 3. februarja 1923 
in 26. februarja 1923. 

25.2		 Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, letnik VI, leto 
1924, I. del, 7. januar 1924 – 27. junij 1924, št. 1–57.

ŠKATLA9 26
Čas nastanka: 1891–1995. 
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
26.1		 Intencijske knjige, 1891–1971.
26.2		 Oklicne knjige, 1928–1995.
26.3		 Oznanilne knjige, 1891–1927.

ŠKATLA 27
Čas nastanka: 1860–1947.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
27.1		 Birmanska knjiga župnije Prevalje (Firmungs Protokoll), 

1860–1907.
27.2		 Birmanska knjiga župnije Prevalje (Firmungsprotokoll), 

1908–1936. 

9 Glej tudi škatlo 101, kjer se nadaljujejo oznanilne knjige.
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27.3		 Birmanska knjiga župnije Prevalje in župnije Črna na 
Koroškem, 1942. 

27.4		 Birmanska knjiga župnije Prevalje (Nomina confirmato-
rum), 1947.

ŠKATLA 28
Čas nastanka: okrog 1856.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
28.1		 Dušni protokol župnije Prevalje, 1. del – podatki so vneseni 

po abecednem vrstnem redu (Seelenstands Protocoll)10, 18. 
in 19. stoletje.

ŠKATLA 29
Čas nastanka: okrog 1856.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
29.1		 Dušni protokol župnije Prevalje, 2. del – naselja na desnem 

bregu reke Meže: Brdinje, Preški Vrh, Navrški Vrh, Podkraj, 
Uršlja Gora, Jazbina, Kot, Plat, Volinjak, Zagrad, Dobja vas, 
Leše in Prevalje (Seelenbeschreibungs Protokoll), 19. stoletje. 

10 Imenovani tudi Status animarum.
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ŠKATLA 30
Čas nastanka: okrog 1856.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
30.1		 Dušni protokol župnije Prevalje, 3. del – naselja na levem 

bregu reke Meže: Farna vas, Stražišče, Breznica, Zelen Breg, 
Tolsti Vrh, Strojanska Reka/Reka s podatki tudi za k.o. 
Javornik/Gamsenegg, Poljana, Lom, Dolga Brda, od 1856. 

ŠKATLA 31
Čas nastanka: 2. polovica 19. stoletja.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
31.1		 Dušni protokol župnije Prevalje, 4. del – delavstvo iz že-

lezarne in rudnika Leše (Seelenstandprotokoll), od 1856.
31.2		 Dušni protokol župnije Prevalje (Seelenstand Protokoll), 

druga polovica 19. stoletja.
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ŠKATLA 32
Čas nastanka: 1731–1833.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:11 
32.1		 Poročno pismo: Michaela Miklauscha in njegove žene 

Helene, 1731; poročno pismo: Mathiasa Schibouniga in 
njegove žene Marie Steharnig, 1736.

32.2		 Poročno pismo: Mathia Friedricha Koglnigga in njegove 
žene Catharine Clementis, 1759.

32.3		 Poročno pismo: Casparja Benettiga in njegove žene 
Catharine, 1761. 

32.4		 Poročno pismo: Johanna Najamiga in njegove žene 
Agnes Seudnig, 1777. 

32.5–32.29	 Poročni spisi s prilogami, 1803–1833.

ŠKATLA 33
Čas nastanka: 1834–1840.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
33.1	 poročni spisi s prilogami, 1834–1840.

11 V poročnih spisih se nahajajo naslednji dokumenti: 
Dovoljenja zemljiških gospostev ob porokah podložnikov in mestnih/
trških magistratov ob porokah meščanov/tržanov: Heiratslizenz, 
Ehelizenz, Es treten in den Stand der Hl. Ehe 
Oklici: Aufgebothschein, Aufgebots Bewilligung, Meldzettel, 
Verkundschein, Verkundanzeige 
Rojstni oziroma krstni list: Taufschein  
Samski list: Auskundschein 
Versko spričevalo: Religionszeugnis
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ŠKATLA 34
Čas nastanka: 1841 – 1846.
Jezik: nemščina
Obseg: 0,1 m
Vsebina: 
34.1		 Rodovnik Klemena Wogelniga in Ursule Robnig.
34.2–34.7	 Poročni spisi s prilogami, 1841–1846..

ŠKATLA 35
Čas nastanka: 1847–1852.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
35.1	 Poročni spisi s prilogami, 1847–1852.

ŠKATLA 36
Čas nastanka: 1853–1857.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
36.1	 Poročni spisi s prilogami, 1853–1857.

ŠKATLA 37
Čas nastanka: 1858–1861.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
37.1	 Poročni spisi s prilogami, 1858–1861.
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ŠKATLA 38
Čas nastanka: 1862–1865.
Jezik: nemščina, češčina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
38.1	 Poročni spisi s prilogami, 1862–186512.

ŠKATLA 39
Čas nastanka: 1866–1871.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
39.1	 Poročni spisi s prilogami, 1866–1871.

ŠKATLA 40
Čas nastanka: 1872–1877.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m
Vsebina: 
40.1	 Poročni spisi s prilogami, 1872–1877.

ŠKATLA 41
Čas nastanka: 1878–1883
Jezik: nemščina, slovenščina
Obseg: 0,1 m
Vsebina: 
41.1	 Poročni spisi s prilogami, 1878–1883.

12 V poročnih spisih iz leta 1862 sta pečat Rozalije Rosthorn, št. 
79, VIII, in pečat Adolfa Rosthorna, št. XIII, Protokoll.
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ŠKATLA 42
Čas nastanka: 1884–1890.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
42.1	 Poročni spisi s prilogami, 1884–1890.

ŠKATLA 43
Čas nastanka: 1891–1897.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
43.1	 Poročni spisi s prilogami, 1891–1897.

ŠKATLA 44
Čas nastanka: 1898–1904.
Jezik: slovenščina, nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
44.1	 Poročni spisi s prilogami, 1898–1904.

ŠKATLA 45
Čas nastanka: 1905–1911.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
45.1	 Poročni spisi s prilogami, 1905–1911.
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ŠKATLA 46
Čas nastanka: 1912–1919.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
46.1	 Poročni spisi s prilogami, 1912–1919.

ŠKATLA 47
Čas nastanka: 1920–1926.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
47.1	 Poročni spisi s prilogami, 1920–1926.

ŠKATLA 48
Čas nastanka: 1927–1933.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
48.1	 Poročni spisi s prilogami, 1927–1933.

ŠKATLA 49
Čas nastanka: 1934–1940.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
49.1	 Poročni spisi s prilogami, 1934–1940.

arhiv župnije prevalje



268

ŠKATLA 50
Čas nastanka: 1941–1947.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
50.1	 Poročni spisi s prilogami, 1941–1947.

ŠKATLA 51
Čas nastanka: 1948–1953.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
51.1	 Poročni spisi s prilogami, 1948–1953.

ŠKATLA 52
Čas nastanka: 1954–1958.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
52.1	 Poročni spisi s prilogami, 1954–1958.

ŠKATLA 53
Čas nastanka: 1959–1962.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
53.1	 Poročni spisi s prilogami, 1959–1962.
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ŠKATLA 54
Čas nastanka: 1963–1966.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
54.1	 Poročni spisi s prilogami, 1963–1966.

ŠKATLA 55
Čas nastanka: 1967–1970.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
55.1	 Poročni spisi s prilogami, 1967–1970.

ŠKATLA 56
Čas nastanka: 1971–1974.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
56.1	 Poročni spisi s prilogami, 1971–1974.

ŠKATLA 57
Čas nastanka: 1975–1978.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
57.1	 Poročni spisi s prilogami, 1975–1978.
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ŠKATLA 58
Čas nastanka: 1979 –1980.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,005 m.
Vsebina: 
58.1	 Poročni spisi s prilogami, 1979–1980.

ŠKATLA 59
Čas nastanka: 1808–2011.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
59.1	 Matične zadeve – poročila o rojstvih/krstih, 1808–2011.

ŠKATLA 60
Čas nastanka: 1878–2012.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
60.1		 Poročila o porokah, 1907–2012.
60.2		 Ničnost zakona, 1985–2012.
60.3		 Pozakonitve otrok, 1911, 1923, 1924, 1935, 1942–1944, 1951–1963.
60.4		 Poročni listi 1878, 1910, 1912–1914, 1919, 1924, 1938–1941.
60.5		 Zdravniško spričevalo, 1929.
60.6		 Samski listi, 1930, 1931, 1933.
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ŠKATLA 61
Čas nastanka: 1859–2007.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
61.1	 Prošnje za izstavitev matičnih listov (krstnih, poročnih, 
mrliških, samskih, domovinskih listov in drugih potrdil o osebnih 
statusih – državljanstvo), 1859–1971; Birmanski listki, 1912, 1915, 
1921–1929, 1945–194913, 1951, 1968, 1975, 2007.

ŠKATLA 62
Čas nastanka: 1791–2012.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
62.1		 Sprejemi v Katoliško cerkev, 1916–1973, 1993, 2007.
62.2		 Izstopi iz Katoliške cerkve, 1902–1976, 2012.
62.3		 Matične zadeve – splošno. 
62.3.1		 Prošnja za spregled zakonskega zadržka sorodstvene vezi, 

1791. 
62.3.2		 Dopisi glede izvenzakonske zveze (»konkubinata«) Franza 

Obrietana, kmeta na Uršlji Gori št. 26, s Heleno Petritsch, 
p. d. Karpuch, 1835, 1842. 

62.3.3		 Pritožba Lukasa Klanderja glede zabeležbe njegove hčere 
v matični knjigi, 1840, 1841.

62.3.4		 Dopisi glede krstnega lista in osebnega stanja obdolženca 
Blasiusa Morrya, p. d. Mazigoy, na Uršlji gori zaradi storitve 
kaznivega dejanja, 1852. 

13 Za leto 1947 so shranjeni v ločeni kuverti, v kateri je 
tudi nekaj birmanskih listov za župnijo Mežica.
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62.3.5		 Dopisi glede podatkov o Josefi Tauber, živeči pri p. d. Turner, 
in Agnes Raiter, živeči pri p. d. Eber v občini Tolsti Vrh 
zaradi konkubinata, 1853–1855.

62.3.6		 Prošnja zaročencev Matheusa Dobrouza in Marie Stergar 
za spregled zakonskega zadržka sorodstvene vezi, 1855. 

62.3.7		 Dopis glede sorodnikov umrlega Franza Harniga, 1855. 
62.3.8		 Dopisa glede moralnega življenja Primusa Pischlerja, ru-

darja v premogovniku grofa Thurna na kmetiji Merva 
(Steinkohlebergbau), in Ferdinanda Seenvalda (Dennvald?), 
nadzornika pri gradnji prevaljske bolnišnice, 1856. 

62.3.9		 Dopis glede splava na kmetiji Vogelnik na Zelen Bregu 
zaradi spolnega nasilja nad neko žensko, 1857. 

62.3.10		 Dopis glede Mathiasa Korena, podučitelja na Prevaljah, 
in njegovega odnosa do lastnega nezakonskega otroka in 
otrokove matere, 1857. 

62.3.11		 Dopis glede seznama rojenih otrok v župniji Prevalje od 
konca marca do konca decembra 1856; dopis glede moral-
nega življenja Marie Schuller, 1857. 

62.3.12		 Dopis glede zakonske zveze Josefa Ullmanna, uradnika v 
prevaljski železarni, 1858. 

62.3.13		 Dopis za izdajo mrliškega lista za Mathiasa Sajca, železni-
škega delavca, umrlega v bolnišnici v Guštanju, 1858. 

62.3.14		 Potrdilo o moralnem življenju Petra Boretzkyja, železar-
niškega delavca na Prevaljah, 1859. 

62.3.15		 Dopis glede popravka imena otroka v krstni matični knjigi, 
1861. 

62.3.16		 Dopis glede bivališča Ane Prodnig iz Vitanja, 1861. 
62.3.17		 Dopis za izstavitev ubožnega lista za Ursulo Vertatschnig, 

1862; Dopis glede otroka, ki ga je na kmetiji Papesch (Papež) 
na Lešah pustila neka ženska, 1862.

62.3.18		 Dopisi glede zakoncev Povoden in pozakonitve njunih 
dveh otrok, 1862 (vsebuje tudi poročni list). 

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



273

62.3.19		 Dopis glede seznama v letu 1861 krščenih otrok, 1862. 
62.3.20		 Dopis glede imenovanja skrbnika za mladoletno Kristine 

Kunz, 1863. 
62.3.21		 Dopisa glede pozakonitve otrok zakoncev Johanna in Josefe 

Vogelnik s Prevalj in Marie Saria iz Guštanja, 1863. 
62.3.22		 Dopis glede podatkov o Franzu Josefu Isanezu v mrliških 

matičnih knjigah, 1864. 
62.3.23		 Anton Pichlbauer – prošnja za spregled oklicev, 1864. 
62.3.24		 Dopis glede poročnih dokumentov Antonije Franz in 

Antonia Oshola, 1864. 
62.3.25		 Dopis glede poročnih dokumentov za Lorenza Kaschmanna, 

1865. 
62.3.26		 Dopis glede domovinstva Josefa Verhouniga, 1865. 
62.3.27		 Dopis glede zakonskih zadržkov do poroke med Lucasom 

Merschonom in Aloisio Rerbeutz, 1865. 
62.3.28		 Dopis glede obravnave dovoljenj za poroke, ki jih je izdala 

politična oblast, 1865. 
62.3.29		 Dopis glede pozakonitve otrok, 1866. 
62.3.30		 Dopis glede seznama fantov, rojenih leta 1846, 1866. 
62.3.31		 Dokumenti glede prestopa Rosalie Polak iz judovske v 

katoliško vero, 186714. 
62.3.32		 Dopis glede zakonske zveze grofa Moritza Strachwitza in 

njegove žene Anne, rojene Bistritzky, 1867. 
62.3.33		 Dopis glede pozakonitve otrok, 1867. 
62.3.34		 Dopis glede kopij matičnih knjig župnij dekanije Pliberk/

Bleiburg, 1868. 
62.3.35		 Dopisi glede pozakonitve otrok, 1868. 

14 Vsebuje tudi voščen pečat judovske občine Pawlow na Češkem.
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62.3.36		 Dopis glede obravnave primerov smrti, 1868.
62.3.37		 Dopis glede dovoljenja za poroko za Fillipa Steblouniga, 1869. 
62.3.38		 Dopis glede pozakonitve otrok, 1869. 
62.3.39		 Dopis glede prestopa Karla Daberniga iz katoliške v evan-

geličansko vero, 1870. 
62.3.40		 Dovoljenje mladoletni Agnes Trunk za poroko, 1871. 
62.3.41		 Dopis glede seznama vseh rojenih in umrlih leta 1871 v 

občini Tolsti Vrh, 1872. 
62.3.42		 Franz Pungertnik – priznanje očetovstva, 1873. 
62.3.43		 Dopisa glede pozakonitve otrok, 1875. 
62.3.44		 Dokument glede pozakonitve otrok, 1876. 
62.3.45		 Dopis glede poroke Franciške Doronig, 1877. 
62.3.46		 Johan Harnold – izbris iz evidence sirot, 1880. 
62.3.47		 Dovoljenje Mariji Prikerschnig za poroko z Josefom Pi-

sarjem; Anton Tomel – razglasitev za polnoletnega, 1900. 
62.3.48		 Dopis glede krsta Alvisa Hovnika in krstni list, 1912. 
62.3.49		 Dopis glede rojstnih podatkov Paula Ramsaka, 1913. 
62.3.50		 Prošnja za izdelavo geneaologije – rodovnika Janeza Jesenka 

in poročni list, 1913. 
62.3.51		 Dopis glede rojstnih podatkov Marije Lampret, rojene 

Schatz, 1913. 
62.3.52		 Alvis Dren – dopis glede prestopa iz katoliške v evangeli-

čansko vero, 1915. 
62.3.53		 Dopisi glede ničnosti zakona Janeza in Marije Papež, 1915. 
62.3.54		 Dokumenti glede prevoza in pokopa v slovenjegraški bol-

nišnici umrle Amalije Stampach, 1916.
62.3.55		 Karel Repulus – domovnica mesta Idrija, 1921. 
62.3.56		 Pojasnilo iz matičnih knjig o rodbini Jasnikar s Šelenberga, 1921.
62.3.57		 Dopis glede priimka Alojza Kumpreja (Krainz) in njegov 

krstni list, 1923. 
62.3.58		 Pojasnilo iz matičnih knjig o rodbini Walter, 1929. 
62.3.59		 Rodovnik in nekateri matični dokumenti glede družine 

Mozgan, 1939. 
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62.3.60		 Poročni list Petra Pečnika in Antonije ter rojstni list njune 
hčere Marije, 1939. 

62.3.61		 Spisek nabornikov iz župnije Prevalje z nekaj podatki za 
Tolsti Vrh in Zelen Breg, rekrutni spisek, 1939.

62.3.62		 Ana Gerdina – dokumenti glede dovoljenja za bivanje na 
območju Kraljevine Jugoslavije, 1940.

62.3.63		 Sporočila o oporokah, ki so jih umrli zapustili pri notarjih, 
1941–1944. 

62.3.64		 Izpisek iz rojstne matične knjige župnije Sv. Danijel nad 
Prevaljami glede Rudolfa in Angele Fajmut, 1945.

62.3.65		 Pojasnila o nekaterih pokopanih na prevaljskem pokopa-
lišču, 1955. 

62.3.66		 Dopis – Andreas Wasserbacher. 
62.3.67		 Poročni protokol (Brautprüfungs Protokoll), konec 19. 

stoletja/začetek 20. stoletja. 
62.3.68		 Delno izpolnjen ženitni zapisnik s podatki o Ivanu Ko-

zamurniku.
62.4		 Personalne zadeve duhovnikov.
62.4.1		 Dopisi glede guštanjskih duhovnikov: Lorenz Podlesnigg, 

1801, in Joseph Rohrmeister, 1807. 
62.4.2		 Dopisi glede duhovnika/župnika Mathiasa Schussema in 

njegovega sooskrbovanja cerkve sv. Andreja na Ravni (in 
der Ebenen)15 ter glede posesti pri Grebinju, 1825–1850. 

62.4.3		 Dopisi glede premestitve kaplanov, 1853–1938.
62.4.4		 Dokumenti glede kaplana Antona Olibana in njegovega 

dela, 1856–1968.
62.4.5		 Dokumenti glede kaplana Franza Ksaverja Vastla, 1902, 1912.

15 Cerkev je blizu Jezerskega, saj se dopisi nanašajo na obdobje, 
ko je bil Mathias Schussem še župnik na Jezerskem. 
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ŠKATLA 63
Čas nastanka: 1830–1903.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
63.1		 Poročila o rojstvih in smrtnih primerih v trgu Guštanj, 

julij 1855 – december 1860.
63.2		 Mrliško ogledni listi, 1830–1903.

ŠKATLA 64
Čas nastanka: 1904–1912.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
64.1	 Mrliško ogledni listi, 1904–1912.

ŠKATLA 65
Čas nastanka: 1915–1925.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
65.1	 Mrliško ogledni listi, 1915–192516.

ŠKATLA 66
Fond: Župnija Prevalje.
Čas nastanka: 1926–1939.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
66.1	 Mrliško ogledni listi, 1926–1939.

16 Manjkajo za leti 1913 in 1914.
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ŠKATLA 67
Čas nastanka: 1940–1965.
Jezik: nemški, slovenski.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
67.1		 Mrliško ogledni listi, 1940–1954.
67.2		 Poročila o smrti – izpiski iz mrliških matičnih knjig in 

dovoljenja za pogreb, 1944–1965.

ŠKATLA 68
Čas nastanka: 1412–1800.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: Listine – darovnice.
68.1		 Zbirka listin.
68.1.1		 Prepisi listin, 18. stoletje:

• Listina, prepis: Niklas Pogorielz, meščan Pliberka in 
njegova žena Margareth sta prodala župniji Guštanj 
dve njivi in en travnik pri Guštanju (»Ich Niklas der 
Pogorielz derzeit Burger zu bleyburg und Margareth 
/…/ verkaufen /…/ unser aigen gutts zween Acker und 
ein Wiesen zu Guttenstein an der Ötschen, unter dem 
Seuboth, dem Seeligen Gotteshaus Sankt Maria Kürchen 
zu Guttenstein, /…/«), 1412.

• Listina, prepis: Katarina Sieghard, tržanka Guštanja, 
je prodala župniji Guštanj njivo, ležečo pri Suhi. (»Ich 
Katharina Sieghartin Purgerin zu Guttenstein verkauf 
/…/ meines aigen Guetts ain Ackher gelee in der Zauch, 
zwischen /…/, dem Loblichen Gottshauß unser Pfar-
rkürchen, /…/«), 1433.

• Listna, prepis: Hanns Jabornigg je prodal štiri njive na 
polju pri Guštanju guštanjski župniji, od katerih sta dve 
pod Rožancem na Ravni, drugi dve pa pri cerkvi sv. 
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Antona. (»Ich Hanns Jabornigg burger zu Guttenstein 
/…/ verkaufe mein eigen Guetts vier Acker in Feld zu 
Guttenstein gelegn, die zween sein gelegen unter den 
Rosanzen an der Ebeni, /…/,die anderen zween Acker 
sein gelegen bey St. Anthony /…/«), 1509.

• Listina, prepis: pogodba med Georgom Cobellijem in 
Wilhambom von Moßhaimbom o zamenjavi travnika 
za del njive (»Vertrag zwischen Herrn Georgen Cobelli 
und Herrn Willhaimb von Moßhaimb wegen wechseln 
ainer Wiesen und eines darfür gegebenen Stück acker. 
A.1615, die 11. juny«), 11. junij 1615.

68.1.2		 Listina: Gregor Kraezl, prošt iz Kraiga, je daroval večjo 
vsoto denarja koroške deželne veljave bratovščini svetega 
Rešnjega telesa v cerkvi sv. Egidija v Guštanju in njenim 
vodjem (Ich Gregor Kraczl Probst ze Kreig /…/ Stifft und 
wissenlich in Khrafft des Briefs, der Ersamen Gottsleich-
namb Bruederschaft zu Guettenstain und den Zechleut der 
benandten Bruderschafft die zu Zeiten daselbst sindt vier 
Pfund Pfenig gueter Landeswehrung zu Khärnten, /…/, 
und die anderen zwaii Pfunt Pfening, sol auch die beanndt 
Bruederschafft guetes vleis haben,damit Allwochen ain 
gesprochen Mees in St. Gilgen Gottshaus gehalten werde, 
/…/ thausent vierhundert und in dem Sibonzigisten Jahr 
auf St. Augustinus abent /…/«), 1470.

68.1.3		 Listina: Ulrich Lederer iz Guštanja je podaril guštanjski 
župniji njivo, ležečo pri Tumpeževi hubi pri reki Meži. 
(»Ich Ulrich Ledrer, Purger zu Guettensthtein /…/ verstifft 
und vermerhr hab meines aigen guet ain Ackher die da 
ligt pey der Miss oberhalb des /…/ und zaunt ann im des 
Tumpesch hueben /…/«), 1531.

68.1.4		 Prepis darovnice Ulricha Ledererja, 1531.
68.1.5		 Listina: Dorothea Hebenstreit, vdova po Hannsu Heben-

streitu, je prodala guštanjski župniji Blatnikovo kmetijo 

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



279

(»Ich Dorothea Hebenstreit des Edlen und vesten Hannsen 
Hebenstreiten selligen verlasene Witib, /…/ verkhauf hab 
ain huebe genandt die Bladtnigg hueben /…/«), 1535.

68.1.6		 Listina: oporoka Casparja Tschebulla, trškega sodnika v 
Guštanju. Listino je poleg njega pečatilo še šest guštanjskih 
obrtnikov. Vseh sedem nevoščenih pečatov je odtisnjenih 
na papir, 21. julij 1540.

68.1.7		 Listina: kralj Ferdinand je prodal Hansu Ambrosiu Thurnu 
gospostvo Pliberk, 24. april 1601.

68.1.8		 Listina: sodno pismo (Gerichtzeugbrief) glede petih pod-
ložnikov Hansa Sigismunda von Gaisrukha, 30. junij 1604, 
prepis, 1704.

68.1.9		 Listina: Adam Domenig iz Celovca je prodal svojo kme-
tijo, ležečo na polju pri Guštanju, cerkvi sv. Wolbenka na 
Lešah. Domenig je kmetijo kupil od Hannsa Sigismunda 
Gaisruckha zu Grunfelsa zaradi njegovih dolgov do Chris-
topha Moßhaimba, 1606. 

68.1.10		 Listini: 
• Anna Sidonia, žena von Windischgräza, prodaja podlo-

žnika Clemena Hudapista župniji Guštanj (Gehörimb-
sbrief), 6. junij 1644;

• Anna Sidonia, žena von Windischgräza, prodaja guštanj-
ski župniji Hudopiskovo kmetijo, 6. junij 1644.

68.1.11		 Listina: Georg Andre zu Khronegg in deželni glavar na Ko-
roškem potrjuje prodajo gradu Grinfels, prej imenovanega 
Spodnji Guštanj, skupaj z vsem pripadajočim Wolfu Sigi-
smundu von Gaisruggu (»Ich Georg Andre von Khronegg 
/…/ Landeshauptmann in Kärnten /…/, dem wollgeborenen 
herrn herrn Sigismund frey herrn von Gaisrugg zu beschei-
nigung seiner freien gegebenen Specification zu /…/ an ihm 
verkhauften und in Kärnten gelegenen Gschloß Grünfels 
fruher nieder Guettenstain genant sambt den Mayrhof, 
/…/«), 12. marec 1651.
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68.1.12		 Listina: Adam Merkatsch, svobodni kmet (freysas), na 
kmetiji undter Letschnig (Spodnji Lečnik) je poklonil svojo 
kmetijo in »Schäden öde« podružnični cerkvi sv. Barbare. 
Kmetijo je njegov oče (Mathias Merkatsch) kupil od vdove 
Regine Gaisrugg, rojene Weiselberg, leta 1613, 17. marec 1667.

68.1.13		 Listina: dopis glede popravila mostu čez reko Mežo pod 
cerkvijo sv. Barbare, 1. december 1667.

68.1.14		 Listina: Thomas Briessnig s Sel je prodal svojo hišo z vrtom, 
imenovano Prandstatt, ležečo v trgu Guštanj, cerkvi sv. 
Egidija v Guštanju, 31. marec 1670 (Listina ima tudi prepis.).

68.1.15		 Listina: Georg Christopf von Jabornegg naznanja, da je 
dolžan župnijski cerkvi naše ljube gospe pri Guštanju 200 
guldnov, 30. april 1671.

68.1.16		 Dokumenti glede kmetij na Poljani, podložnih podružnični 
cerkvi sv. Janeza na Poljani in guštanjskemu župnišču:

• opis kmetije, imenovane Murl huebe, 1675,
• dajatve kmetije Pollainer huebe, 1725,
• dopis glede kmetije Pollainer huebe, 1722–1734.

68.1.17		 Dokumenti Jakoba in Gašperja Pilata:
• dopisi Gašperja Pilata, 1684;
• dokumenti Jakoba in Gašperja Pilata glede nakupa zidane 

hiše z dvema zemljiščema pri pristavi gradu Grinfels, 
1690–1692;

• prepisi listine, s katero je Gašper Pilat ustanovil štipen-
dijski sklad, 1699, 1700;

• prepis oporoke Gašperja Pilata, 1706 (prepis iz leta 1858);
• dopisa glede Pilatovega štipendijskega sklada 1778–1790.

68.1.18		 Listini: Philip Jacob Khobrer, 1687, 1693.
68.1.19		 Poročilo glede vrta v Pliberku, ki ga je leta 1676 Mathiass 

Guettsold, pliberški meščan, prodal cerkvi sv. Lenarta na 
Platu, 1690.
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68.1.20		 Listine: pisma glede zapuščine Felizite Podleschnig (Pod-
lessnig), 22. november 1691.

68.1.21		 Listina: Franz Ludwig grof Thurn Valsassina je sporočil, 
da se je njegov podložnik Stefan Heinrich odkupil (Abka-
ufbrief), 10. februar 1691.

68.1.22		 Spor glede povzročene škode (Schadenzettel) med Cas-
parjem Pillathom in Johanom Wudenayerjem s kmetije 
»Augustin hube«, 1698.

68.1.23		 Pismo Philippa Mueltrera glede oporoke, 1700.
68.1.24		 Poročilo glede upravljanja z gozdom na območju Guštanja; 

okrog 1700.
68.1.25		 Spor Mathiasa Franza von Pasperga in Casparja Pillatha 

glede vložene tožbe »Gewaltklage«, 1704.
68.1.26		 Listina: v kateri Nikolauß Raschenz in njegova žena Agnes 

pišeta glede dediščine po svojih starših, 26. julij 1705.
68.1.27		 Caspar Pillath – oporoka, 1706.
68.1.28		 Listina: Katharina Stermiz piše glede oporoke in prevzema 

kmetije »Stermiz hube«, 15. oktober 1713.
68.1.29		 Prepis listine zadolžnice: o poklonitvi 3000 guldnov cerkvi 

sv. Egidija v trgu Guštanj, 30. april 1715.
68.1.30		 Listina: Simon Likebitz prodaja svoj travnik na Dobravi 

pri Pliberku, 1. april 1723.
68.1.31		 Listina: Mathias Poscheg je poklonil guštanjski župniji 

100 guldnov, ki jih je deponiral pri guštanjskem trškem 
sodniku, 5. april 1723. 

68.1.32		 Listina: grof Sigmund Thurn Valsassina je poklonil kajžo 
v uradu »Maggen ambt«, imenovano »Smies keusche«, 
Blasyju Ottu in njegovi ženi, 15. november 1727.

68.1.33		 Listina: grof Sigmund Thurn Valsassina je poklonil v uradu 
»Maggen ambt« ležečo kajžo, imenovano »Pouch keusche«, 
Gregorju Pouchu in njegovi ženi, 22. april 1728.

68.1.34		 Listina: Alex Korouigar, tržan in usnjar v Guštanju, je 
prodal svojo hišo, ležečo v Cerkveni ulici (Kirchengasse) 
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v Guštanju, Clementu Trieblniggu, organistu in učitelju 
(Schulmeister), in njegovi ženi Mariji, 10. junij 1739.

68.1.35		 Listina: lavantinski škof Vigilij je naznanil, da je Georg 
Mory, župnik v Marenbergu, dobil v dar 30 guldnov za 
cerkev Sv. treh kraljev nad Radljami, 1747.

68.1.36		 Listina, s katero je Gregor Schollär pridobil v dosmrtni 
užitek kmetijo, podložno cerkvi sv. Lenarta na Platu, ime-
novano »Schölar huebe«, 1754; listina, v kateri je Joannes 
Ulzey pridobil v dosmrtni užitek kmetijo, podložno gu-
štanjskemu župnišču, imenovano »Ulzey hueben«, 1754.

68.1.37		 Listina, s katero je Bartlmee Ozwierkh pridobil v dosmrtni 
užitek kmetijo, podložno guštanjskemu župnišču, imeno-
vano »Ozwierkh huebe«, 1754.

68.1.38		 Listina, s katero je Michael Miclausch prejel v dosmrtni 
užitek kmetijo, podložno župnijski cerkvi Device Marije 
na Jezeru, imenovano »Miklausch huebe«, 1754.

68.1.39		 Listina, s katero je Bartlma Ozwierkh deponiral pri gu-
štanjskem župniku 300 guldnov za bodoči grob svoje žene 
Lucije, ki jih je ta kot doto prinesla v njun zakon, 1757.

68.1.40		 Listina, s katero je Philipp Rösch pridobil v dosmrtni uži-
tek guštanjskemu župnišču podložno kmetijo, imenovano 
»Tschujesch hueben«, 1758; listina, s katero je Lucas Schibo-
unigg pridobil v dosmrtni užitek guštanjskemu župnišču 
podložno kmetijo, imenovano »Schibounig hueben«, 1759.

68.1.41		 Listina: Ignaz Kreyan, upravitelj gospostva Dravograd, 
sporoča, da se je Philipp Nallody odkupil od podložništva, 
9. april 1761.

68.1.42		 Listina: Jochannes Kuraldt, tržan in čevljar v Guštanju, je 
prodal svojo hišo, imenovano »Sallitrer«, v Cerkveni ulici 
v Guštanju Andrei Tompeschu, 24. maj 1764.

68.1.43		 Listina, s katero je Georg Zujesch prejel v dosmrtni užitek 
kajžo, podložno cerkvi sv. Egidija v trgu Guštanj, imeno-
vano »Mager Kischen«, 1768.
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68.1.44		 Dopis glede 2000 guldnov, ki jih je guštanjski župnik Va-
lentin Cadelli deponiral pri samostanu Št. Paul za cerkvene 
potrebe, 1770.

68.1.45		 Listina, s katero je grof Johann Sigmund Thurn poklonil 
Blasyju Ottu kmetijo v uradu »Maggenambt«, imenovano 
»Sterniz hueben«, 1771.

68.1.46		 Listini, s katerima je Alexius Schellar prejel v dosmrtni 
užitek kmetijo »Schellar huebe«, podložno cerkvi sv. Le-
narta na Platu, 1776.

68.1.47		 Listina, s katero je Udalrich Rutter prejel v dosmrtni uži-
tek polovično kmetijo, imenovano »Rutter halbhuebe«, 
podložno župnijski cerkvi Device Marije na Jezeru, 1779.

68.1.48		 Dokumenta glede ustanovitve kuracije na Lešah, 1780, 1789. 
68.1.49		 Listina, s katero je Gregor Rebernigg, krojaški mojster iz 

Guštanja, prejel v dosmrtni užitek njivo pri cerkvi sv. An-
tona, imenovano tudi »Rauniagg oder Kirchen Ackher«, 
spadajočo k cerkvi sv. Volbenka na Lešah, 1784.

68.1.50		 Listina o predaji kmetije »Kyraz huebe« v dosmrtni užitek 
Valentinu Puschnigu, 1787.

68.1.51		 Pogodba med Philippom Adamitschem in Antonom Schi-
bounigom o nakupu kmetije »Schibounig hube« v Podkraju, 
1798.

68.1.52		 Listina o predaji kmetije »Zujesch huebe« v dosmrtni užitek 
Antonu Marcatschu, 1798.

68.1.53		 Listina o predaji kajže »Smolagg keische« v dosmrtni užitek 
Valentinu Smolaggu, 1799.

68.1.54		 Listina o prodaji župnijske njive, imenovane »Stradec-
keracker«, meščanu mesta Pliberk/Bleiburg Bartlmanu 
Korienu, 1800. 

68.1.55		 Listini o prodaji nekaterih župnijskih zemljišč Antonu 
Tschebullu, 1800.

68.1.56		 Listina o prodaji njive »Slamniggacker« pri Guštanju Si-
monu Ternounigu, 1800.
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68.1.57		 Listina o prodaji njive »Peßlacker« Kasparju Tschebullu, 
1800.

68.1.58		 Listina o prodaji njive »Podlessnigacker« Mariji Pansin, 1800.
68.1.59		 Listina o prodaji njive »Stuckacker« Franziski Husarin, 1800.
68.1.60		 Listina o prodaji njive »Rauniagacker« Gregorju Rebernigu, 

1800.
68.1.61		 Listina o prodaji njive »Petschniggacker« Alexu Preitne-

ggerju, 1800.
68.1.62		 Listina o prodaji njive »Sdulzacker« v Guštanju Anni Höt-

lin, 1800.
68.1.63		 Listina o prodaji njive »Pongrazacker« Lukasu Zureneru, 

1800.
68.1.64		 Listina o prodaji njive »Margoritschacker« na Tolstem Vrhu 

Philipu Tschujeschu, 1800.
68.1.65		 Listina o prodaji travnika »Leitgebwiesen« in dveh njiv 

»Leitgebacker« pri Guštanju Mariji Leykauf, 1800.
68.1.66		 Listina o prodaji njiv »Fischeracker« in »Kutscheracker« 

Mariji Kutscher, 1800.
68.1.67		 Listina o prodaji njive »Barbingacker« Antonu Warniggu, 

1800.
68.1.68		 Listina o prodaji njive pri trškem pokopališču »Pongrazac-

ker« v Guštanju Thomasu Gruberju, 1800.
68.1.69		 Listina o prodaji travnika »Luschnigwiese« v Reki17 Ignazu 

Luschniggu, 1800.
68.1.70		 Listina o prodaji njive »Slepitzacker« Josephu Greinigu, 1800.
68.1.71		 Listina o prodaji travnika v Šentanelski Reki Ulrichu Gu-

llegu, 1800.

17 Tu bi se lahko glede na ime travnika sklepalo, da gre za 
Lužnikov travnik v Šentanelski Reki. V Strojnski Reki pri 
Ravnah namreč ni kmetije z domačim imenom Lužnik.
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ŠKATLA 69 
Čas nastanka: 1600–1796.
Jezik: nemški, slovenski, latinski.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
69.1		 Premoženjskopravne zadeve.
69.1.1		 List s podatki o dajatvah podložnikov iz urbarja, 17. stoletje.
69.1.2		 Pismo glede dajatev od mitnine za kajžo, imenovano »Pusch-

niak keusche«, na planini Plešivec (Almb Pleschiuitz), 1587.
69.1.3		 Dokument glede kmetij Blatnik in Petek pri Guštanju, 17. 

stoletje.
69.1.4		 Poročilo o nastanku župnije Guštanj in ribolovnih pravicah 

za guštanjske župnike18; Poročilo o izgradnji ene kajže na 
območju spodnje Uršlje gore, 16./17. stoletje.

69.1.5		 Poročila o hišah in vrtovih v trgu Guštanj, ki so bili podložni 
guštanjskemu župnišču19, 17. stoletje; Christoph Hebenstreit 
– plačilo davkov, okrog 1617.

69.1.6		 Dokumenti glede izgradnje novega mostu na reki Meži 
pod cerkvijo sv. Barbare, 1668–1699. 

69.1.7		 Dokumenti glede upravnega pastoralnega stanja župnij 
(podelitve župnij, število duš – prebivalcev, izkazi, matične 
priloge) podjunskega arhidiakonata20, 1680–1832.

69.1.8		 Dokumenti in poročila o ribolovnih pravicah guštanjskih 
župnikov na reki Meži, 1685, 1686. 

18 Poročilo vsebuje podatke o nastanku guštanjske 
župnije v času Auffensteinskih.

19 Vsebuje tudi podatke iz štiftregistrov iz let 1559, 1618, 1638.
20 Podjunski arhidiakonat je obsegal župnije, ki so bile podrejene 

samostanu v Dobrli vasi: Guštanj, Libeliče, Globasnica, Dobrla 
vas, Škocjan, Žitara vas, Žvabek, Galicija, (Železna) Kapla, 
Obirsko, Jezersko, Št. Vid v Podjuni/Kamen in »Viterni«. 
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69.1.9		 Listina z dne 1. maja 1686: Johan Andre von Sichten piše o 
cesti od Guštanja do kmetije Blatnik. 

69.1.10		 Dopis glede dedičev posestva Sestriznigg, 1690; pismo glede 
stvari »gabulier«, 1695; dopis glede pridelave žita, 1695; pismo 
grofa Franza Ludwiga Thurna glede podložnikov, 1696.

69.1.11		 Poročila o sporu med Johannom Widmayerjem, lastnikom 
posestva Podgora, in guštanjskim župnikom Casparjem 
Pillathom glede žitne desetine (Garbenzehent) s kmetije 
»Augustin huebe«, 1699.

69.1.12		 Pogodba glede kmetij »Petik huebe, Merkasch huebe in 
Queder huebe«, 1700.

69.1.13		 Spor med rektorjem jezuitskega kolegija v Celovcu Felixom 
Coroninijem in Matheusom Pesterggom glede lesa, 1700. 

69.1.14		 Spor med Johannom Andreom von Sichtnom in Franzem 
Ludwigom von Thurnom-Valsassino glede podložnikov, 
1700.

69.1.15		 Bartholomaus Hainsih, župnik v kraju Perg ob Greifenburgu 
– štipendija za dva dijaka v celovškem seminarju jezuitskega 
kolegija, 1700.

69.1.16		 Listina o izmenjavi kmetij Blatnik in Petek med grofom 
Franzem Ludwigom Thurnom-Valsassino in rektorjem 
jezuitskega kolegija v Celovcu Felixom Coroninijem, 1701.

69.1.17		 Poročilo glede posesti pliberških grofov Thurn Valsassina, 
1701.

69.1.18		 Listina o predaji nekaterih zemljišč in kajže v trgu Guštanj 
»Kramerkeusche« v posest župnije Guštanj, 1702 (weglbrif); 
poročilo o upravi mitninskega mlina.

69.1.19		 Poravnava v sporu med kmetijama Hiraz (Kyraz) in Fračnik 
(Frazhnig), 1702.

69.1.20		 Protokol o dogovoru glede pokopališča, 1705.
69.1.21		 Pogodba z gospostvom Pliberk glede pristojnosti deželnega 

sodišča v Pliberku za dobrlovaške podložnike in podložnike 
guštanjske župnije, 1705.
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69.1.22		 Dopis Gašperju Pillathu glede kmetije »Rogina huebe«, 
1705; Dokumenti glede posesti guštanjskega beneficiata 
(Tumpeževa kajža/Tumpesch keusche), 1706–1732; pisemska 
ovojnica, naslovljena na beneficiata Simona Mataidla v trgu 
Guštanj, prva polovica 18. stoletja.

69.1.23		 Dokumenti: 
• zapisnik glede postavitve novega župnišča v Farni vasi 

(/…/ quosille in erectionem exuista domus parochialis 
impendit), 1713;

• listina o poklonitvi 100 guldnov cerkvi sv. Barbare (Han-
dschein), 1716;

• zapis o izdatkih za pogreb barona Schoberga21 za župnijo 
Guštanj (Funeralia), prva polovica 18. stoletja;

• zapis o darovanih 100 guldnih pri samostanu Št. Pavel 
za svete maše in za uboge v trgu Guštanj, 1726;

• zapis o prejetih 525 guldnih za cerkev sv. Egidija v trgu 
Guštanj od jezuitskega kolegija v Leobnu (darlehen), 1733.

69.1.24		 Poročilo glede kmetije na Poljani »Pollainer huebe«, 1728; 
Donacija prispevka za nabavo novega zvona pri cerkvi sv. 
Janeza na Poljani, 1736; popis premoženja guštanjske župnije 
zaradi plačila premoženjskega davka, 1739.

69.1.25		 Odločbe o plačilu davkov od posesti, 1737–1747; dopis Li-
puschu Fleimischu glede oporoke (codicill), 1741; specifi-
kacija prihodkov guštanjskega župnika za mesec maj, 1744.

69.1.26		 David Lerchinger – osebni spisi, izkazi, podelitve mašnih 
redov, 1747–1783.

69.1.27		 Dokumenti glede prodaje kmetije Lečnik (Letschnig hu-
eben) – fideikomis, 1747–180422.

21 Baron je bil pokopan v grobnici križeve kapele v cerkvi sv. 
Egidija v trgu Guštanj, kakor je zapisano v dokumentu.

22 Priložen tudi rodovnik.
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69.1.28		 Seznam darovnic za župnijo Guštanj, izdanih v letih 1748–
1757; plačilo prispevkov »anticipations Stüfft« podložnikov 
guštanjske župnije, 1748. 

69.1.29		 Navodila za pripravo poročila o župnijskih prihodkih 
zaradi plačila davkov, 1752.

69.1.30		 Listina: postavitev oltarja sv. Ignacija Lojolskega v cerkvi 
Device Marije na Jezeru, 31. julija 1754.

69.1.31		 Pismo goriškega nadškofa Karla Michaela Attemsa, 1755. 
69.1.32		 Izkaz o relikvijah sv. Sebastijana, sv. Rozalije, sv. Vincenca 

in sv. Karla Boromejskega, 1758. 
69.1.33		 Listina, 9. februar 1759: prošt Joannes Erasmus Kumesch 

je ustanovil mestni špital v Pliberku.
69.1.34		 Poročilo, odgovor na manjkajoči dopis, o izgradnji mostu 

pod cerkvijo sv. Barbare, posvetitvi cerkve na Lešah in 
premoženjskem stanju župnije Guštanj, 1759.

69.1.35		 Dokument o predaji kmetije »Schibounigg huebe« Lucasu 
Stecharniggu, 1759; poročilo o oddanih količinah moke 
in »haber« s strani podložnikov guštanjske župnije, 1759.

69.1.36		 Štolninski red za župnijo Škocjan ob Klopinjskem jezeru/
St. Cancian, 1769.

69.1.37		 Štolninski red za župnijo Guštanj, 1769–1799.
69.1.38		 Dopisa glede darovnice za svete maše Vinzenza Klemena 

in Johanna Mettingerja, 1770, 1862.
69.1.39		 Izkaz o prejetih denarnih darovih za cerkvene potrebe, 

okrog 1777; Določila glede čaščenja zakramenta svete ev-
haristije v župnijski cerkvi v Guštanju (Ordo orationis 
sacramenti eucharistia in Ecclesia parochiali Guttenstein), 
1780; čaščenje svetih zakramentov na oltarju v cerkvi sv. 
Egidija v trgu Guštanj (Adorationis sacramenti altaris in 
oppido Guttenstein ad S.Aegydii), 1781.

69.1.40		 Izkaz o višini denarnih sredstev župnijske cerkve v Farni 
vasi in njenih podružnic, okrog 1782.
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69.1.41		 Dokumenti glede štipendijskega sklada guštanjskega žu-
pnika Gašperja Pilata, 1783–1911. 

69.1.42		 Pripombe in navodila glede vodenja matičnih knjig, 1784. 
69.1.43		 Dopis glede premoženja cerkve sv. Egidija v trgu Guštanj 

in glede premoženja razpuščene bratovščine Kristusove 
smrtne muke, 1785, 1786.

69.1.44		 Določila glede opravljanja svetih maš, 1787–1791.
69.1.45		 Izkaz o višini denarnih sredstev v župniji Marija na Jezeru 

pri Guštanju, prejetih iz mašnih ustanov, 1787.
69.1.46		 Dokumenti glede plačila davkov iz zemljiških posesti, 1787.
69.1.47		 Določila glede razmerij med župnijo Device Marije na 

Jezeru in novonastalo župnijo v trgu Guštanj, 1788.
69.1.48		 Johan Georg Gomilschegg, graški trgovec – ukinitev za-

dolžnice, 1788, 1789.
69.1.49		 Izpis določil glede opravljanja svetih maš iz diarija župnije 

Device Marije na Jezeru, 1788.
69.1.50		 Dokumenti glede plačila davka od zemljiške posesti za 

župnijo Device Marije na Jezeru, 1789–1791 (Anweisun-
gsschein).

69.1.51		 Določila glede opravljanja porok; publikacija casus reser-
vatis za lavantinsko škofijo, 1790–1795.

69.1.52		 Seznam podložnikov župnijske cerkve Device Marije na 
Jezeru in od njih pobrani davki za leto 1790.

69.1.53		 Dokumenti glede kazni zaradi svetih maš pri sv. Barbari 
in blagoslova vode na praznik Sv. treh kraljev, 1791.

69.1.54		 Pogodba med komendo na Rebrci/Rechberg in podjetjem 
Hagenegg (Gewerkschaft Hagenegg) o prodaji zemljišč, 
1791–1820.

69.1.55		 Dopis glede kmetije Spodnji Lečnik in enega podložništva 
cerkvi sv. Barbare, 1792.

69.1.56		 Dopis glede ukinitve župnije v trgu Guštanj, 1795, 1796. 

arhiv župnije prevalje



290

69.1.57		 Spor med gospostvom Pliberk in podložnikom Stoparjem, 
18. stoletje.

69.1.58		 Pergamentna zvitka iz jabolka zvonika cerkve sv. Ane na 
Lešah23. Prvi se nanaša na postavitev novega ostrešja na 
zvoniku (turris huius tectum ex toto noviter apositum est 
anno 1730 – bližnji stolp je dobil popolnoma novo streho 
leta 1730), na drugem pa je seznam duhovnikov podjunskih 
župnij pod patronatom samostana v Dobrli vasi, 1730.

ŠKATLA 70
Čas nastanka: 1752–1919.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
70.1		 Inventarji:
70.1.1		 Inventarji župnijske nadarbine župnije Device Marije na 

Jezeru, 1808, 1817, 1833, 1892, 1907, 1908, 1914. 
70.1.2		 Inventarji župnijske cerkve Device Marije na Jezeru in 

podružnične cerkve sv. Barbare, 1788, 1808, 1817, 1823, 1833, 
1859, 1872, 1892, 1919.

70.1.3		 Inventarji premoženja cerkva sv. Volbenka in cerkve sv. 
Ane na Lešah, 1788, 1806, 1808, 1817, 1823, 1833, 1857 1892, 
1908, 1919. 

70.1.4		 Inventarji premoženja cerkve sv. Janeza na Poljani, 1788, 
1806, 1808, 1817, 1823, 1833, 1892, 1908, 1919.

70.1.5		 Inventarji premoženja cerkve sv. Lenarta na Platu, 1788, 
1803, 1808, 1817, 1823, 1833, 1857, 1892, 1908, 1919. 

70.1.6		 Inventar premoženja cerkve sv. Egidija v trgu Guštanj, 1808.

23 Zvitka sta bila najdena leta 1975 ob obnovi zvonika cerkve sv. 
Ane. Poleg zvitkov so bili najdeni tudi relikvije sv. Inocenca XI., 
papeža, lesen križ s podobico Device Marije in škofijski pečat.
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70.1.7		 Dopisi o dostavitvi cerkvenih računov in inventarjev pre-
moženja cerkva župnije Guštanj, 1838, 1839. 

70.1.8		 Primopredajni inventar župnije Žitara vas med župnikoma 
Casparjem Cantianom in Valentinom Polleinerjem, 1748.

70.1.9		 Inventar premoženja po umrlem guštanjskem župniku 
Valentinu Cadeliju, 1752, 1754.

ŠKATLA 71
Čas nastanka: 1739–1855.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1 Mašne ustanove, legati in ubožne ustanove – štipendije.
71.1.1		 Dokumenti glede mašne ustanove guštanjskega župni-

ka Valentina Cadellija, 1726, in Jakoba Loschniga, 1694, 
1739–1828. 

71.1.2		 Dokumenti glede mašne ustanove Simona Mettingerja, 
1771–1883. 

71.1.3		 Seznam obstoječih mašnih ustanov v župniji Guštanj 
(Anniversarium), druga polovica 18. stoletja; pismo gle-
de obstoječih mašnih ustanov župniji Device Marije na 
Jezeru, 1787. 

71.1.4		 Dolžniško pismo Balthasarja Grazhofferja, klobučarja 
in meščana v Pliberku, za mašno ustanovo pri cerkvi sv. 
Lenarta na Platu, 1799.

71.1.5		 Dokumenti glede mašne ustanove Phillipa Nodaischniga, 
1800–1812. 

71.1.6		 Dokumenti glede mašne ustanove rodbine Edlmann-Kos-
chutnigg, 1801–1813. 

71.1.7		 Dokumenti glede mašne ustanove pri leških cerkvah, ki jo je 
v oporoki daroval Florian Schick (tudi Schieck v nekaterih 
dopisih), p. d. Miheu, 1808–1887. 
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71.1.8		 Dokumenti glede darovane ubožne ustanove Paula Roh-
rmeisterja za uboge v župniji in trgu Guštanj ter v župniji 
Črneče, 1809. 

71.1.9		 Popis protokolov, mašnih ustanov in listin po smrti gu-
štanjskega župnika Lorenza Podlesniga, 1815. 

71.1.10		 Dokumenti glede mašne ustanove Georga Mutza, 1815, 1816. 
71.1.11		 Caspar Quasnigg – zapuščina za župnijo Guštanj (Marija 

na Jezeru), 1815–1818.
71.1.12		 Dokumenti glede mašne ustanove Marije Wlatnig, 1818–

1868.
71.1.13		 Popis obligacij iz mašnih ustanov, prva polovica 19. stoletja.
71.1.14		 Dopis glede opravljanja svetih maš iz mašnih ustanov, 1827.
71.1.15		 Dokumenti glede mašne ustanove Lucasa Mazigoia, 1828–

1854.
71.1.16		 Dokumenti glede mašne in ubožne ustanove kaplana Tho-

masa Uranka, 1835, 1836.
71.1.17		 Dokumenti glede mašnega legata Juliane Edelmann zu 

Gamsenegg, 1838–1846.
71.1.18		 Dokumenti glede mašne ustanove Marie Podhounig, 

1841–1885.
71.1.19		 Dopis glede mašnega legata Martina Wersounigga, 1844.
71.1.20		 Dokumenti glede mašne ustanove Valentina Zechnerja, 

1845–1862.
71.1.21		 Dopis glede mašnega in ubožnega legata Mathiasa Daniela, 

1849.
71.1.22		 Dokumenti o leta 1704 ustanovljeni mašni in ubožni usta-

novi župnika Jakoba Rohrmeisterja, 1849–1870.
71.1.23		 Zapuščine župniji Device Marije na Jezeru (1850–1885):

• dokument glede namenitve dela denarnih sredstev od 
prodane hiše Simona Heberza iz Guštanja župniji Device 
Marije na Jezeru, 1850; 

• Johann Ulzi – zapuščina, 1850;
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• Franz Suppan – zapuščina, 1854;
• Gertraud Opoinig – zapuščina, 1857;
• Thomas Luttich – zapuščina, 1859;
• Paul Petschounig – zapuščina, 1863;
• Maria Katzl – zapuščina, 1885.

71.1.24		 Dokument glede mašnega in ubožnega legata Gertrauda 
Mesnerja, p. d. Trot, 1850.

71.1.25		 Dopis glede mašnega in ubožnega legata Bartlmaja Stek-
neta, p. d. Stekne, 1850.

71.1.26		 Dokumenti glede mašne ustanove Franza Roschanza, p. 
d. Obretan, 1851–1858.

71.1.27		 Dokumenti glede mašne ustanove Helene Ulzey, rojene 
Podlesnigg, 1852, 1853.

71.1.28		 Dopis glede mašne in ubožne ustanove Paula Rohrmeistra 
za uboge v župniji in trgu Guštanj ter v Črnečah, 1853; dopis 
o mašnih ustanovah Georga Mutza, Casparja Quasnigga 
in drugih obstoječih mašnih ustanovah, 1854.

71.1.29		 Dokumenti glede mašnega legata Helene Pogorilz; račun 
o porabljenih sredstvih za pogreb Helene Pogorilz, 1853.

71.1.30		 Dokumenti glede mašne ustanove Mathiasa Stifterja, 
1853–1857.

71.1.31		 Dokumenti glede mašne ustanove Jacoba Rebernigga, 
1854–1862. 

71.1.32		 Dokumenti glede zapuščine in mašne ustanove Agnes 
Dichpol, p. d. Dichpol, 1855–1868.

71.1.33		 Dokumenti glede zapuščine in mašne ustanove Martina 
Serna, p. d. Stökl/Štekl, 1855–1858.
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ŠKATLA 72
Čas nastanka: 1855–1916.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
72.1 Mašne ustanove, legati in ubožne ustanove (štipendiji).
72.1.1		 Dokumenti glede zapuščine in mašnega legata Marie Au-

gustin s Tolstega Vrha, 1855, 1856.
72.1.2		 Dopisa glede mašnih ustanov za župnijo Device Marije na 

Jezeru, ustanovljenih pri samostanu Št. Pavel, 1856.
72.1.3		 Dokumenti glede mašnega legata Josefa Schoberja z Leš, 

1856–1869.
72.1.4		 Dopis glede ubožnih ustanov, 1857.
72.1.5		 Dopis glede mašnega legata24 za umrle rudarje iz leškega 

premogovnika v letih 1847–1850, 1858.
72.1.6		 Dopis glede mašnega legata Sebastijana Mahßla, 1858.
72.1.7		 Dopis glede ubožnih skladov; dopis glede ubožne ustanove 

(štipendija) od Heinriette Pehr s Prevalj, 1859.
72.1.8		 Dokumenti glede mašne in ubožne ustanove župnika 

Matheusa Schussema, 1859–1874.
72.1.9		 Dokumenti glede mašne ustanove Jakoba Scheriaua, p. d. 

Žerjav, iz Podkraja, 1859–1867.
72.1.10		 Dopis glede zapuščine in darov za svete maše in za uboge 

Helene Pratnegger s Preškega Vrha, 1860.
72.1.11		 Johan Kordesch iz Tople – dar za svete maše, 1860.
72.1.12		 Dokumenti glede mašne ustanove Johana Kunza s Poljane, 

1860–1864.
72.1.13		 Dokumenti glede mašne ustanove Thomasa Mikla, p. d. 

Schmelzer, s Tolstega Vrha, 1861–1867.

24 V dokumentu ni izrecno navedeno, da gre za legat. Premogovnik 
je del izkupička od prodane zapuščine umrlih rudarjev 
namenil tudi za branje svetih maš v njihov spomin.
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72.1.14		 Dopis glede ubožnih ustanov – štipendijev, 1861.
72.1.15		 Dopis glede mašnih ustanov Franza Fertschela in Gregorja 

Katzela, 1862.
72.1.16		 Dopis glede mašnih ustanov Vinzenza Klemena in Simona 

Mettingerja, 1862, 1863.
72.1.17		 Dokumenti glede mašne ustanove Johanna Seibitza iz 

Farne vasi, 1862–1868.
72.1.18		 Dopis glede mašne ustanove župnika Valentina Zechnerja, 

1862.
72.1.19		 Ustanovni pismi za mašni ustanovi leta 1858 umrlega Franza 

Fertschela in leta 1854 umrlega Jakoba Rebernigga, 1862.
72.1.20		 Dopisa glede ubožnega sklada župnije Prevalje in letni 

računi tega sklada za obdobje 1857–1862.
72.1.21		 Dokumenti glede mašne ustanove Gregorja Katzla iz Farne 

vasi, 1862, 1863.
72.1.22		 Dopisi glede mašnih ustanov, 1863–1866.
72.1.23		 Dokumenti za mašno ustanovo Casparja in Jakoba Kunza 

iz Gorč, 1864.
72.1.24		 Dopis glede mašne ustanove Thomasa Uranka, 1864.
72.1.25		 Dopisi glede prejemkov iz ubožnega sklada za sirote Eli-

sabeth in Karla Stebliunigga in Antona Hribernigga, 1864, 
1865.

72.1.26		 Dokumenti glede legata za cerkev sv. Janeza na Poljani (za 
nabavo zvona) od Anne Kunz s Poljane, 1865–1867.

72.1.27		 Dopisi in dokumenti o donaciji iz leta 1667 kmetije Spodnji 
Lečnik, v lasti Adama Merkatscha, cerkvi sv. Barbare v 
Zagradu in od Merkatscha ustanovljene mašne ustanove 
pri tej cerkvi, 1864–1915.

72.1.28		 Dopisi glede ubožnega sklada župnije Prevalje, 1865.
72.1.29		 Dopis glede ubožnega sklada župnije Prevalje, 1866.
72.1.30		 Ustanovno pismo za mašni legat Elisabeth Pahounik iz 

Farne vasi, 1865, 1866.
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72.1.31		 Dopisi glede maše in ubožne ustanove župnika Jakoba 
Rohrmeisterja, 1866.

72.1.32		 Dokumenti glede mašne ustanove Stefana Schinoutza, p. 
d. Kardev, 1866, 1867.

72.1.33		 Dokumenti glede mašne ustanove Johanna Pristoua, p. d. 
Pristov, z Leš, 1867–1897.

72.1.34		 Dokumenti glede mašnih ustanov Agnes Dichwald in 
Martina Oderlapa, 1865–1876.

72.1.35		 Dopis glede daru za svete maše Josefa Kotnika, 1868.
72.1.36		 Dopisa glede mašnih ustanov, 1869.
72.1.37		 Anton Hribernigg – dopis glede prejemanja ubožne šti-

pendije, 1869.
72.1.38		 Dopisi glede ubožnega sklada župnije Prevalje, 1869, 1870.
72.1.39		 Dopis glede doniranih denarnih zneskov za mašne usta-

nove, 1870.
72.1.40		 Dopisi glede mašnih ustanov Mathäusa in Katharine Hri-

bernik, Valentina Kerpautza, Gertraud Pleschiutschnig, 
1870.

72.1.41		 Dopis glede ubožne ustanove župnika Paula Rohrmeis-
terja, 1870.

72.1.42		 Dokumenti glede mašne ustanove Mathäusa in Katharine 
Hribernig, p. d. Vrančur, iz Dobje vasi, 1870.

72.1.43		 Dokumenti glede mašne ustanove Gertrauda Pleschiutsch-
niga, 1870.

72.1.44		 Dopis glede mašnih ustanov, 1870.
72.1.45		 Dokument glede mašne ustanove Helene Kerrauč, 1870.
72.1.46		 Dokumenti glede mašne ustanove Primusa Leinerja, p. d. 

Mager, s Stražišča, 1870, 1871.
72.1.47		 Dopis glede izkaza o obstoječih mašnih ustanovah v župniji 

Prevalje, 1871.
72.1.48		 Dokumenti glede mašne ustanove Martina Modreja, p. d. 

Macigoj, 1872. 
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72.1.49		 Dopis glede letnih računov ubožne ustanove župnije Pre-
valje, 1872.

72.1.50		 Dopis glede izkazov mašnih ustanov župnije Prevalje, 1872.
72.1.51		 Dokumenti glede mašne ustanove Jakoba Möreiterja s 

Prevalj, 1873.
72.1.52		 Dokumenti glede mašne ustanove Elisabeth Pahounik iz 

Farne vasi, 1873–1884.
72.1.53		 Dopisi glede mašnih ustanov župnije Prevalje, 1873.
72.1.54		 Dokumenti glede mašnega legata Johana Ulzeja, 1874.
72.1.55		 Dokumenti glede mašne ustanove Pankratza Jescha z Leš, 

1874.
72.1.56		 Dopisa glede mašnih ustanov Jakoba Möreiterja in Pan-

kratza Jescha, 1874.
72.1.57		 Dopis glede mašnih ustanov v župniji Prevalje, 1876.
72.1.58		 Dokumenti glede mašne ustanove Marie Waschnig z Brez-

nice, 1878.
72.1.59		 Dokumenti glede mašne ustanove Antona Petrija iz Za-

grada, 1879–1881; dokumenti glede mašne ustanove Josefa 
Peruzzija, 1880.

72.1.60		 Dokumenti glede mašne in ubožne ustanove Theresije 
Hojas iz Farne vasi, 1882.

72.1.61		 Maria Ulzei iz Zagrada – dar za svete maše, 1882.
72.1.62		 Dokumenti glede mašne in ubožne ustanove Justine Miklauz 

s Poljane, 1882.
72.1.63		 Dokumenti glede mašne ustanove Marie Knapp s Stra-

žišča, 1883; dokumenti glede mašne ustanove Matheusa 
Jesertschniga s Stražišča, 1883.

72.1.64		 Dokumenti glede mašne ustanove Franza Roschanza s 
Tolstega Vrha, 1883.

72.1.65		 Dokumenti glede mašnih ustanov Georga Papescha in 
Elisabeth Papesch z Leš, 1883, 1884.
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72.1.66		 Dokumenti glede mašne ustanove Agnes Leiner s Straž-
išča, 1883.

72.1.67		 Dokument glede mašne in ubožne ustanove župnika Karla 
Tschernitza, 1884.

72.1.68		 Dokumenti glede mašne ustanove Frančiške Jahser z 
Leš, 1885.

72.1.69		 Dokumenti glede mašne ustanove Marie Katzl s Straž-
išča, 1885.

72.1.70		 Mašni legati (1885–1907):
• Maria Podlesnig z Leš (1885);
• Jakob Kaiser iz Št. Vida ob Glini (1897);
• Ulrich Predounig (1898, 1899);
• Maria Daniel s Plata (1900);
• Maria Raschko s Suhega Vrha (1902–1903);
• Agnes Newart iz Farne vasi (1903);
• Gregor Schmautzer s Prevalj (1903);
• Margaretha Kresnik z Leš (1904);
• Agnes Straunig iz Farne vasi (1905);
• Leonhard Konič iz Zagrada (1905);
• Valentin Koletnik z Breznice (1906);
• Gertraud Krebs s Tolstega Vrha, 1907;
• Peter Magritsch iz Dobje vasi, 1907;
• Anna Pauscher iz Farne vasi, 1907.

72.1.71		 Dokumenti glede mašnega legata Marije Kordesch iz Dobje 
vasi, 1890–1896.

72.1.72		 Dopisi glede mašnih ustanov župnije Prevalje, 1890, 1891.
72.1.73		 Dokumenti glede mašne ustanove Elisabeth Juch iz Kota, 

1891.
72.1.74		 Dokumenti glede mašne ustanove Bratovščine svete Trojice 

s Prevalj, 1891.
72.1.75		 Dokumenti glede mašne ustanove Mathiasa Lajmiša s 

Stražišča, 1891.
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72.1.76		 Dokumenti glede mašnega legata Johanna Lagoja, p. d. 
Podhounik, z Uršlje gore, 1891, 1892.

72.1.77		 Dokumenti glede mašne ustanove Marie Rančan z Leš, 
1892–1895.

72.1.78		 Dokumenti glede mašne ustanove Primusa Leinerja, 1893.
72.1.79		 Dokumenti glede mašne ustanove Anne Godič, 1893–1894.
72.1.80		 Dokumenti glede mašne ustanove Johana Pristoua z Leš, 

1896.
72.1.81		 Dokumenti glede mašnih ustanov Mateja Papeža z Leš in 

Josefa Schaschea s Plata, 1897.
72.1.82		 Dokumenti glede mašnega legata Marie Wetschko z Dolge 

Brde, 1898–1900.
72.1.83		 Dokumenti glede mašne ustanove župnika dr. Antona 

Müllerja, 1899–1910.
72.1.84		 Dokumenti glede mašne ustanove Jakoba Scheriaua iz 

Podkraja, 1900, 1901.
72.1.85		 Dokumenti glede mašnega legata Theresie Magritsch iz 

Dobje vasi, 1900.
72.1.86		 Dokumenti glede mašne ustanove Marie Katz s Prevalj, 1901.
72.1.87		 Dokumenti glede mašnega legata Marie Stor, 1901.
72.1.88		 Dopisi glede mašne ustanove Franca Rožanza, 1902.
72.1.89		 Dokumenti glede mašnega legata Marie Ranz z Zelen 

Brega, 1902, 1903.
72.1.90		 Dokumenti glede mašne ustanove Marie Stroinik iz Farne 

vasi, 1902.
72.1.91		 Dokument glede mašne ustanove Antona Katzla iz Farne 

vasi, 1903, 1904.
72.1.92		 Dokumenti glede mašne ustanove Johanna Metarnika iz 

Kota, 1903, 1904.
72.1.93		 Dokument glede mašne ustanove Marie Rančan, 1904.
72.1.94		 Dopis glede mašne ustanove Martina Serna, 1906.
72.1.95		 Dopisi glede mašnih ustanov in legatov župnije Prevalje, 

1906.
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72.1.96		 Dokumenti glede mašnega legata Anne Suppanz s Tolstega 
Vrha, 1907.

72.1.97		 Dokument glede mašne ustanove Josefa Schaschea, 1907. 
72.1.98		 Dokumenti glede mašne ustanove Johanne Lajmuš iz 

Dobje vasi, 1910.
72.1.99		 Dopisa glede izkaza mašnih ustanov župnije Prevalje, 1912.
72.1.100		 Dopis glede mašnih legatov Petra Schumacha z Leš (Voli-

njaka) in Elisabeth Hribar iz Farne vasi, 1912.
72.1.101		 Dokument glede mašne ustanove Lousi Kraut iz Trbiža, 1914.
72.1.102		 Dokumenti glede mašne ustanove Marije Oserban z Leš, 

1914.
72.1.103		 Dopis glede darovnice (legata) Franza Konitscha s Prevalj 

cerkvi sv. Barbare, 1915, 1916.
72.1.104		 Dopis glede daru za svete maše od Franca Petka iz Žitare 

vasi, 1916.

ŠKATLA 73
Čas nastanka: 1748–1830.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
73.1 Mašne ustanove – izkazi.
73.1.1		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Guštanj, 

druga polovica 18. stoletja. 
73.1.2		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Guštanj, 1781. 
73.1.3		 Izkazi o obstoječih mašnih ustanovah župnije Guštanj, 

1787–1806.
73.1.4		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Guštanj, 1803. 
73.1.5		 Izkaza o obstoječih mašnih ustanovah v župniji Guštanj, 

1811. 
73.1.6		 Izkaza o obstoječih mašnih ustanovah v župniji Guštanj, 

1812. 
73.1.7		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah v župniji Guštanj, 1837. 
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73.1.8		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah v župniji Guštanj, 1843. 
73.1.9		 Seznam oseb in njihovih dokumentov o zapuščinah v 

župnijskem arhivu, 1846.
73.1.10		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Guštanj, 1850.
73.1.11		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Device Marije 

na Jezeru, 1856.
73.1.12		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Device Marije 

na Jezeru, 1857.
73.1.13		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Prevalje, 1862.
73.1.14		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Prevalje, 1865. 
73.1.15		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Prevalje, 

okrog 1865.
73.1.16		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Prevalje, 1869.
73.1.17		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Prevalje, 1871.
73.1.18		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnijske cerkve na 

Prevaljah in podružničnih cerkva sv. Volbenka in sv. Ane 
na Lešah, 1892.

73.1.19		 Izkaza o obstoječih mašnih ustanovah župnije Prevalje, 1912.
73.1.20		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah župnije Prevalje, 1919.
73.2		 Mapa: plačilo kontribucije25 in protokoli o naravnih ne-

srečah.
73.1.1		 Mapa: Plačilo kontribucije – dokumenti glede plačila (od-

daje) kontribucije v žitu, 1748–1822. 
73.1.2		 Dokumenti glede oddaje žit v letih 1788–1801. 
73.1.3		 Odpovedno pismo Thomasa Mauka (Verzicht quittung), 

1796;
73.1.4		 Listina, v kateri Andreas Petter kupi Zablatnikovo njivo 

na Tolstem Vrhu, 1801. 
73.1.5		 Dokumenti glede zaostankov pri plačilu kontribucije, 

1775–1820. 

25 Kontribucija – v dokumentih pomeni plačilo 
vojaškega davka za posamezno leto.
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73.1.6		 Dokumenti o škodi na podložniških posestvih in pridelkih, 
ki so jo povzročile naravne nesreče (toča, požar), 1791–1824. 

73.1.7		 Dokumenti glede oddaje mesa za vojsko, glede plačila davka 
od služinčadi in prebivalcev na kmetijah (Aushilfesteuer), 
1800–1814. 

73.1.8		 Dokumenti glede oddaje žita za leto 1806; dokumenti glede 
prodaje delov podložniških kmetij drugim podložnikom, 
1808–1830.

ŠKATLA 74
Čas nastanka: 1752–1805.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
74.1		 Mapa – podložniki (seznami, dajatve).
74.1.1		 Dokumenti glede oddaje desetine podložnikov guštanjske 

župnije, 1757–1852. 
74.1.2		 Seznam podložnikov guštanjske župnije s kratkimi opisi 

posestev, 1765. 
74.1.3		 Izkazi o velikosti posesti, podložne župnišču in cerkvam 

guštanjske župnije, 1787. 
74.1.4		 Seznami podložnikov guštanjske župnije (župnišča in 

cerkve) ter njihovih dajatev, 1789–1831. 
74.1.5		 Seznam podložnikov guštanjske župnije, njihovih posestev 

ter dajatev, 1790. 
74.1.6		 Dokumenti glede oddaje žitne desetine (Sackzehend), 1807. 
74.1.7		 Seznam podložnikov župnijske cerkve Marije na Jezeru z 

njihovimi dajatvami, 1814. 
74.1.8		 Popis pobrane desetine od podložnikov guštanjske župnije, 

1816, 1817. 
74.1.9		 Določila glede rabote za podložnike guštanjske župnije, 

1843–1849. 
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74.1.10		 Popis vseh podložnikov guštanjske župnije in vseh župnij-
skih zemljišč, 1. polovica 19. stoletja.

74.2		 Mapa: Fasije26, 1752–1924.27

74.3		 Mapa: Fasije28, 1752–1924.29

74.4		 Mapa: obnove cerkvenih objektov:
74.2.1	 Dopis glede obnove pokopališkega zidu, 1781. 
74.2.2	 Dopis glede obnove stolpne ure v župnijski cerkvi na Fari, 

1802.
74.2.3	 Dokumenti (dopisi, računi) glede obnove župnišča in go-

spodarskih poslopij v Farni vasi, 1803–1808.
74.2.4	 Dopisa glede obnove ostrešja župnijske cerkve na Fari, 

1804.

ŠKATLA 75
Čas nastanka: 1788–1941.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
75.1		 Dokumenti o bratovščinah (1784–1941):
75.1.1		 Dopisi glede bratovščine Agoniae Christi oziroma Kristuso-

ve smrtne muke pri cerkvi sv. Egidija in bratovščine Jezus, 
Marija, Jožef pri župnijski cerkvi v Farni vasi, 1784–1786.

75.1.2		 Dokumenti glede ustanovitve Bratovščine svetega rožnega 
venca, 1888–1890.

75.1.3		 Dopis glede Bratovščine svete Trojice, 1891.

26 Fasija – interkalarni račun.
27 Podatki do leta 1848 vsebujejo tudi podatke o 

podložnikih župnije in njihovih dajatvah.
28 Fasija – interkalarni račun.
29 Podatki do leta 1848 vsebujejo tudi podatke o 

podložnikih župnije in njihovih dajatvah.
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75.1.4		 Dopisa glede Marijine kongregacije na Prevaljah, 1915.
75.1.5		 Seznam bratovščin, družb in katoliških društev na Pre-

valjah, 1923.
75.1.6		 Društvo Krščanska šola – dopisi, zapisniki, 1924–1935.
75.1.7		 Izkaznica in pravilnik za člane »svete vojske«.
75.1.8		 Člani bratovščine svete Trojice (na zunanji platnici knjižice 

zapis: Neža Santile).
75.1.9		 Seznam članov bratovščine svete Trojice, 1846–1911; računi 

o prihodkih in odhodkih bratovščine (Protoccol für die 
Mitglieder der Allerheiligsten Dreifaltigkeit), 1864–1912.

75.1.10		 Zapisnik udov III. reda sv. Frančiška za župnijo Prevalje, 
1916–1941. 

75.1.11		 Knjiga: III. red apostolstvo Prevalje – podatki o članih III. 
reda Frančiška s Prevalj v obdobju 1916–1941, podatki o čla-
nih bratovščine sv. Cirila in Metoda iz leta 1927 in podatki 
o članstvu v t. i. organizaciji Apostolstvo mož za leto 1926 
(dodan podatek tudi za leto 1934), 1916–1941. 

75.2		 Dokumenti glede ustanovitve župnije v trgu Guštanj, 
1788–1903.

75.2.1		 Dopisa z določili o ustanovitvi župnije v trgu Guštanj in 
pomoči prevaljskih kaplanov dotedanjemu beneficiatu v 
trgu Guštanj, 1788. 

75.2.2		 Popis hiš v novi župniji v trgu Guštanj, 1788–1790. 
75.2.3		 Dopisi o ukinitvi župnije v trgu Guštanj in glede oklicevanja 

zaročencev iz trga Guštanj, 1795, 1796; dopis Franza Xavra 
Stumpfa glede zadolžnice duhovnika Phillipa Piuniga, 1800.

75.2.4		 Dopisa glede druge nedeljske svete maše v cerkvi sv. Egidija 
in glede obnove beneficiatove hiše v trgu Guštanj, 1803; se-
znam hiš s številom prebivalcev, ki so obiskovali svete maše 
v cerkvi sv. Egidija namesto v župnijski cerkvi v Farni vasi. 

75.2.5		 Poročilo ob smrti župnika Franza Xavra Stumpfa, ki se 
nanaša na najdene matične knjige in dokumente glede 
mašnih ustanov župnije v trgu Guštanj, 1809; poročilo 
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guštanjskega beneficiata Josepha Kugija in dva dopisa glede 
upravnega pastoralnega stanja beneficija v Guštanju, 1810. 

75.2.6		 Dopis glede omejitev, ki jih mora guštanjski beneficiat 
Thomas Mahoritsch upoštevati pri svojem dušnopastirskem 
delu, 1820. 

75.2.7		 Pritožbe guštanjskega beneficiata Antona Puschnigga čez 
prevaljskega župnika Mathiasa Schussema in dopisi glede 
ureditve druge nedeljske svete maše v cerkvi sv. Egidija v 
trgu Guštanj, 1834, 1835. 

75.2.8		 Dopisa glede ponovne ustanovitve župnije v trgu Guštanj 
in glede oklicev v cerkvi sv. Egidija, 1837. 

75.2.9		 Poročili glede ponovne ustanovitve župnije v trgu Guštanj, 
1853. 

75.2.10		 Dopisi glede dolga trga Guštanj do župnijske cerkve v 
Farni vasi in glede ponovne ustanovitve župnije v trgu 
Guštanj, 1855, 1856. 

75.2.11		 Dopis glede dolga trga Guštanj do župnijske cerkve v Farni 
vasi, 1859. 

75.2.12		 Dopis glede mašnih ustanov pri župniji Prevalje in glede 
izročitve arhivskega gradiva, povezanega z župnijo v trgu 
Guštanj, guštanjskemu župnijskemu uradu, 1862, 1863. 

75.2.13		 Dopisa glede mašnih ustanov v župniji Prevalje, ki se na-
našata na župnijo v trgu Guštanj, 1864. 

75.2.14		 Dopis glede ureditve lastništva nad nekaterimi zemljišči 
med župnijo Guštanj in župnijo Prevalje, 1869; dopisi glede 
prefaranja nekaterih nekdanjih faranov prevaljske župnije 
v druge župnije, 1875. 

75.2.15		 Dopis glede druge nedeljske svete maše v Guštanju, 1894; 
dopis glede prošnje za namestitev kaplana v Guštanju, 1903.

75.3		 Dokumenti glede plačila kolekture, 1788–1908.
75.3.1		 Dokumenti kaplanov glede kolekture (dopisi, izkazi, pri-

tožbe), 1789–1919. 
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75.3.2		 Dopisi glede pobrane kolekture v župniji Device Marije 
na Jezeru, 1845–1916.

75.3.3		 Izkaz o dolžnikih pri oddaji kolekture v župniji Device 
Marije na Jezeru, 1833.

75.3.4		 Izkaz o pobrani kolekturi za župnika župnije Device Marije 
na Jezeru, 1841–1867.

75.3.5		 Izkaz o pobrani kolekturi za župnika župnije Device Marije 
na Jezeru, 1870–1880.

75.3.6		 Izkaz o zavezancih za plačilo kolekture iz župnije Device 
Marije na Jezeru, 1851.

75.3.7		 Izkaz o pobrani kolekturi v župniji Device Marije na Je-
zeru, 1855.

75.3.8		 Izkazi o prenehanju dolžnosti plačevanja kolekture za:
• mežnarijo v Farni vasi, 1889
• župnijsko cerkev v Farni vasi, 1889
• podružnično cerkev sv. Ane na Lešah, 1889
• za kaplanijo30 (kaplansko mesto), 1892.

75.3.9		 Izkazi o odvedenih prispevkih od pobrane kolekture v žu-
pniji Prevalje, 1890–1909 (Ausweis über die Fructificirung 
der eingezahlten /…/). 

75.3.10		 Izkaz o zavezancih za plačilo kolekture v župniji Devica 
Marija na Jezeru, prva polovica 19. stoletja. 

75.3.11		 Izkaza o pobrani kolekturi v župniji Devica Marija na 
Jezeru, sredina 19. stoletja.

75.4		 Dokumenti glede obligacij in rent. 
75.4.1		 Dokumenti (dopisi, izkazi itd.) glede obligacij in rent za 

župnijo Device Marije na Jezeru, 1798–1853. 
75.4.2		 Dokumenti glede obligacij in rent za župnijo Device Marije 

na Jezeru, 1854–1915. 

30 V tem primeru izraz pomeni kaplansko mesto 
in z njim povezane dohodke.
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75.5		 Premoženjskopravne zadeve.
75.5.1		 Dokumenti glede nabave zvonov za cerkev sv. Janeza na 

Poljani, 1794–1880.
75.5.2		 Protokol o popisu dominikalne posesti župnijske in po-

družničnih cerkva guštanjske župnije, 1799. 
75.5.3		 Izkazi o donosnosti (glede višine pridelka) nekaterih ze-

mljišč župnije Device Marije na Jezeru, konec 18. stoletja. 
75.5.4		 Dokumenti o oddaji kmetije »Pfefferhube« na Prevaljah 

v dosmrtno posest Georgu Pfefferju (1801) in o kasnejši 
prodaji te kmetije prevaljski železarni, 1801–1852.

ŠKATLA 76
Čas nastanka: 1793–1935.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
76.1		 Mapa: obnova cerkva, 1793–1935.
76.1.1		 Dopis o obnovi cerkva guštanjske župnije, 1793. 
76.1.2		 Dokumenti o popravilih v cerkvah guštanjske župnije, 

popravilih župnišča in obnovi glavnega oltarja in stolpne 
ure v župnijski cerkvi v Farni vasi, 1795–1803.

76.1.3		 Dokumenti o obnovi ostrešja župnijske cerkve v Farni 
vasi, 1804–1806.

76.1.4		 Dopis glede postavitve križevega pota v župnijski cerkvi 
v Farni vasi, 1807.

76.1.5		 Dokumenti o nabavi novih orgel za župnijsko cerkev v 
Farni vasi, 1814–183731.

76.1.6		 Dokumenti o nabavi mašnih oblačil, 1857–1859.
76.1.7		 Dokumenti o nabavi novega neba, 1863, 1864.

31 Vsebuje tudi inventar kmetije Derviš 
(»Dervisch«) na Stražišču iz leta 1814.
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76.1.8		 Dokumenti o nabavi novih cerkvenih bander in železar-
niške bandere, 1871–1873.

76.1.9		 Izkaz izdatkov za obnove med letoma 1856 in 1870 na 
cerkvenih objektih v župniji Prevalje 1871.

76.1.10		 Dopis o obnovi ostrešja in strelovoda na župnijski cerkvi 
in pokopališča v Farni vasi, 1874.

76.1.11		 Popis stroškov obnove župnijske cerkve v Farni vasi, 1880.
76.1.12		 Dokumenti (dopisi, poročila, protokoli) o gradnji nove 

cerkve v Farni vasi, 1887, 1888.
76.1.13		 Dopisi o gradnji nove cerkve v Farni vasi, 1888–1891.
76.1.14		 Poročilo o primernosti gradnje nove cerkve v Farni vasi 

z vidika širitve pokopališča in pokopavanja umrlih, 1890.
76.1.15		 Protokol gradnje nove cerkve v Farni vasi, 1891.
76.1.16		 Kopija prošnje za dovoljenje za gradnjo nove župnijske 

cerkve na Prevaljah, 1891.
76.1.17		 Poročili o finančni konstrukciji izgradnje nove cerkve v 

Farni vasi, 1892, 1893.
76.1.18		 Poročili o gradnji nove cerkve v Farni vasi in zbiranju 

finančnih sredstev za gradnjo, 1892, 1893.
76.1.19		 Dopisi in predračuni za nov glavni oltar za župnijsko cerkev 

v Farni vasi, 1895, 1896.
76.1.20		 Računi in predračuni gradnje novega zvonika pri cerkvi sv. 

Barbare in drugih obnovitvenih del na cerkvi, 1908, 1909.
76.1.21		 Računi za nabavo cerkvenih parametrov, 1911–1914.
76.1.22		 Računi in dopisi za elektrifikacijo župnijske cerkve, 1916.
76.1.23		 Popis orgel v cerkvah prevaljske župnije zaradi zasega 

orgelskih piščali, 1917.
76.1.24		 Račun za obnovo strehe na cerkvi sv. Barbare in na župnijski 

cerkvi v Farni vasi, 1924.
76.1.25		 Dopisi, predračuni in računi obnove zvonika župnijske 

cerkve v Farni vasi, 1928–1935.
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76.1.26		 Dokumenti (računi, seznami darovalcev) o obnovi stranske-
ga oltarja srca Jezusovega, izdelavi novega oltarja žalostne 
Matere Božje in nabavi cerkvenih parametrov, 1931.

76.2		 Mapa premoženjskopravne zadeve.
76.2.1		 Dopisa glede pokopališča pri cerkvi sv. Antona v Guštanju, 

1802.
76.2.2		 Listina o prodaji »Letschnig huebe und Schadenode« Lo-

renzu Steharnigu, 1802.
76.2.3		 Izkaz o prejetih dohodkih in odhodkih župnijske nadarbine 

župnije Device Marije na Jezeru, 1803.
76.2.4		 Protokol o prodaji kmetije »Michel hube« na Lešah, 1803.
76.2.5		 Dopis glede prodaje zemljišč, spadajočih pod cerkev sv. 

Egidija v trgu Guštanj, 1803.
76.2.6		 Listina o prodaji kajže »Hraßtnig keusche« s pripadajočim 

zemljiščem pri cerkvi sv. Barbare Marku Blasyju, 1804.
76.2.7		 Listina o prodaji župnijske njive »Schwabacker« Simonu 

Mettingerju, 1804.
76.2.8		 Listina o prodaji župnijske njive »Hanscheacker« Georgu 

Schicku iz Ljubljane, 1804.
76.2.9		 Listina o prodaji njive »Hrestacker« Mariji Schik, 1804; 

Listina o prodaji kajže »Adamitschkeusche« s pripadajočim 
zemljiščem pod cerkvijo sv. Barbare Antonu Temniggerju, 
1804.

76.2.10		 Izkazi/tabele o dolgovih podložnikov guštanjske župnije 
pri obveznih dajatvah, 1804, 1833, 1840. 

76.2.11		 Dopisi in poročila o vizitacijah, 1804, 1837, 1841, 1848 in 1854. 
76.2.12		 Dopisi glede dveh njiv »Tumpesch Acker« in »Sdulz Acker« 

v Guštanju, 1805–1840. 
76.2.13		 Ženitvene pogodbe in oporoke, 1805–1815. 
76.2.14		 Poročilo župnika v Farni vasi glede ponovne ustanovitve 

župnije v trgu Guštanj, 1805. 
76.2.15		 Dokumenti (dopisi, izkazi) o prodaji kmetije Jank na Zelen 

Bregu Janku Casparju, 1805–1837.
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76.2.16		 Dopisi o sporu zaradi njive in travnika32, ki ju je leta 1531 
Ulrich Lederer poklonil cerkvi sv. Egidija v trgu Guštanj, 
1803–1864.

76.2.17		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah v župniji Guštanj, 1806.
76.2.18		 Dopisi in izkazi o cerkvenih posodah iz zlata in srebra 

v cerkvah župnije Guštanj zaradi plačila kontribucije, 
1806–1818.

76.2.19		 Listina o dajatvah Gregorja Rutschnigga iz Podkraja pri 
Mežici cerkvi sv. Janeza na Poljani, 1807.

76.2.20		 Dopisi glede stroškov sodnih postopkov in izdajanja listin, 
1807–1825.

76.2.21		 Potrdilo o plačilu prispevka za šolsko vizitacijo šol od 
kuracijske cerkve sv. Egidija in župnijske cerkve Device 
Marije na Jezeru, 1807.

76.2.22		 Sklepi vojaških nabornih območij o oprostitvi vojaške 
službe, 1807. 

76.2.23		 Pisma in dopisi o popravilih cerkvenih poslopij, 1807, 1808.
76.2.24		 Obrazec (prazen) za popis inventarja podružnične cerkve 

sv. Jakoba (Ribein), spadajoče v župnijo sv. Sebastijana v 
Zgornjih Gorjah (Obergoriach), 1807.

76.2.25		 Dovoljenja zemljiških gospostev za poroke podložnikov 
in oprostitve vojaške službe, 1808.

76.2.26		 Dopis o namembnosti župnijskega denarja, 1808.
76.2.27		 Dokumenti o zapuščini Josepha Perkoischa, 1808. 
76.2.28		 Dovoljenja za prevzem kmetij, 1809.
76.2.29		 Dopis o plačilu popravila cest in mostov, 1809. 
76.2.30		 Potrdilo in poročilo o plačilu osebnega davka »Personal-

steuer«, 1809.

32 Njiva in travnik sta bila pri Tumpeževi hubi pri Guštanju.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



311

ŠKATLA 77
Čas nastanka: 1804–1939.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1		 Protokoli kmetij, 1804–1839.
77.1.1		 Pogodba o prodaji Mlačnikove kajže Josephu Kuelesnigu 

iz Zgornje Farne vasi, 1804. 
77.1.2		 Menjalna pogodba med Oswaldom Resdertitschem in Jo-

hanom Dobrounigom glede hube »Resdertitisch« na Lomu 
in Dobrovnikove hube v Farni vasi, 1804. 

77.1.3		 Menjalna pogodba glede Libnikove kmetije na Breznici, 1815. 
77.1.4		 Pogodba o zemljiški odvezi pušče »Grundablösungsver-

trag« pod planino »Oede unter der Alpe« z Gregorjem 
Rutschnigom, 180733. 

77.1.5		 Dokument glede posesti Antona Enzija, 1829. 
77.1.6		 Dogovor med Johannom Resdertitschem in Mathiasom 

Dobernigom glede postavitve kajže, 1804. 
77.1.7		 Kupna pogodba glede Ternovnikove kajže v Dobji vasi, 1804. 
77.1.8		 Kupna pogodba glede Janeževe kajže v Farni vasi, 1815. 
77.1.9		 Kupna pogodba glede kmetije Rutar na Tolstem Vrhu, 1816. 
77.1.10		 Kupna pogodba glede kmetije Rutar na Tolstem Vrhu, 1818. 
77.1.11		 Kupna pogodba glede kmetije Hiraz na Zelen Bregu, 1821. 
77.1.12		 Kupna pogodba glede kmetije Merkač na Stražišču, 1823. 
77.1.13		 Kupna pogodba glede kmetije Bastelič v Dobji vasi, 1824. 
77.1.14		 Predaja kmetije Pučel v Zagradu Thomasu Putschelu, 1804. 
77.1.15		 Predaja kmetije Štopar na Poljani Petru Stopparju, 1812. 
77.1.16		 Primopredajni inventar kmetije Andrej v Farni vasi, 1815. 
77.1.17		 Primopredajni inventar kmetije Štekl v Farni vasi, 1819. 
77.1.18		 Primopredajni inventar kmetije Miklavž v Zagradu, 1820. 

33 Samo ovoj, glej tudi št. 76.2.4.
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77.1.19		 Primopredajni inventar kmetije Broman na Stražišču, 1822. 
77.1.20		 Primopredajna pogodba za kmetijo Derviš na Stražišču, 

1823. 
77.1.21		 Primopredaja njive »Slanigg Acker« Phillippu Kaiserju iz 

Dobje vasi, 1823. 
77.1.22		 Primopredajni inventar Adamičeve kajže v Zagradu, 1823. 
77.1.23		 Primopredajni inventar kmetije Rutar na Breznici, 1824. 
77.1.24		 Primopredajni inventar kmetije Ocvirk na Breznici, 1826. 
77.1.25		 Primopredajni inventar kmetije Merkač na Stražišču, 1827. 
77.1.26		 Primopredaja kmetije Burdel v Farni vasi, 1827. 
77.1.27		 Primopredajni inventar kmetije Jank na Zelen Bregu, 1828. 
77.1.28		 Primopredajni zapisnik kmetije Hajnc na Stražišču, 1828. 
77.1.29		 Primopredajni inventar kmetije Komar na Breznici, 1828. 
77.1.30		 Primopredaja kmetije Pristov na Lešah, 1829 (samo ovoj). 
77.1.31		 Primopredaja kmetije Šibovnik v Zagradu, 1829. 
77.1.32		 Primopredaja kmetije Ulip oziroma Mlačnik v Farni vasi, 

1830. 
77.1.33		 Primopredaja kmetije Cehner oziroma Škrobic na Brez-

nici, 1831. 
77.1.34		 Primopredajni inventar kmetije Kervanc v Kotu, 1831. 
77.1.35		 Primopredajni inventar kmetije Pušnik s Tolstega Vrha, 

1832 (samo ovoj). 
77.1.36		 Primopredaja kmetije Hudobnik na Breznici, 1838. 
77.1.37		 Primopredajni inventar kmetije Čebular v Vogrčah/Rin-

kenberg, 1841. 
77.1.38		 Cenitveni protokol Reškega travnika na Tolstem Vrhu, 1828. 
77.1.39		 Cenitveni protokol zemljišč Thomasa Gruberischa pri trgu 

Guštanj, 1832. 
77.1.40		 Cenitveni protokol premoženja kmetije Mihev na Preškem 

Vrhu, 1833. 
77.1.41		 Cenitveni protokol njive »Robatschnigg« na Lomu, 1836 

(samo ovoj). 
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77.1.42		 Dražbeni protokol kmetije Lizej na Zelen Bregu, 1827 
(samo ovoj). 

77.1.43		 Kupoprodajna pogodba za kmetijo Hajnc na Stražišču, 1835. 
77.1.44		 Kupoprodajna pogodba glede kmetije Štopar na Poljani, 1836.
77.1.45		 Kupoprodajna pogodba glede njive »Fertschel« pri reki 

Meži na Poljani, 1839. 
77.1.46		 Dovoljenja za prevzem kmetij Robač na Lomu, Mežnar 

v Javorju, Banko na Breznici in Sabodin v Sv. Petru na 
Kronski gori, 1809–1830.

7.2		 Mapa Ubožni sklad župnije Device Marije na Jezeru, 
1805–1939.

77.2.1		 Izkazi o prejemnikih pomoči iz ubožnega sklada župnije 
Device Marije na Jezeru, 1805–1809. 

77.2.2		 Računi o prihodkih in odhodkih ubožnega sklada župnije 
Device Marije na Jezeru, 1806–1810. 

77.2.3		 Izkaz o ubožnih štipendijah iz trga Guštanj v ubožnem 
skladu župnije Device Marije na Jezeru, 1811. 

77.2.4		 Računi (tudi dopisi) o prihodkih in odhodkih ubožnega 
sklada župnije Device Marije na Jezeru, 1813–1850. 

77.2.5		 Računi (tudi dopisi) o prihodkih in odhodkih ubožnega 
sklada župnije Device Marije na Jezeru, 1851–1854.

77.2.6		 Računi o prihodkih in odhodkih ubožnega sklada župnije 
Device Marije na Jezeru, 1855–1870.

77.2.7		 Dopisi glede ubožnega sklada župnije Device Marije na 
Jezeru, 1829–1915. 

77.2.8		 Dopisi, prehrambene nakaznice in seznami ubogih v župniji 
Prevalje, 1921–1939.
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ŠKATLA 78
Čas nastanka: 1774–1865.
Jezik: nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
78.1		 Računi o prihodih in odhodkih za župnijsko cerkev Device 

Marije na Jezeru ter njene podružnice34, 1774, 1805–1865.

ŠKATLA 79
Čas nastanka: 1789–1925.
Jezik: nemški, slovenski, latinski.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
79.1		 Računi o prihodkih in odhodkih za župnijsko cerkev 

Device Marije na Jezeru ter njene podružnice, 1866–1876.
79.2		 Računi o prihodkih in odhodkih za župnijsko cerkev 

Device Marije na Jezeru in njeno podružnično cerkev sv. 
Barbare, 1877–1925.

79.3		 Računi o prihodkih in odhodkih za cerkev sv. Egidija v 
trgu Guštanj, 1789–1811.

ŠKATLA 80
Čas nastanka: 1806–1943.
Jezik: nemški, slovenski, latinski.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
80.1		 Računi prihodkov in odhodkov za župnijsko cerkev Device 

Marije na Jezeru in za podružnično cerkev sv. Barbare, 
1926–1943. 

34 Pri teh računih in rešitvah računov so za prva leta zabeleženi tudi 
podatki za cerkev sv. Egidija v trgu Guštanj, ki je bila pred letom 1788 
in po letu 1795 podružnica župnijske cerkve Device Marije na Jezeru.
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80.2		 Računi o prihodkih in odhodkih za podružnični cerkvi 
sv. Volbenka in sv. Ane na Lešah, 1806–1935..

ŠKATLA 81
Čas nastanka: 1806–1935.
Jezik: nemški, slovenski, latinski.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
81.1		 Računi o prihodkih in odhodkih za podružnično cerkev 

sv. Lenarta na Platu, 1806–1935.
81.2		 Računi o prihodkih in odhodkih za podružnično cerkev 

sv. Janeza na Poljani, 1806–193535.

ŠKATLA 82
Čas nastanka: 1811–1924.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
82.1		 Premoženjskopravne zadeve..
82.1.1		 Dopisi in dokumenti glede odpusta vojaških obveznikov 

in oprostitve od vojaške službe, 1809–183636.
82.1.2		 Primopredajni inventar kmetije Pušnik na Tolstem Vrhu, 

1810–1832.
82.1.3		 Listina o predaji kmetije Klemen na Suhem Vrhu Georgu 

Klemnu v dosmrtno uporabo, 1810.

35 Računa iz let 1818 in 1826 vsebujeta tudi rešitev računa 
za cerkvi sv. Ane in sv. Volbenka na Lešah. Računi med 
letoma 1869 in 1871 pa vsebujejo tudi dopise in račune glede 
obnovitvenih del pri cerkvi sv. Janeza na Poljani.

36 Med dokumenti zasledimo tudi dokumente 
glede prevzema kmetij in glede porok.
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82.1.4		 Dopis glede vojnega posojila, 1810.
82.1.5		 Dovoljenje za predajo kmetije Verčnik v Podgori, 1810.
82.1.6		 Dopis o uporabi sveč pri bogoslužjih, 1810. 
82.1.7		 Dokumenti štipendijskih skladov župnikov Gašperja Pilata 

in Luka Mazigoja, 1811–1924.
• Razni dopisi, 1837–1844.
• Razni dopisi (tudi podeljevanje štipendij), 1850–1857.
• Dopis o podelitvi Pilatove štipendije, 1871.
• Dopis o podelitvi Pilatove štipendije, 1886.
• Dopisi o podelitvi Pilatovih štipendij, 1901–1924.

82.1.8		 Oprostitev Josepha Godetza vojaške službe zaradi prevzema 
kmetije Predan-Perše, 1812.

82.1.9		 Pogodba o prodaji župnijske njive, imenovane »Fertschel 
Acker«, guštanjskemu tržanu Georgu Schmolzerju, 1813. 

82.1.10		 Listina o imenovanju Casparja Wriesnigga za župnika 
župnije Devica Marija na Jezeru, 1815. 

82.1.11		 Seznami podložnikov in njihovih zaostankov pri dajatvah, 
1816, 1817.

82.1.12		 Dokument o zapuščini Melchiorja Derbischa, 1817. 
82.1.13		 Dopis o izterjavi zaostalih obveznosti podložnikov, 1817. 
82.1.14		 Dopis glede popravila župnijskega mlina v Zagradu in 

glede župnijskih zemljišč, 1818. 
82.1.15		 Izkazi o prihodkih in odhodkih župnijske nadarbine žu-

pnije Device Marije na Jezeru, 1818–1819. 
82.1.16		 Listina o prodaji Dolančeve kajže v Farni vasi Bartlmaju 

Skrobitzu, 1819; listina o prodaji Dolančeve kajže Michaelu 
Letschnigu, 1840. 

82.1.17		 Odredba in izkaz o vseh cerkvenih predmetih iz plemenitih 
kovin, 1819 (prazen formular). 

82.1.18		 Dopis glede cerkvenih računov, 1820. 
82.1.19		 Listina o prodaji njive pri Guštanju guštanjskemu tržanu 

Francu Klanderju, 1820. 
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82.1.20		 Listina o prodaji njive pri Guštanju guštanjskemu tržanu 
Antonu Tschebullu, 1820; listini o prodaji njiv pri Guštanju 
guštanjskemu tržanu Thomasu Gruberju, 1820. 

82.1.21		 Dopis župnika Casparja Wriesniggu glede morebitne usta-
novitve kuracije v trgu Guštanj, 1820. 

82.1.22		 Dokumenti glede prodaje kmetije Lizej na Zelen Bregu 
Thomasu Stropnigu, 1820–1829; dokument glede dražbe 
pristave gospostva Libeliče, 1821. 

82.1.23		 Dokumenti glede župnijske blagajne, plačila kolekture in 
poštnih storitev, 1822–1842. 

82.1.24		 Listina o prodaji njive »Skrobitz Aker« pri Guštanju gu-
štanjskemu tržanu Franzu Klanderju, 1823. 

82.1.25		 Dopisa glede nepravilnosti pri poroki guštanjskega učitelja 
Alberta Scholza, 1825.

82.1.26		 Pogodba, s katero je Juliana Edelmann posodila Jakobu 
Schascheju s Stražišča 80 guldnov, 1825, 1830. 

82.1.27		 Seznam župljanov župnije Device Marije na Jezeru, ki so 
bili prerevni, da bi plačali davke, 1825.

82.1.28		 Dovoljenje gospostva Gamsenegg Florijanu Werschenku 
za prevzem kmetije na Selovcu, 1826.

82.1.29		 Domnevni seznam prebivalcev župnije Marija na Jezeru, 
1826 (manjka precej strani, platnice). 

82.1.30		 Protokol o predaji zapuščine župnika Casparja Wriesniga 
provizorju Georgu Naraku, 1826. 

82.1.31		 Dovoljenji za prevzem kmetij Libnik na Breznici in Čebulc 
v Kotu, 1827. 

82.1.32		 Dopis glede zastave kmetije Pristov na Lešah zaradi posojila 
Antonu Pristouu, 1827.

82.1.33		 Izkaz o oddaji žitne desetine podložnikov prevaljske žu-
pnije za leto 1827. 

82.1.34		 Izkaz o dolgovih podložnikov prevaljske župnije v dajat-
vah, 1827.
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82.1.35		 Dolžniško pismo Michaela Hainza zaradi izplačila dediščine 
svojima bratoma, 1828.

82.1.36		 Zapisnik glede urejanja zapuščine po leta 1826 umrlem 
prevaljskem župniku Casparju Wriesnigu, 1828.

82.1.37		 Dovoljenje Casparju Rogatschnigu za prevzem kmetije 
Sternitz v Zagradu, 1828.

82.1.38		 Izkaz o prejemkih mežnarja v župniji Device Marije na 
Jezeru, 1828. 

82.1.39		 Dovoljenje Lukasu Komarju za prevzem Komarjeve kme-
tije na Breznici, Ulrichu Seitschu za prevzem kmetije na 
Volinjaku, 1828, 1829. 

82.1.40		 Cenitveni zapisnik o vrednosti Hurianove hube »Hurian 
hube« v kraju Gorica/Goritzen v okraju Ženek/Sonneg, 1829.

82.1.41		 Dokumenti (dopisi, protokoli, inventarji) glede kmetije 
Enci, 1829–1833.

82.1.42		 Pogodba glede delitve župnijskega travnika »Vischweide« 
v Farni vasi, 1830.

82.1.43		 Dopis glede dolgov Gregorja Rojaka, p. d. Rojak, z Breznice 
pri obveznih dajatvah, 1830.

82.1.44		 Dopisi glede zastave kmetij Pristov in Studenčnik na Lešah 
zaradi posojil, 1830.

82.1.45		 Dovoljenje Gregorju Stiefniggu za prevzem kmetije na 
Tolstem Vrhu, 1830.

82.1.46		 Dokumenti (inventarji, dopisi, protokoli) glede kmetij v 
okolici vasi Ettendorf:

• Mežnar/Mesner v Št. Lovrencu/Lorenzenberg, 1830–1838;
• Koglbauer v Št. Lambertu/Lamprechtsberg, 1853;
• Herkove kajže v Važenberku/Waisenberg, 1858–1866; 
• Peserl v Ettendorfu, 1863–1883;
• razni dopisi in računi, 1870–1882;
• Kink v Važenberku/Waisenberg, 1882–1885.
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ŠKATLA 83
Čas nastanka: 1832–1917.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
83.1		 Premoženjskopravne zadeve
83.1.1		 Dokumenti glede zemljiške posesti beneficiata v trgu Gu-

štanj na podlagi podatkov iz katastra, 1832–1833. 
83.1.2		 Joseph Wiedrich – plačilo preživnine mami in očimu 

Margareth in Petru Skudniggu, 1832; dopisa o detomoru 
in izobraženih babicah v župniji Device Marije na Jezeru, 
1832–1835.

83.1.3		 Dokumenti glede zapuščine in mašne ustanove Josepha 
Podhouniga z Uršlje gore, 1833–1847.

83.1.4		 Seznami hiš, spadajočih v župnijo Devica Marija na Jezeru, 
1833–1913.

83.1.5		 Dopis glede pomanjkljivosti pri vodenju matičnih knjig v 
župniji Device Marije na Jezeru, 1833. 

83.1.6		 Dokumenti o oprostitvi Simona Waschenka, p. d. Šibov-
nik v Podkraju, vojaške službe, 1833–1835, in popis posesti 
kmetije Šibovnik.

83.1.7		 Spor med guštanjskim magistratom in župnikom župnije 
Device Marije na Jezeru glede pravic beneficiata v trgu 
Guštanj, 1834.

83.1.8		 Cenitveni protokol kmetije p.d. Omač/Omatsch iz Zgornjih 
Vinar/Obernarach pri Ženeku/Sonnegg, 1834.

83.1.9		 Dokumenti o ustanovitvi občin, 1834–1850 (conscription 
revision). 

83.1.10		 Primopredajni zapisnik o primopredaji Ternovnikove kajže 
v Dobji vasi Lukasu Ternonigu, 1835.
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83.1.11		 Seznam v letih 1834 in 1835 nabavljenih novih mašnih in 
cerkvenih oblačil v župniji Device Marije na Jezeru, 1835; 
listina o ubožni ustanovi (štipendiji) Thomasa Uranka in 
sodna cenitev Janeževe kajže v Farni vasi, 1835–1851.

83.1.12		 Dopis glede pripomb učitelja šole v Farni vasi Johanna 
Kovatscha o nadomestilu za izgubo mežnarjeve njive, ki 
je postala pokopališče okrog cerkve, in o njegovi orglarski 
službi pri podružnični cerkvi sv. Barbare, 1836. 

83.1.13		 Dopis prevaljskega župnika vodstvu prevaljske železarne 
glede plesa, ki ga je to organiziralo, 1836. 

83.1.14		 Cenitev premoženja po umrlem Antonu Warnigu, s prilo-
ženimi prodajnimi listinami iz let 1800 in 1803; 1836.

83.1.15		 Odpustnica iz vojaške službe za Mathiasa Lauterja z Uršlje 
gore, 1836.

83.1.16		 Dokumenti (dopisi, predračuni, skica /…/) o izgradnji go-
spodarskega poslopja pri župnišču v Farni vasi, 1836–1839.

83.1.17		 Poročna pogodba med Gregorjem Joschagom in Agatho 
Podlog, 1837.

83.1.18		 Dokumenti glede posesti župnišča v Farni vasi na podlagi 
podatkov iz katastra, 1837–1839.

83.1.19		 Dopis glede mašne ustanove Johana Jabornigga pri bene-
ficiju v trgu Guštanj, 1838.

83.1.20		 Spor med guštanjskim magistratom in župnijo Device 
Marije na Jezeru glede razdelitve zemljišč v Dobji vasi, 1838.

83.1.21		 Dopis glede poizvedovanja o številu protestantov v Mežiški 
dolini, 1838.

83.1.22		 Dopisa glede izgradnje cest v Podjuni, 1839.
83.1.23		 Dopisi glede mašne ustanove Jakoba Friedricha Schlan-

genburga v Kotljah in na dvorcu Ravne, 1839.
83.1.24		 Dopis glede dolžniških pisem, 1839.
83.1.25		 Dopis glede župnijskih zemljišč, 1839.
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83.1.26		 Johann Meglisch – opustitev pravne in knjigovodske službe 
pri župniji Device Marije na Jezeru (Prevalje) in imenovanje 
njegovega naslednika, 1839.

83.1.27		 Pogodba med Lukasom Komarjem z Breznice in Petrom 
Stopparjem glede skrbi za duševno motenega Ulricha 
Stopparja (Leibrenten Vertrag), 1839.

83.1.28		 Pogodba o prodaji kmetije Miklavc v Zagradu, 1839.
83.1.29		 Dopis ordinariata lavantinske škofije glede posta v letu 1839.
83.1.30		 Popis prebivalstva po naseljih, ki so spadala v župnijo 

Device Marije na Jezeru za leti 1839 in 1840. 
83.1.31		 Dopis ordinariata lavantinske škofije glede pravil posta v 

letu, 1840. 
83.1.32		 Razglas o sejemskih dnevih v trgu Guštanj, 1840; dopisi 

glede pritožb guštanjskih tržanov zaradi nemoralnega 
življenja krojaškega vajenca Antona Kautniga, 1840.

83.1.33		 Dopisa glede opravljanja rabote podložnikov prevaljske 
župnije, 1840. 

83.1.34		 Pogodba o prodaji njive Georgu Kobouzu, novemu čevljarju 
na Prevaljah, 1840.

83.1.35		 Dopis glede cerkvenih računov za leti 1838 in 1839, 1840. 
83.1.36		 Dokument glede dražbe živine kot dela premoženja umrle 

Julianne Edelmann na gospostvu Gamsenegg, 1841. 
83.1.37		 Dopis glede dostavitve letnih računov za šolo v Farni 

vasi, šolskega inventarja in seznama otrok, ki obiskujejo 
to šolo, 1841. 

83.1.38		 Dopis glede pomanjkljivosti pri vodenju poročnih matičnih 
knjig v župniji Device Marije na Jezeru, 1841. 

83.1.39		 Seznam dokumentov, shranjenih v fasciklu IV, župnijskega 
arhiva Prevalje, 1841.

83.1.40		 Dopisi glede zapuščinskih spisov članov družine Pristou, 
1841, 1842.

83.1.41		 Dopis glede maševanja v na novo ustanovljenih župnijah 
oziroma lokalijah in glede mašnih ustanov, 1841.
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83.1.42		 Izkazi o prihodkih prvega in drugega kaplana v župniji 
Device Marije na Jezeru, 1842.

83.1.43		 Dopisi glede proslavljanja praznikov, povezanih s cesarjem, 
1842–1912.

83.1.44		 Tabela dedovanjskih postopkov, 1843, 1844 (Pupillar Ta-
belle), 1843, 1844.

83.1.45		 Izkaz o dolgovih kmetije Andrej v Farni vasi, 1843.
83.1.46		 Dopis ordinariata lavantinske škofije župniku Mathiasu 

Schussemu glede povrnitve dela finančnih sredstev kapla-
nom, ki si jih je ta neupravičeno lastil, 1843; dopisa glede 
učiteljevega nezvonjenja na pogrebu Margareth Hriebernigg, 
p. d. Brančurnik, 1843.

83.1.47		 Dokumenti (dopisi, izkazi) glede dajatev za vojsko Mili-
tärexekution, 1843–1847. 

83.1.48		 Dokumenti (dopisi, računi, protokoli) glede napeljave in 
vzdrževanja župnijskega vodovoda, 1844–1917. 

83.1.49		 Poravnava med guštanjskim magistratom in župnijo De-
vice Marije na Jezeru glede prihodkov cerkve sv. Egidija 
v Guštanju, 1844.

83.1.50		 Dopisi glede zvonov za župnijsko cerkev Device Marije na 
Jezeru, 1844–1846.

83.1.51		 Dopis in protokol glede mašne ustanove Martina Werho-
unigga, 1844, 1845.

83.1.52		 Dopisi in izkazi glede prihodkov in odhodkov župnije 
Prevalje, ubožnega sklada in šol (za potrebe obligacij), 
1844–1859.

83.1.53		 Dopis glede njive »Sdulz Acker« pri Tumpeževi hubi v 
Guštanju, okrog 1845; Izvleček o cenitvah posesti župnije 
Prevalje za potrebe zemljiškega katastra, 1845.

83.1.54		 Formularien – prepisi dopisov, odredb glede premoženja 
župnije Prevalje, 1846.

83.1.55		 Potrdila o opravljeni roboti enega dne na župnijski posesti 
iz let 1846, 1847. 
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83.1.56		 Dopisi glede otrok zaposlenih v železarni na Prevaljah in 
premogovniku Leše, 1847.

83.1.57		 Dopisi glede plačila vojaškega davka, 1847, 1848.
83.1.58		 Dopis lavantinskega škofa Antona Martina Slomška glede 

vizitacije po župnijah dekanije Pliberk/Bleiburg, 1848. 
83.1.59		 Pismo lavantinskega škofa Antona Martina Slomška glede 

obnašanja in delovanja duhovnikov v letu 1848.
83.1.60		 Dopisi glede mesta trškega sodnika v trgu Guštanj in glede 

hiše št. 16 v trgu Guštanj, 1849–1850.
83.1.61		 Izkaz glede premoženja župnije Prevalje, 1849.
83.1.62		 Dopisa glede travnika pri cerkvah na Lešah, 1849.
83.1.63		 Dopisi glede premoženja Gregorja, Urbana in Bartolomeja 

Smolaka, 1849–1851.
83.1.64		 Dopis glede prihodkov Tumpeževe hube, 1849.

ŠKATLA 84
Čas nastanka: 1850–1931.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
84.1		 Premoženjskopravne zadeve.
84.1.1		 Dopisi in izkazi glede plačila davkov, 1850–1931.
84.1.2		 Dopis glede dolžniškega pisma Leonharda Lagoja, 1850.
84.1.3		 Dopis in izkaz glede umrlih v župniji Prevalje (tudi seznam 

umrlih za mesec september 1850), 1850.
84.1.4		 Dokumenti glede lokalnih volitev (dopisi, prisega županov 

v slovenščini, člani občinskih svetov občin Farna vas, Tolsti 
Vrh in Navrški Vrh), 1850–1871.

84.1.5		 Dopisi glede umora Margareth Krampus v Dobji vasi, 
1851, 1852.

84.1.6		 Dopisa glede kmetije Omač iz Zgornjih Vinar/Obernarach, 
1851.
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84.1.7		 Dopis glede dolžniškega pisma Elisabeth Senorarschnig, 
1852.

84.1.8		 Dopisa glede obtožitve Jakoba Delamea s Poljane za tat-
vino, 1852.

84.1.9		 Dopis glede romarskega kraja v občini Vitanje/Weiten-
stein, 1852.

84.1.10		 Dopisi glede porok dezerterjev, 1852.
84.1.11		 Dopis ordinariata lavantinske škofije glede spregleda ok-

licev, 1852. 
84.1.12		 Dopisi glede odškodnin v obliki rent za cerkve prevaljske 

župnije zaradi zemljiške odveze, 1852–1857.
84.1.13		 Poravnava med Katharino Worotschnig in Simonom 

Damschackom, 1853; dopis glede požarnega zavarovanja 
cerkvenih objektov, 1853.

84.1.14		 Dopis glede razporeda in postopanja ob kanonični vizitaciji 
župnij dekanije Pliberk/Bleiburg, 1854.

84.1.15		 Pismo glede dolga župnika v Železni Kapli Valentina Ber-
gmanna, 1854. 

84.1.16		 Dopisi glede premoženja cerkva prevaljske župnije, 1854. 
84.1.17		 Dokumenti (dopisi, izkazi, računi) glede zapuščine župnika 

Mathiasa Schussema, 1854–1860.
84.1.18		 Dopisi glede zemljišč v lasti župnije Prevalje, 1855, 1856.
84.1.19		 Dopis glede epidemije rdečice v trgu Guštanj in posledič-

nega izpada pouka v tamkajšnji šoli, 1855.
84.1.20		 Dopis glede brezposelnih žensk na Lešah, 1855. 
84.1.21		 Dopis o imenovanju drugega in tretjega kaplana na Pre-

valjah, 1855.
84.1.22		 Dopis škofijskega ordinariata glede gradnje cerkve na 

Prevaljah in glede ustanovitve župnije v trgu Guštanj, 1855.
84.1.23		 Dopis glede premoženja župnije Prevalje, 1855.
84.1.24		 Dopis glede ustanovitve župnije v trgu Guštanj in seznam 

kmetij in hiš iz župnije Prevalje, ki bi se prefarale v sosednje 
župnije, 1855–1856.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



325

84.1.25		 Dopisi glede gradnje kapele ob cesti na Leše, 1855, 1856.
84.1.26		 Prošnja za dovoljenje za izgradnjo nove župnijske cerkve 

v Farni vasi, 1855.
84.1.27		 Seznam hiš v naselju Farna vas (Häuserverzeichnis der 

Ortschaft Pfarrdorf); število prebivalcev po naseljih pre-
valjske župnije, okrog 1856.

84.1.28		 Dopisi glede premestitev kaplanov, 1856–1859.
84.1.29		 Dopisi glede potrditve cerkvenih ključarjev, 1856–1923.
84.1.30		 Dopis lavantinskega škofa Antona Martina Slomška, s 

katerim je guštanjskemu županu Karlu Tschebullu podelil 
dispenz (odvezo) od posta, 1856.

84.1.31		 Dopisa glede teološkega elaborata Mathiasa Spanka, 1856.
84.1.32		 Opisa župnijske cerkve in župnišča za potrebe zavarovanja, 

okrog 1856.
84.1.33		 Sodba v primeru Franza Kribitza in povzročitve hude telesne 

poškodbe; dopisa glede transporta železniških tračnic, 1856.
84.1.34		 Dopisi glede podaritve ene njive cerkvi Sv. treh kraljev nad 

Radljami, 1856.
84.1.35		 Dopisi glede kazni za Valentina Saria, p.d. Turner, iz Gu-

štanja zaradi manjkajočega dimnika, 1856, 1857.
84.1.36		 Poizvedovanje po osebnih podatkih nekaterih oseb, 1856, 

1857.
84.1.37		 Dopisi glede popisa prebivalstva, 1857. 
84.1.38		 Dopis glede poskusa samomora in kraje denarja iz župnijske 

cerkve na Prevaljah, 1857.
84.1.39		 Dopis glede povečanja stare župnijske cerkve na Prevaljah 

oziroma izgradnje nove cerkve, 1857.
84.1.40		 Dopis glede nemoralnega obnašanja žensk v župniji Pre-

valje, 1857.
84.1.41		 Dopisi glede prispevkov za zvonjenje na pogrebih, 1857.
84.1.42		 Dopis škofijskega ordinariata glede spregleda zakonskega 

zadržka svaštva v prvem kolenu, 1857.
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84.1.43		 Dopisi glede izterjave dolga od Antona Achatza z Navr-
škega Vrha, 1857.

84.1.44		 Dokumenti glede lastništva kmetije Kanzianitsch v Tihoji/
Tichoia, 1857.

84.1.45		 Dopis glede Johanna Marouza iz Guštanja zaradi prodaje 
izdelkov (Schwarzhofner Ware), 1857.

84.1.46		 Dopisi glede izbrisa »oktave« in glede denarja od zemljiške 
odveze, 1857.

84.1.47		 Dopisa glede cepljenj prebivalstva, 1857, 1862.
84.1.48		 Dopisi glede postnega dispenza za Johanna Kunza, p. d. 

Poleiner, in njegove otroke, 1857–1862.
84.1.49		 Dopisi škofijskega ordinariata glede nabirk za ponesre-

čence, 1857.
84.1.50		 Pravilnik o izvedbi mrliškega ogleda, 1857; okrožnica glede 

nudenja prve pomoči v smrtni nevarnosti, 1858 (sloven-
sko-nemški).

84.1.51		 Dopisi glede povezanosti cerkve sv. Lenarta na Platu z 
obligacijami cerkve sv. Ožbolta na Jezerskem, 1857, 1858.

84.1.52		 Dovoljenji za streljanje z možnarji, 1857, 1900.
84.1.53		 Članek: Ohranjanje cerkvenih stavb in opreme, Carinthia, 

1857, št. 15.
84.1.54		 Pismo glede župnišča v Železni Kapli, 1858.
84.1.55		 Dopis glede zalezovanja otrok, kar počne ključavničar 

Lindemann na Lešah, 1858.
84.1.56		 Dopisi glede stanovanjskega davka, 1858–1861.
84.1.57		 Dokumenti glede izgradnje železnice mimo Prevalj (dopisi, 

zemljišča, protokoli /…/), 1858–1887.
84.1.58		 Dokumenti glede vpoklicev v vojaško službo, 1858–1912.
84.1.59		 Dokumenti (dopisi, predračuni, računi, načrt) glede zidave 

pogorelega gospodarskega poslopja pri župnijski cerkvi, 
1859–1861.
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84.1.60		 Dopisa Antona Martina Slomška o preureditvi škofijskih 
mej zaradi selitve sedeža lavantinske škofije v Maribor, 
1859 (slovenski, latinski).

84.1.61		 Dopis ordinariata lavantinske škofije glede cerkvenih ra-
čunov, 1859.

84.1.62		 Dopis glede mašne ustanove Franza Fertschela, 1859.
84.1.63		 Dopisa glede sprejema Theresie Vallant kot babice za občino 

Farna vas, 1859.

ŠKATLA 85
Čas nastanka: 1860–1923.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m
Vsebina: 
85.1		 Premoženjskopravne zadeve.
85.1.1		 Dopisi in protokoli (tudi predračun) glede v požaru uniče-

nega gospodarskega poslopja pri župnijski cerkvi in glede 
zidave novega, 1860–1862.

85.1.2		 Seznam hiš in prebivalcev naselja Dolga Brda, ki so bili iz 
župnije Pliberk prefarani v župnijo Prevalje, 1860. 

85.1.3		 Dopis glede zapuščine umrlega Paula Stroneggerja za svete 
maše, 1860.

85.1.4		 Dopis o imenovanju Josepha Jereba za kaplana na Preva-
ljah, 1860.

85.1.5		 Dopis o oblikovanju enot poljskih čuvajev, 1860.
85.1.6		 Dopis glede binacij, 1860.
85.1.7		 Dopis o izročitvi arhivskih dokumentov novoustanovljeni 

župniji v trgu Guštanj, in sicer tistih, ki se nanašajo na to 
župnijo, 1861; dokumenti glede ustanove Jakoba Rohrme-
istra, 1861.

85.1.8		 Izkaz o prefaranju nekaterih kmetij župnije Marija na 
Jezeru v okoliške župnije, 1861.

85.1.9		 Dopis glede mašne ustanove Jakoba Kunza, 1861.
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85.1.10		 Dopisa glede izjave prevaljskega župnika Valentina Ber-
gmanna glede župnije v trgu Guštanj, 1861.

85.1.11		 Dopis o obnovi leških cerkva in tamkajšnje mežnarije, 1861.
85.1.12		 Izkaz o zbranih prispevkih za povečanja pokopališča v 

Farni vasi, 1861.
85.1.13		 Dopisi glede obnove prevaljskega župnišča, 1861; dovoljenje 

Marie Miklautschitsch za namestitev dodatnega stola v 
župnijski cerkvi na Prevaljah, 1861.

85.1.14		 Dopis glede stroškov obnove župnijskega poslopja, 1862.
85.1.15		 Dopis glede podatkov o družini Kovatsch, p. d. Loger, s 

Prevalj, 1862.
85.1.16		 Dopis glede mašne ustanove župnika Mathiasa Schussema, 

1862.
85.1.17		 Dopis glede mašne ustanove Gregorja Katzela, 1862.
85.1.18		 Dopis glede prodaje izdelkov (Hafnergeschir) ob nedeljah 

in praznikih pred farno cerkvijo na Prevaljah, 1862; dopis 
glede kraja Leschje zaradi smrti ene osebe, 1863.

85.1.19		 Dopisa glede mašne ustanove Jakoba Kunza, 1862; dopisi 
glede mašnega legata Elisabeth Pahounih, 1862–1870.

85.1.20		 Dopisa glede odvzema pravice do vodenja kmetije Cehner 
v Farni vasi Johannu Opriesnigu, 1862. 

85.1.21		 Dopis glede kmetije Banko na Tolstem Vrhu, 1862.
85.1.22		 Časopis: Österreichischer Volksfreund, letnik VIII, št. 17, 

Dunaj, 22. januar 1863.
85.1.23		 Dopis glede rojstnih podatkov za tri otroke Franza Her-

monka iz Guštanja, 1863.
85.1.24		 Dopis glede mrliškega ogleda, 1864; dopis glede zbiranja 

prispevkov za prizadete v požaru v Črni, 1863.
85.1.25		 Račun za cerkveno moško bandero, 1864.
85.1.26		 Statut Zgodovinskega društva za Koroško in dopis tega 

društva župniku Valentinu Bergmannu, 1864.
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85.1.27		 Bratovščina sv. Trojice – dva računa za potrebščine in 
popisa dolžnikov članarine in tistih, ki so iz bratovščine 
izstopili, 1864–1868. 

85.1.28		 Dopisa glede kmetije Tomaschitz iz Podhoma/Buchhaml, 
1864.

85.1.29		 Dokumenti glede obnove župnišča in drugih gospodarskih 
objektov na Prevaljah, seznami pobranih darov ter rešitve 
računov za cerkve župnije Prevalje za leto 1864, 1864–1875.

85.1.30		 Dopisi glede izkazov o gibanju prebivalstva, 1864–1866.
85.1.31		 Dopis glede posesti župnije Prevalje v zemljiški knjigi, 1865.
85.1.32		 Pismo glede zaostalega plačila kolekture, 1865.
85.1.33		 Dopisi glede mašnih ustanov, 1865.
85.1.34		 Dopis glede prihodkov ubožnega sklada, 1865.
85.1.35		 Dopis glede ustanove Jakoba Rohrmeistra, 1866.
85.1.36		 Dopis glede nezaposlenih žensk na Lešah, 1866; dopisa glede 

sodne preiskave zoper Bartlma Jesserniga, 1866.
85.1.37		 Dopisi in skici o obnovi mežnarije na Lešah, 1866.
85.1.38		 Dokumenti (dopisi, načrt, računi) glede prezidave župnijskih 

hlevov pri župnišču na Prevaljah, 1866–1870.
85.1.39		 Dopisi glede udeležbe pri cerkvenih pobožnostih delavcev 

prevaljske železarne, 1866, 1867.
85.1.40		 Dopis glede podatkov o smrti vojaškega obveznika Franza 

Apohala, 1868.
85.1.41		 Dopis glede obnove mežnarije na Lešah in glede mašne 

ustanove Johana Plesiutschnika, 1868.
85.1.42		 Pismo Katharine Jochner von Pregrad und Aich glede članov 

rodbine Jochner, ki so živeli na dvorcu Dobji dvor, 1868.
85.1.43		 Dokumenti (dopisi, računi) glede obnove cerkvenih objektov 

in nabave cerkvenih parametrov, 1868–1875.
85.1.44		 Dopis glede umora Leonharda in Agnes Melleschnig, p. 

d. Rakitnik, na Breznici, 1868.
85.1.45		 Dopisa za zbiranje prispevkov za pomoč pri obnovi cerkve 

v Črni, 1869.
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85.1.46		 Dopis glede obnove cerkvenih objektov na Prevaljah, 1869.
85.1.47		 Dopis glede čestitk papežu Piju IX., nabirke in odpustka, 

1869.
85.1.48		 Dopis glede državnih zadolžnic v srebru pri premoženju 

župnije Prevalje, 1870.
85.1.49		 Dopis Anne Keketz glede pridobitve lastninske pravice 

nad kajžo Deuschler na Dvoru/Hof, 1870.
85.1.50		 Protokol glede mašne ustanove in daru za križev pot po 

umrlem Valentinu Kervanzu in dopisa glede mašnih ustanov 
Katharine Hribernik in Gertraud Pleschiutschnik, 1870.

85.1.51		 Dopis glede zalog žita za zimo, 1870.
85.1.52		 Dopis glede obnove župnijskih poslopij v Pliberku, 1870.
85.1.53		 Opis posesti »Scheuern«37, okrog 1870.
85.1.54		 Dokumenti (dopisi, zavarovalne police) o požarnem za-

varovanju cerkvenih objektov župnije Prevalje, 1872–1921.
85.1.55		 Dopis glede cerkvenih nadarbin, 1872.
85.1.56		 Dopis glede molitev za cerkev in glede romanj, 1872.
85.1.57		 Izvleček iz škofijske pastoralne konference, 1873.
85.1.58		 Dopisi glede mašnih ustanov in legatov v župniji Prevalje, 

1873.
85.1.59		 Izpis iz deželne deske – premoženje župnijske cerkve na 

Prevaljah, 1873.
85.1.60		 Prošnja za darove v korist revne mladine na vzhodu Av-

stro-Ogrske, 1873. 
85.1.61		 Navodila za izvedbo vizitacije in birme v krški škofiji, 1874.
85.1.62		 Protokol glede razširitve pokopališča v Farni vasi, 1874.
85.1.63		 Službena knjižica (Dienstbotenbuch) Marie Blagotinšek 

iz Pameč, 1874. 
85.1.64		 Dokumenti (dopisi, protokoli, načrt, predračun, računi) 

glede obnove župnišča na Prevaljah, 1874–1876.

37 Lokacija tega posestva je nepoznana. V besedilu, napisanem 
v slovenskem jeziku, se omenja loška graščina.
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85.1.65		 Dopisa glede plačila davkov za mežnarijo na Prevaljah, 1874.
85.1.66		 Razglas o imenovanju Josefa Petschnika za mrliškega 

oglednika župnije Prevalje, 1874.
85.1.67		 Dopis glede izkaza mašnih ustanov v župniji Prevalje od 

leta 1851 naprej, 1875.
85.1.68		 Dopis vodstva železarne Prevalje za izvedbo birme na 

nedeljo, 1875.
85.1.69		 Dopisi glede vplačil v verski sklad, 1875–1891.
85.1.70		 Dopis glede namere Josefa Peruzzija, da postavi žago pri 

reki Meži, 1877.
85.1.71		 Dopis glede gradnje nove šole v Farni vasi, 1878.
85.1.72		 Popis izdatkov župnika Karla Tschernitza za vzdrževanje 

objektov v lasti župnije Prevalje, 1878–1881.
85.1.73		 Dopisi glede zapuščine Franza Miklauza, 1879–1896.
85.1.74		 Pogodba o služnostni pravici župnije Prevalje na poslopju 

stare šole v Farni vasi (Na Fari 42), 1879.
85.1.75		 Protokol činžnih živali, 1880 (Viehzinsungsprotokoll für 

die Pfarre Maria am See). 
85.1.76		 Dopis glede legata Justine Miklavc za obnovo cerkve sv. 

Janeza na Poljani, 1881.
85.1.77		 Dokumenti glede oporoke Therese Hojas iz Farne vasi, 1881.
85.1.78		 Dopisi glede kmetije Klemen na Breznici, 1882.
85.1.79		 Zapis glede sklenjene pogodbe o služnosti med župnijo 

Prevalje in šolsko občino Prevalje, 1882.
85.1.80		 Seznam kmetij, ki so bile prefarane v župnijo Prevalje, 1883.
85.1.81		 Dokumenti (dopisi, protokoli, načrt) za izgradnjo stranišča 

ter obnove župnišča in gospodarskega poslopja pri župnijski 
cerkvi na Prevaljah, 1883.

85.1.82		 Izkazi o pobranih prispevkih od kmetij v prevaljski župniji 
za vzdrževanje cerkva, šol, župnišč in mežnarij, 1884–1889.

85.1.83		 Dopis glede nakupa župnijskega zemljišča od Franca La-
hovnika, 1884.
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85.1.84		 Sožalno pismo prevaljskemu župniku Antonu (Müllerju) 
ob smrti njegove mame, 1885. 

85.1.85		 Dopisi in protokoli glede obnove cerkve sv. Volbenka na 
Lešah, 1886–1897.

85.1.86		 Dopis glede potoka v Farni vasi, 1887.
85.1.87		 Dopis glede obstoječih mašnih ustanov v župniji Prevalje, 

1888.
85.1.88		 Protokol glede dražbe kmetije Andrej v Farni vasi, 1888.
85.1.89		 Dokumenti glede rubeža na kmetiji Pristov na Lešah, 1890.
85.1.90		 Pravilnika o izvedbi mrliških ogledov, 1890, 1894.
85.1.91		 Prošnja za obhajanje svete maše, 1890.
85.1.92		 Dopisa glede gradnje nove župnijske cerkve na Prevaljah 

in načrt za njeno južno fasado, 1890.
85.1.93		 Popis premoženja župnije Prevalje za potrebe odmerjanja 

davkov, 1891. 
85.1.94		 Dopisa glede finančnih prihodkov župnije Prevalje, 1891.
85.1.95		 Dopis glede mašnih ustanov pri podružničnih cerkvah 

na Lešah, 1892.
85.1.96		 Potrdilo o plačilu računa za izdelavo orgel na Prevaljah, 

1892; seznam organistovih prejemkov od pogrebov in 
svetih maš, 1892. 

85.1.97		 Navodila za izvedbo vizitacij in birm v krški škofiji, 1892 
(Ordnung der Visitationen /…/). 

85.1.98		 Protokol glede dražbe kmetije Pristov na Lešah, 1892.
85.1.99		 Razni računi za cerkvene potrebščine (prižnica, tlak, steklo 

/…/), 1893.
85.1.100		 Dopis glede kmetije Mager na Stražišču, 1893.
85.1.101		 Dopis glede kmetije Žaže na Stražišču, 1893.
85.1.102		 Dopis glede poplačila stroškov gradnje nove cerkve na 

Prevaljah, 1893; dopisi glede ljudskega misijona na Preva-
ljah, 1893–1906.

85.1.103		 Dopis občine Prevalje glede ustanove za revne in nekaterih 
revnih občanov, 1894. 
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85.1.104		 Dopis glede prevzemnega zapisnika župnije Prevalje s po-
datki o finančnih sredstvih posameznih cerkva in župnišča 
na Prevaljah, 1894.

85.1.105		 Dopis glede kmetije Škof v Zgornjih Vinarah/Obernarach, 
1894.

85.1.106		 Dopis glede obnove ostrešja na zvoniku cerkve sv. Lenarta 
na Platu, 1894.

85.1.107		 Dokument glede kmetije Bidrih na Stražišču, 1894.
85.1.108		 Dopisa glede gozdne parcele v Dobji vasi in izgradnje 

odvodne cevi za vodo v Farni vasi, 1894.
85.1.109		 Dopis glede mašnega legata Katarine Sonjak z Zelen Brega, 

1895.
85.1.110		 Navodila matičnim uradom za pripravo izpiskov iz ma-

tičnih knjig, 1895.
85.1.111		 Potrdilo o pristnosti relikvij, 1896.
85.1.112		 Dokumenti glede kmetije Sagmeister na Zelen Bregu, 1896.
85.1.113		 Dopis glede kmetije Fertschel v Dobji vasi, 1896.
85.1.114		 Dopis glede izpitnega elaborata prevaljskega kaplana Av-

gusta Križaja, 1897; poročilo o vizitaciji na Prevaljah, 1897.
85.1.115		 Dopis glede obnašanja mladine, 1898. 
85.1.116		 Zemljiškoposestni listi za župnijo Prevalje, 1899–1923. 
85.1.117		 Dopisi glede zemljiškoknjižnih zadev, 1899–1906. 
85.1.118		 Dovoljenje Leopoldu Pristovu za postavitev lesene ute za 

premog pri župnijskem sadovnjaku, 1899.
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ŠKATLA 86
Čas nastanka: 1900–1937.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
86.1		 Premoženjskopravne zadeve.
86.1.1		 Seznam hiš in njihovih lastnikov na Lešah, okrog 1900. 
86.1.2		 Načrt nove strehe zvonika župnijske cerkve na Prevaljah.
86.1.3		 Štolninska reda, 19. in 20. stoletje. 
86.1.4		 Pravila dekliške Marijine družbe pri Devici Mariji na 

Jezeru; pismo župnika Valentina Schumacha, voščilnica 
župniku Antonu Kesnarju.

86.1.5		 Potrdilo pozlatarja Zernatta o plačilu obnove stranskega 
oltarja v cerkvi na Lešah, 1900.

86.1.6		 Lena Lisaj – plačilo najemnine, 1901; knjiga: Vastimil Ha-
lek, Kurze Anleitung zum Bekenntnisse der Personalein-
kommensteuer für Pfarrbenefiziaten, Prag, 1901.

86.1.7		 Dopisi glede mašnih ustanov Marije Katz, Marije Stroinig, 
Marije Stor in darov za mežnarijo, 1901. 

86.1.8		 Dopis glede svetoletnega odpustka, 1901.
86.1.9		 Seznam župnika Antona Kesnarja: popravljene, obnovljene 

in na novo nabavljene stvari pri župniji Prevalje, 1894–1910 
(vsebuje tudi račune).

86.1.10		 Izkaz o teži in blagoslovu zvona za cerkev sv. Kozma in 
Damjana na Brinjevi gori, 1902.

86.1.11		 Mašni ustanovi Martina Serna in Štefana Šinovca – pre-
nehanje obveznosti, 1902.

86.1.12		 Blagoslov novega stranskega oltarja v cerkvi sv. Volbenka 
na Lešah, 1902.

86.1.13		 Dopisi glede mašnih ustanov Katarine Lagoja in Marije Ra-
ško, Barbare Prikerschnig, p. d. Španar, in Petra Kritscheja, 
p. d. Bidrih, 1903–1908.
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86.1.14		 Račun pogrebnih stroškov za umrlimi člani Bratovske 
skladnice na Lešah, 1904.

86.1.15		 Račun za vodovod, 1904. 
86.1.16		 Dopis glede kmetije Račel na Zelen Bregu, 1904.
86.1.17		 Navodila za vizitacijo in birmo v krški škofiji, 1904.
86.1.18		 Račun pogrebnih stroškov umrlih v drugem polletju, 1906 

(verjetno gre za člane Bratovske skladnice na Prevaljah).
86.1.19		 Pritožba ptujskega kaplana Valentina Kropivška glede 

članka v časopisu Marburger Zeitung, 1907; dopis glede 
prihodkov prevaljskega župnika Antona Kesnarja, 1908. 

86.1.20		 Prazen formular za seznam članov društva »St. Joseph 
Bücherbruderschaft« v Celovcu, 1908. 

86.1.21		 Dopis glede legata Petra Kritscheja, p. d. Bidrih, 1908.
86.1.22		 Dopisnica z naslovnimi podatki arhitekta Roberta Mi-

kovicsa, 1909; dopis glede posesti Blasiusa Kosa v Dobji 
vasi, 1909.

86.1.23		 Dopis glede poplačila dolgov kmetije »Kanzianitsch« v 
Tihoji/Tichoia, 1910; dopis glede Šenkove kajže v Tihoji, 
brez letnice.

86.1.24		 Dopis glede obligacij, 1910. 
86.1.25		 Pogodbe cerkovnikov, 1910–1916.
86.1.26		 Dokumenti (dopisi, predračuni, računi, protokoli) glede 

prenove župnišča, razširitve pokopališča, gospodarskih 
objektov in župnijskega vodovoda v Farni vasi, 1911–1915:

• dopisi, 1911–1915;
• predračuni, 1911–1913;
• računi, 1911–1915.

86.1.27		 Odločbe o plačilu davkov od župnijskega premoženja, 
1911–1920.

86.1.28		 Dokumenti glede gradnje ceste na Stražišče38 in pismo 
poslanca Franca Grafenauerja, 1911.

38 Vsebuje tudi pismo poslanca Franca Grafenauerja.
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86.1.29		 Prejemki župnije Prevalje iz hranilnih vlog, 1911. 
86.1.30		 Dopis glede poprave zapisa priimka »Ladinigg« v matičnih 

knjigah, 1911. 
86.1.31		 Protokol o gradbenem stanju župnišča na Prevaljah, 1911.
86.1.32		 Predračun za kritje strehe cerkve sv. Ane na Lešah, 1912. 
86.1.33		 Maksimiljan Gantar – prošnja za sprejem v cerkovniško 

službo, 1912. 
86.1.34		 Helena Wiedermann – zapustitev legatov župnijski cerkvi 

na Prevaljah, 1912. 
86.1.35		 Elisabeth Hribar – zapuščina župniji Prevalje, 1912.
86.1.36		 Dopis glede obnove župnišča na Prevaljah, župnijskega 

vodovoda in razširitve pokopališča, 1912; protokol o obnovi 
župnišča na Prevaljah, 1913.

86.1.37		 Dopis glede cerkvene dispenze g. Likebiču zaradi poroke, 
1912.

86.1.38		 Dopisi glede časopisa »Mein Österreich« in glede ponare-
janja denarja, 1912.

86.1.39		 Seznam župnij/dekanij v krški škofiji glede na uporabo 
slovenskega jezika, 1912.

86.1.40		 Dopisi glede tožbe župnika Mateja Riepla, obligacij za 
župnijo Gorje v Ziljski dolini/Göriach, blagoslova poko-
pališča, smrti duhovnika in menjave kaplanov, 1912–1915. 

86.1.41		 Dopis Kmetijske podružnice Strojna glede prevzema ume-
tnega gnoja, 1912.

86.1.42		 Prošnja vodstva leškega premogovnika za poroke rudarjev 
ob nedeljah, 1912.

86.1.43		 Dopis glede plačila davščin, povezanih z župnijo Št. Jurij 
v Ziljski dolini/St.Georgen im Gailtal, 1912.

86.1.44		 Dopisa glede kanonične vizitacije in referat ter dopis glede 
pomena evharistije za socialno delo na Prevaljah, 1912. 

86.1.45		 Statistični podatki o župljanih župnije Prevalje, 1912 (Re-
latio synodalis).
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86.1.46		 Rojstni in krstni list Augustina Čegounika s Tolstega Vrha, 
1912.

86.1.47		 Dopis glede plačila davkov, 1912.
86.1.48		 Dopis glede žaluzij in reklamni plakat za žaluzije, 1912.
86.1.49		 Opis cerkva župnije Prevalje in dopisa glede pastirskega 

pisma in plačila davkov, 1912.
86.1.50		 Josef Kaiser z Loma – zapuščina za župnijo Prevalje, 1912.
86.1.51		 Gertraud Pernikarz – zapuščina župniji Prevalje, 1913. 
86.1.52		 Dopisa glede novogradnje mosta pri gostilni Brančurnik, 

1913.
86.1.53		 Dopisa za izdajo izpiskov iz matičnih knjig vseh leta 1895 

rojenih fantov, 1913.
86.1.54		 Dopisa glede uporabe vina in delovanja tujih agentov, 1913.
86.1.55		 Prošnja društva Slovenska krščansko socialna zveza za 

obhajanje svete maše na Poljani na prostem, 1913.
86.1.56		 Antonija Pohilan – obljuba večnega devištva, 1913; podo-

bica posvetitve družine Srcu Jezusovemu, 1926; podobica 
pristopa k Bratovščini sv. Družine pri Devici Mariji na 
Jezeru in podobica pristopa k Bratovščini sv. Uršule, 1915.

86.1.57		 Dokumenti glede vojnega posojila, 1914–1918.
86.1.58		 Pravila hranilnice in posojilnice pri Devici Mariji na Jezeru 

pri Prevaljah, 1914, 1923.
86.1.59		 Maria Liehsnig – zapuščina župniji Prevalje, 1914.
86.1.60		 Razni dopisi: preskrba s hrano, vojaške zadeve, prepoved 

streljanja z možnarji, pomoč žrtvam vojne, Rdeči križ, 1915.
86.1.61		 Pismo šentanelskega župnika Franca Božiča Mateju Rieplu 

glede udeležbe na slovesnosti, 1915.
86.1.62		 Poziv k dajanju vojnega posojila, letaki, 1915.
86.1.63		 Seznam kmetij prevaljske župnije z velikostjo obdelovalnih 

površin in količinami pridelka, 1915.
86.1.64		 Dopis glede »birme« evangeličanske mladine v Celovcu, 1915.
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86.1.65		 Dopis župnika iz Kaple na Dravi glede odklonilnega stališča 
krškega škofijskega ordinariata do uradovanja v slovenskem 
jeziku, 1915.

86.1.66		 Popis muzikalij Jakoba Lorencija, organista na Prevaljah, 
in popis cerkvenih muzikalij, 1915.

86.1.67		 Vabilo na dekanijsko pastoralno konferenco v Pliberku, 1915.
86.1.68		 Vizitacijski zapisnik za župnijo Prevalje, 1915.
86.1.69		 Potrditev ustanovitve Marijine družbe na Prevaljah, 1915.
86.1.70		 Dopis hranilnice in posojilnice na Prevaljah župniku 

Mathäusu Rieplu glede nekega potrdila, 1915. 
86.1.71		 Oprostitev župnije Prevalje plačila stanovanjskega davka 

za župnišče, 1915.
86.1.72		 Razni dopisi: odvzem zvonov, vojaške zadeve, preskrba s 

hrano, pomoč žrtvam vojne itd.
86.1.73		 Protestno pismo krajevnega šolskega sveta Prevalje glede 

poučevanja verouka v slovenskem jeziku, 1916.
86.1.74		 Dopisa glede obhajanja protestantske svete maše, božje 

službe, v šoli na Prevaljah in na hrbtni strani enega od 
dopisov popis zvonov cerkva prevaljske župnije, 1916.

86.1.75		 Dopisa glede kmetije Žaže na Stražišču, 1916.
86.1.76		 Dokumenti glede zvonov:

• oddaja zvonov, seznam s podatki o zvonovih cerkva 
prevaljske župnije, risbi zapisov na najstarejših dveh 
zvonovih, 1916, 1917;

• nabava novih zvonov za cerkve prevaljske župnije (dopisi, 
predračuni, računi, pogodbe, fotografije), 1922–1929.

86.1.77		 Prošnja za dovoljenje za povečan posek dreves iz župnij-
skega gozda, 1916.

86.1.78		 Protokol o odvzemu zvona iz župnijske cerkve na Preva-
ljah, 1917.

86.1.79		 Seznam darovalcev in račun za nakup sveč za župnijo 
Prevalje, 1917.
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86.1.80		 Pogodba o služnosti med Heleno Papesch in župnijo Pre-
valje, s katero je Helena Papesch dovolila župniji Prevalje, 
da lahko uporablja vodni izvir na njeni parceli na kmetiji 
Huale na Stražišču, 1917. 

86.1.81		 Zapisnik glede mašne ustanove Alojzije Hribernik, p. d. 
Predan, z Zelen Brega, 1918.

86.1.82		 Dopisi glede stanja in restavriranja podružnične cerkve 
sv. Ane na Lešah, 1918.

86.1.83		 Dopis glede ustanovitve slovenske gimnazije v Dobrli 
vasi, 1918.

86.1.84		 Zapisniki o grozodejstvih nemških vojakov v župniji Pre-
valje leta 1919.

86.1.85		 Dokumenti glede vojnih posojil, 1919.
86.1.86		 Dopis okrajnega glavarstva Velikovec glede naslovov dr-

žavnih uradov, 1919. 
86.1.87		 Maria Kotnik – mašna ustanova za župnijo Prevalje, 1919. 
86.1.88		 Dokument glede vojaških posojil (Kriegsdarlehen), 1920. 
86.1.89		 Oporoke, 1920–1937. 
86.1.90		 Nabirka za nove zvonove, okrog 1920. 
86.1.91		 Seznam članov Slovenske kmečke zveze za Štajersko iz 

župnije Prevalje, 1920.
86.1.92		 Zavarovalna polica za požarno zavarovanje za cerkev sv. 

Janeza na Poljani, 1920.
86.1.93		 Članska knjižica I. Ljubljanskega delavskega konzumnega 

društva, last Antona Prikeržnika s Prevalj; izkaznica za 
sladkor Kraljestva SHS, 1920.
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ŠKATLA 87
Čas nastanka: 1921 – 1981.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1m.
Vsebina: Premoženjskopravne zadeve 
87.1		 Premoženjskopravne zadeve. 
87.1.1		 Časopis »Novi čas«, leto I, št. 62, Ljubljana, 17. marec 1921.
87.1.2		 Dokumenti glede vojnih posojil, 1921.
87.1.3		 Dopis glede občinskih volitev, 1921.
87.1.4		 Dopis glede dveh zakoncev v Mežici, 1922. 
87.1.5		 Dokumenti glede gozdov in drugih zemljišč v lasti župnije 

Prevalje, 1922–1981:
• dopisi in dokumenti glede župnijskega gozda;
• zemljiškoposestni listi in mape/karte;
• zemljiškoknjižni predpisi in sklepi sodišča;
• agrarna reforma;
• tožba glede odvzetih zemljišč (dvojniki).

87.1.6		 Engelbert Stopar – prošnja za sprejem v škofijsko deško 
semenišče v Mariboru, 1922.

87.1.7		 Cerkvene odredbe ljubljanske škofije – molitev ob smrti 
papeža, molitev za srečno izvolitev novega papeža, 1922. 

87.1.8		 Dovoljenje za opravljanje obreda svetega krsta v župnijski 
pisarni v zimskih mesecih, 1922.

87.1.9		 Dopisa glede obligacij in prodaje župnijske njive, 1922.
87.1.10		 Predlog zakona o izrednem kreditu za nujno podporo 

oškodovanim po toči, 1922.
87.1.11		 Razglas glede dolžnosti prijave delavcev v zdravstveno 

zavarovanje, 1922.
87.1.12		 Dokumenti glede prodaje župnijske njive Francu Lahovniku 

in obnove gospodarskih poslopij, 1922, 1923.
87.1.13		 Dopis glede sprejema Marije Pokeržnik v gluhonemnico, 

1922.
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87.1.14		 Anton Leimiš – zapuščina župniji Prevalje (hranilna/
vložna knjižica, trije kratki dopisi in bankovec za 1000 
kron), 1922–1940.

87.1.15		 Dopis glede potrditve ključarjev za cerkve v župniji Pre-
valje, 1923.

87.1.16		 Pismo župniku Mateju Rieplu iz Črnomlja, 1923.
87.1.17		 Dokumenti glede ukinjanja avstro-ogrskih obveznic izpred 

prve svetovne vojne, 1923, 1924.
87.1.18		 Vabilo na redni občni zbor Kmetijske družbe za Slovenijo, 

1923. 
87.1.19		 Dopis glede zahvalne svete maše za nastanek Kraljevine 

SHS in dopis glede nabirke leških rudarjev za novo mon-
štranco na Prevaljah, 1923. 

87.1.20		 Dokumenti glede posestva krškega škofa dr. Adama Hef-
terja v Sloveniji, 1923.

87.1.21		 Dopis Ivanke Jekl glede poroke na Prevaljah; dopis Josefe 
Vodovnik glede oddaje očetovega groba na farskem po-
kopališču; pismo g. Križaja župniku Mateju Rieplu glede 
pomoči Ani Kušej v Spodnjih Libučah, 1923. 

87.1.22		 Avgust Broman, Zdravko Štangl – prošnji za sprejem v 
škofijsko deško semenišče, 1923. 

87.1.23		 Peter Borovnik, Lampret Pankrac – prošnji za delo, 1923. 
87.1.24		 Dovoljenje za uprizoritev gledališke predstave »Dve materi« 

v izvedbi Marijine družbe v Farni vasi; prošnja prevaljskega 
župnika rudniku Leše za doniranje štirih oziroma petih 
smrekovih hlodov za popravilo cerkvene in cerkovnikove 
strehe na Lešah, 1923. 

87.1.25		 Dopisi glede pomoči siroti Mariji Maček, bolni župnijski 
gospodinji v Sv. Primožu na Pohorju, sestanka, kmetov in 
učiteljske službe, 1923. 

87.1.26		 Dopis glede inventarja župnije Prevalje, 1923. 
87.1.27		 Dopis glede nakupa vile v Mariboru, dopis Ivani Ahac glede 

nujnosti namestitve slovenskega napisa na njeni gostilni, 
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prošnja kovača Florjana Rebernika za nakup zemljišča iz 
sekvestriranega premoženja grofa Henckel Donnersmark, 1923. 

87.1.28		 Kandidatna lista za volitve, okrog 1923. 
87.1.29		 Razni dopisi: vabila na sestanke, prepoved občnega zbora 

Kmetijske družbe za Slovenijo, prospekt Ljubljanske kredi-
tne banke v Mariboru, pomoč sirotam in revnim, vojaški 
nabor, poštni promet, davki, 1923.

87.1.30		 Dopisi glede nabave novih zvonov na Prevaljah in razni 
računi ter potrdila o plačilu za cerkvene potrebščine, 1923. 

87.1.31		 Lunula39 za župnijsko cerkev na Prevaljah, 1924.
87.1.32		 Posvetitev dveh paten za župnijo Prevalje, 1924.
87.1.33		 Razglas o nakupu novega zvona za župnijsko cerkev na 

Prevaljah, 1924.
87.1.34		 Dopis glede štolnin, 1924.
87.1.35		 Najemna pogodba med Alojzijem Rožmanom iz Farne vasi 

in Prvim delavskim konzumnim društvom v Ljubljani gle-
de najema prodajalne, skladišča in drvarnice, 1924; dopis 
Gabriele Wlatnik glede odstopa od bančnega poroštva, 1925.

87.1.36		 Prošnja Mihe Kumpreja iz Št. Danijela za odlog dolga pri 
Hranilnici na Prevaljah, 1925. 

87.1.37		 Pismo g. Fleimischa župniku na Prevaljah glede njegove 
zapuščine, prva polovica 20. stoletja.

87.1.38		 Dopisa glede podelitve odpustkov na porciunkulo, 1925, 
1940.

87.1.39		 Seznam stanovalcev v hišah grofov Henckel Donnersmark 
na Prevaljah in Lešah40, 1925.

87.1.40		 Dopis glede praznovanja državnih praznikov, 1926.
87.1.41		 Kupne, darilne in izročilne pogodbe, 1926–1930.

39 Lunula – majhno stojalo v obliki luninega krajca, 
ki pokončno drži hostijo v monštranci.

40 Vsebuje tudi podatke o poklicih posameznih stanovalcev.
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87.1.42		 Dopis glede regulacije struge reke Meže zaradi velikega 
neurja in poplav leta 1926, 1927. 

87.1.43		 Knjiga: Josip Puntar: Majniška deklaracija v svitu slovan-
skih političnih idej in zgodovinskih dejstev, Ljubljana, 1927.

87.1.44		 Dopisa glede seznama vojaških obveznikov, rojenih leta 
1909 in 1910, ter bančnega računa, 1927.

87.1.45		 Dopis glede izdajanja seznamov rojenih, poročenih in 
umrlih oseb; naročilnici za knjige; mrliški izpisek – prazni 
obrazci, 1928.

87.1.46		 Seznam orožnikov orožniške postaje Prevalje in njihovih 
družinskih članov, 1928.

87.1.47		 Cerkev sv. Ane na Lešah – oprostitev plačevanja dopolnilne 
prenosne takse, 1928.

87.1.48		 Pogodba o souporabi župnijskega vodovoda s skico, 1928. 
87.1.49		 Spominski zapis župnika v Šentanelu ob zamenjavi starega 

križa na zvoniku cerkve sv. Danijela z novim, 1928.
87.1.50		 Dovoljenje za binacijo; dovoljenje za podeljevanje zakramen-

ta svetega krsta v župnijski pisarni v zimskih mesecih, 1928.
87.1.51		 Dokumenti glede pokojnine Pankracija Lampreta, organista 

župnije Prevalje, 1929–1936.
87.1.52		 Dopis glede popravila zvonika na župnijski cerkvi na 

Prevaljah, 1929.
87.1.53		 Dokumenti (dopisi, načrti) glede izgradnje vodovoda za 

tovarno lepenke na Prevaljah, 1930.
87.1.54		 Reklamni časopis/katalog: Ecclesia Ljubljana41, 1930.
87.1.55		 Dovoljenje za binacijo, 1930; razglas glede vrednosti ne-

premičnin, 1930.
87.1.56		 Popis števila prebivalcev župnije Prevalje; popis števila 

prebivalcev občine Tolsti Vrh, 1931.
87.1.57		 Pritožba Kristine Kellner glede grobnice rodbine Madile 

na farskem pokopališču, 1931.

41 Gre za prodajni katalog cerkvenih parametrov.
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87.1.58		 Dokumenti glede stroškov pojedine pri novi maši Zdravka 
Kordeža, 1931.

87.1.59		 Dokumenti glede nabave novih zvonov za obe podružnični 
cerkvi na Lešah, 1931–1936.

87.1.60		 Dopisi in seznami opravljenih svetih maš za umrlim Jo-
žefom Plešivčnikom, 1932, 1933.

87.1.61		 Dopisi (tudi zemljevid) glede obsega župnije Prevalje zaradi 
združevanja občin, 1932, 1933.

87.1.62		 Dopis glede obstoječih mašnih ustanov v župniji Prevalje, 
1932; pismo Gregorija Rožmana župniku Mateju Rieplu, 
v katerem mu poklanja knjigo v francoskem jeziku, 1933.

87.1.63		 Zapisnik presvetemu Srcu Jezusovemu posvečenih družin 
župnije Prevalje, 1933.

87.1.64		 Seznam darovalcev za nov zvon v kapeli sv. Kozma in 
Damjana na Brinjevi gori, 1933.

87.1.65		 Dopisi glede imenovanj cerkvenih ključarjev za cerkve 
župnije Prevalje, 1934–1966.

87.1.66		 Dopis glede zdravstvenega zavarovanja duhovnikov in 
prazni obrazci za prijavo/odjavo bolezni, 1934.

87.1.67		 Matej Riepl – dovoljenje za članstvo v upravnem odboru 
Hranilnice in posojilnice pri Devici Mariji na Jezeru na 
Prevaljah, 1934; proračun župne občine Prevalje, 1934.

87.1.68		 Dopisi glede svetih maš v kapeli sv. Kozma in Damjana na 
Brinjevi gori in glede statusa te kapele, 1936–1957.

87.1.69		 Seznami darovalcev za sveče, 1937.
87.1.70		 Dopis glede primopredaje in primopredajnih zapisnikov 

za župnijo Sv. Danijel, 1937. 
87.1.71		 Sožalje generalnega vikarja krške škofije Andreasa Roh-

racherja ob smrti prevaljskega župnika Mateja Riepla; 
dve osmrtnici za umrlim prevaljskim župnikom Matejem 
Rieplom, 1938.

87.1.72		 Dopisi, 1938: vodenje matičnih knjig, naznanila cerkvenih 
obredov, glede stavbnega dovoljenja za žago venecijanko 

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



345

pri tovarni lepenke na Prevaljah, pisanje priimkov tujega 
izvora, ločitev od mize in postelje, Katoliška akcija, naro-
čila knjig, dohodki, izključitev iz Salezijanskega zavoda, 
dopis Stefana Singerja glede podatkov o zgodovini župnije 
Prevalje, cepljenje proti kozam, imenovanje provizorja 
za župnijo Prevalje, dohodki duhovnikov, protiplinska 
razstava, sprejemi za deške domove, vizitacija, turizem, 
prepoved čezmejnih romanj, spomenik slovenskih vojnih 
žrtev na Brezjah, sveta maša na prostem, 1938. 

87.1.73		 Vabilo občine Vuzenica na proslavo ob 20. obletnici na-
stanka Jugoslavije, 1938.

87.1.74		 Protestna pisma faranov župnije Prevalje proti imenovanju 
Mateja Močilnika za župnika župnije Prevalje, 1938.

87.1.75		 Dopis glede seznama otrok za letovanje na morju; zbira-
nje prispevkov za ozaveščanje o tuberkulozi, dopis glede 
podatkov o smrtnih primerih v župniji Prevalje zaradi 
tuberkuloze; Peter Bombek iz Dravograda – izguba osebnih 
dokumentov, 1938. 

87.1.76		 Listine o imenovanju Mateja Močilnika za župnika na 
Prevaljah in primopredajni zapisnik s popisom župnijskega 
inventarja, 1938.

87.1.77		 Poročili o dekanijski vizitaciji župnije Prevalje v letih 1939, 1940.
87.1.78		 Zapiski dr. Franca Sušnika iz časa druge svetovne vojne.
87.1.79		 Občina Prevalje: dnevni redi sej občinskega sveta, sejni 

zapisniki, prošnje za občinsko podporo, 1928–1936. 
87.1.80		 Recept: Za pomnožitev rdečih krvnih teles, 20. stoletje. 
87.1.81		 Seznami števila prebivalcev občine Prevalje po naseljih 

ter za naselja Tolsti vrh, Zelen Breg in Strojna, 20. stoletje.
87.1.82		 Seznam hišnih lastnikov na Prevaljah s podatki o predho-

dnih lastnikih hiš, 20. stoletje. 
87.1.83		 Knjižica izdatkov župnika Ivana Hojnika iz Koprivne v 

času njegovega bivanja (izgnanstva) v stiškem samostanu, 
1942–1943.
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ŠKATLA 88
Čas nastanka: 1940–1974.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
88.1		 Premoženjskopravne zadeve. 
88.1.1		 Dokumenti (dopisi, seznami) glede naročnikov Mohorjeve 

družbe, 1940, 1945–1967. 
88.1.2		 Pastirsko pismo katoliških škofov Jugoslavije, 20. septem-

ber 194542.
88.1.3		 Dopisi glede oddajanja cerkvenih matičnih knjig in seznami 

vrnjenih matičnih knjig po župnijah, 1945–1948.
88.1.4		 Dopisa glede izvlečkov iz mrliških matičnih knjig in glede 

popisa hiš in stanovalcev, 1945.
88.1.5		 Dopis glede izročitve matičnih knjig in arhiva nemškega 

okupatorja; potrdilo o oddanih matičnih knjigah nemškega 
okupatorja za Mežiško dolino, 1945.

88.1.6		 Premestitev učiteljice Elle Smrekar na Prevalje, 1945; doku-
menti za sprejem v deško dijaško semenišče (Jožef Rudolf); 
dopis KLO Guštanj glede najema župnijskega travnika, 1946. 

88.1.7		 Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije, 1946.
88.1.8		 Prošnja za darove za obnovo župnišča na Sv. Primožu na 

Pohorju, 1946. 
88.1.9		 Računi za cerkvene potrebščine, 1946. 
88.1.10		 Dopisi: prazen prijavni obrazec za prijavo osebe, katere 

imetje naj preide v državno last, pohištvo iz župnišča, 
dopis glede delovanja »petokolonaške organizacije«, na-
birka od misijonske nedelje, dajatev bratovski skladnici, 
izstavitev mrliškega lista, vrnitev nepremičnine, podatki o 
prebivalstvu, naselitev Marijinih sester na Prevaljah, razpis 

42 Vsebuje precej kritik na račun oblasti 
Demokratične federativne Jugoslavije.
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prostih župnij, izhajanje časopisa »Oznanila«, verski listi, 
dopis glede prošnje za sprejem v bogoslovje, pooblastila 
krškega ordinariata Valentinu Stücklerju, upraviteljstvo 
dekanije Mežiška dolina, duhovniki – rezervni častniki v 
kraljevi jugoslovanski vojski, obnova cerkve sv. Barbare, 
poprava zapisa priimka, prekop Eleonore Hurka, dopis 
glede strelovodov, 1946. 

88.1.11		 Potrdila o plačilu, 1946. 
88.1.12		 Dopis glede redukcije mašnih intencij, 1946.
88.1.13		 Zapisnik o odvzetih predmetih ob hišni preiskavi v župni-

šču na Prevaljah, 1947.
88.1.14		 Časopis: Slovenski poročevalec, leto VIII, št. 153, Ljubljana, 

2. julij 1947; Časopis: organizacijski vestnik Osvobodilne 
fronte Slovenije, leto III, št. 12, 13. julij 1947.

88.1.15		 Dopis glede strelovodov in škofa Ivana Jožefa Tomažiča, 1947. 
88.1.16		 Dopis glede prekopa Eleonore Hurka, oklic mašniškega 

posvečenja Franca Vodnika, dopis glede blagoslovitve križa 
na posestvu Maksimiljana Encia, dopis glede porazdelitve 
sredstev Zavoda za zaščito kulturnih spomenikov za obnovo 
cerkva na Koroškem, 1947. 

88.1.17		 Potrdila o plačilu, 1947.
88.1.18		 Potrdila o plačilu, 1948.
88.1.19		 Dokumenti (dopisi, računi) glede obnove cerkve sv. Janeza 

na Poljani in posvetitev ene patene, 1948. 
88.1.20		 Dopisi: proglasitev za mrtvega, zemljevid župnije, pouk 

verouka, pokopališče, birmanski botri, blagoslov križa 
na posestvu Franca Hribernika, prevaljske podružnice, 
ničnost zakona, posode za sveto olje, pogreb Teodorja 
Filipowskyja, obnova monštrance, električna peč, pouk 
verouka na osnovnih in srednjih šolah (guštanjski gim-
naziji), naročilo obrednikov, svete maše pri podružnicah, 
cerkveni inventarji, trinacija, 1948. 
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88.1.21		 Dopisi: ponudba Jezusovih podob, ničnost zakona, prijava 
procesij, primopredaja župnije Prevalje, nabiranje prosto-
voljnih prispevkov, stojali za telovadni drog, zvonjenje ob 
polnočnici, trinacija, neznana usoda Franca Čebulca z 
Leš, vizitacija, posvetitev enega keliha in patene za župnijo 
Prevalje, 1949. 

88.1.22		 Potrdila o obvezni oddaji lesa, slame in živil za župnijo 
Prevalje, 1949–1951.

88.1.23		 Dopisi: Jožef Lodrant – prejem subdiakonata, pritožba 
glede kazni za pouk verouk v cerkvi, delovanje cerkvenih 
pevskih zborov, premestitev kaplana Alojzija Flegarja, 
večerna sveta maša, vizitacija, nasprotovanje delovnega 
kolektiva Železarne Ravne pripravam na novo mašo na 
Prevaljah, obnova cerkve sv. Barbare, pomoč duhovnika 
v Črni, prošnja za poučevanje verouka na šoli, župnijska 
parcela, razširitev obrata železarne, prepoved procesij, na-
stavitev Franca Jemca za kaplana na Prevaljah, potrdilo o 
službenem razmerju organista Pankracija Lampreta, 1951. 

88.1.24		 Potrdila o plačilu, 1951.
88.1.25		 Matej Kljajo – proglasitev za mrtvega; opomina za plačilo 

davkov, 1951; seznam hranilnih vlog v lasti župnije Prevalje, 
okrog 1950.

88.1.26		 Odločbe KLO Prevalje o oddaji sob v lasti župnije Prevalje 
drugim najemnikom, 1951, 1952.

88.1.27		 Dopisi: prošnja za mašno licenco v kapeli na Brinjevi gori, 
Štefan Kramolc – datum službovanja kot organist na Pre-
valjah, Alojzij Božank – sprejem tunzure, prijava procesij, 
Matej Močilnik – vikar namestnik za župnijo Ravne, zvo-
njenje v župnijski cerkvi na Prevaljah, prepoved procesij, 
razglasitev za mrtvega, sestanek Cirilmetodijskega društva, 
obnova cerkve sv. Barbare, prošnja za sečno dovoljenje, 
dovoljenje za večerno sveto mašo, poučevanje verouka, 1952.
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88.1.28		 Konferenca jugoslovanskih škofov glede cirilmetodijskega 
društva v Sloveniji, 1952.

88.1.29		 Dopisi: Alojzij Božank – sprejem lektorata in ostiariata, 
gradnja pokopališča pri sv. Barbari, obdavčitev cerkvenih 
dohodkov, prijava procesij ter blagoslovov in odločbe, verouk 
za mlade, dekanijska konferenca, ugotavljanje očetovstva, 
pooblastilo za odvezovanje od cenzure, večerna sveta maša, 
oskrunitev križa v Dobji vasi, 1953. 

88.1.30		 Dopisi: prošnja za spregled oklicev, začetek študijskega leta 
za bogoslovce, prijava procesij ter blagoslovov in odločbe, 
krst na domu, knjige dohodkov in izdatkov, 1954. 

88.1.31		 Dopisi: prijava procesij ter blagoslovov in odločbe, stanova-
nje cerkvenega uslužbenca – cerkovnika oziroma organista, 
dekreti za cerkvene ključarje, sprejem v Katoliško cerkev, 
prekomerno zvonjenje, dekanijska konferenca, 1955. 

88.1.32		 Članek o smrti dr. Franca Kotnika iz časopisa Celjski 
tednik, 11. februar 1955.

88.1.33		 Dopisi: prijava procesij ter blagoslovov in odločbe, prisilna 
izselitev, Alojzij Božank – sprejem subdiakonata, cerkveni 
pogreb, prekomerno zvonjenje v cerkvi sv. Barbare, 1956. 

88.1.34		 Prošt Matija Munda – oporoka, 1956. 
88.1.35		 Dokumenti glede služnostne pravice župnije Prevalje na 

poslopju stare šole v Farni vasi, Na Fari 42, 1956–1974.
88.1.36		 Dopisi: Zadruga slovenskih duhovnikov, izdaja knjige 

»Katekizemska vprašanja«, sprejem v bogoslovno seme-
nišče, prijava procesij in blagoslovov ter odločbe, kapela 
na Brinjevi gori, obnova cerkve sv. Barbare, večerne svete 
maše, blagoslov obnovljenega starega glavnega oltarja v 
župnijski cerkvi na Prevaljah, prošnja za pomoč Karitasa v 
škofiji Djakovo, naročilo novih pluvialov in mašnih plaščev 
(1957–1962), obnova starega glavnega oltarja v kapeli pod 
zvonikom (dopisi, račun), 1957. 
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88.1.37		 Dopisi: strelovodi, Matej Močilnik – obisk v Libučah/Lo-
ibach, prijava procesij in blagoslovov ter odločbe, prošnja 
za pomoč župniji Ojstrica, bolezen župnika v Mežici, 1958.

88.1.38		 Dopisi: Verner Rebernik – sprejem v malo semenišče in 
sprejem med pripravnike za duhovniški poklic, Rudolf 
Čebulc – prošnja za sprejem med pripravnike za duhovniški 
poklic, prijava procesij ter blagoslovov in odločbe, freske 
v cerkvi sv. Barbare, bolezen župnika v Mežici, življenjski 
podatki Franca Vodnika, župnijskega upravitelja v kraju 
Preitenegg, popis arhivskih dokumentov, odvzetih iz žu-
pnijskega arhiva med drugo svetovno vojno, 1959.

ŠKATLA 89
Čas nastanka: 1960–2009.
Jezik: slovenščina, nemščina, hrvaščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
89.1		 Premoženjskopravne zadeve. 
89.1.1		 Dopisi: Jožef Slemnik – sprejem v malo semenišče, večerna 

maša, prijava procesij ter blagoslovov in odločbe, 1960. 
89.1.2		 Ponudba Ivke Marinković iz Zagreba za izdelavo vitrajev, 

1960. 
89.1.3		 Zamenjava križa in krogle ter napeljava novega strelovoda 

na cerkvi sv. Danijela, 1960. 
89.1.4		 Dopisi in dokumenti: statistični podatki glede verouka v 

šolskem letu 1960 za dekanijo Mežiška dolina, imenova-
nje Jožefa Gračnerja za kaplana v Šoštanju, imenovanje 
Martina Stefancioza za vikarja namestnika v Dravogradu, 
cerkveni ključarji na Ravnah in v Črnečah, imenovanje 
Jožefa Lodranta za župnika v Mežici, prevzemni zapisnik 
za župniji Dravograd in Ojstrica, rekolekcija duhovnikov, 
Strojna, organistovo stanovanje na Prevaljah, imenovanje 
Jožeta Goloba za upravitelja župnij Dravograd in Ojstrica, 
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cerkveni ključarji v Dravogradu, imenovanja prošta Martina 
Jelena za dekana dekanije Dravograd, imenovanje prošta 
Martina Jelena za soupravitelja župnije Ojstrica, zapisni-
ki o dekanijski vizitaciji župnij Črneče, Ravne, Ojstrica, 
Dravograd, zapisnik jesenske pastoralne konference, 1960. 

89.1.5		 Dopis glede kapelice pri Tovarni lesovine in lepenke; iz-
vleček iz zakona o varstvu kulturnih spomenikov v LR 
Sloveniji, 1961.

89.1.6		 Dokumenti in dopisi: spovedna sodnost za Jožefa Klemenca, 
zapisnik pastoralne konference, rekolekcija duhovnikov, 
organistovo stanovanje v Št. Danijelu, župnišče na Strojni, 
naročila slik in zelenega mašnega plašča, porciunkulski 
odpustek, prošnje za procesije ter odločbe, freske v cerkvi 
sv. Barbare, kip »krožnik z glavo Janeza Krstnika«, prijava 
prostora za verouk na Lešah, knjižni program Slovenske 
matice, Terezija Hribernik – oporoka, 1961. 

89.1.7		 Dokumenti in dopisi: večerna sveta maša, prijava procesij 
ter odločbe, obnova strehe zvonika, Franc Vodnik – sprejem 
subdiakonata, pritožba zaradi nezakonite nacionalizacije 
župnišča na Strojni, dekanijski vizitacijski zapisniki, prošnja 
za podporo pri gradnji nove cerkve v Podaci blizu Splita, 
prošnja za premestitev župnika Ludvika Lajnščka, Slom-
škove proslave, statistični podatki glede verouka, birma, 
rekolekcija duhovnikov, pastoralna konferenca, čestitke 
Ludviku Viterniku ob zlati maši, prošnja Jaroslava Kotnika 
za podelitev župnije Ravne, pritožba zoper pogrebni govor 
Jožeta Lodranta na pogrebu Milana Roterja, 1962. 

89.1.8		 Dopisi glede razstave gotske plastike – glava Janeza Krstnika 
na pladnju, 1962, 1963.

89.1.9		 Prijava procesij in odločbe, 1963. 
89.1.10		 Protestno pismo proti mežiškemu župniku Jožetu Lodrantu 

zaradi neobnove orgel v župnijski cerkvi, 1964. 
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89.1.11		 Dokumenti in dopisi: prošnja škofije Djakovo za pomoč 
ob potresu, prijava procesij in odločbe, 1964. 

89.1.12		 Prošnja in dovoljenje za nabiranje macesnovega in smre-
kovega lesa za obnovo ostrešja podružnične cerkve sv. Ane 
na Lešah, 1964.

89.1.13		 Dokumenti in dopisi: spominske podobe za sveto birmo, 
izdelava zemljevidov župnij, nacionalizacija župnišča na 
Strojni, pomanjkljivo vodenje matičnih knjig in vizitacija 
v župniji Št. Danijel, protestno pismo proti šentanelskemu 
župniku Antonu Rataju zaradi obrekovanja na pogrebu. 

89.1.14		 Protestno pismo proti mežiškemu župniku Jožetu Lodrantu 
zaradi gradbenih posegov na župnijski cerkvi v Mežici, 1965. 

89.1.15		 Prijava procesij in odločbe, 1965. 
89.1.16		 Dopisi glede priključkov na župnijski vodovod, 1965–1968.
89.1.17		 Dopisa glede obnove cerkve sv. Barbare v Zagradu in raz-

glasitve te cerkve za kulturni spomenik, 1965, 1966.
89.1.18		 Zapisi in dopisi o smrti dravograjskega prošta Martina 

Jelena, 1965.
89.1.19		 Dopisi glede blagoslovitve novega pokopališča pri cerkvi 

sv. Barbare in odlok o pokopališkem redu, 1965.
89.1.20		 Dokumenti in dopisi: prijava procesij in odločbe, birman-

ski botri, dovoljenje za sv. mašo na Brinjevi gori, zahvala 
župnije Odranci za pomoč pri gradnji cerkve, opozorilo 
mariborskega škofa Maksimiljana Držečnika šentanelske-
mu župniku Antonu Rataju zaradi pomanjkljivega vodenja 
matičnih knjig, 1966.
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89.1.21		 Dokumenti in dopisi: prijava procesij in odločbe, 
poškodovanje oken na cerkvi sv. Janeza na Poljani, 
vabilo na romarski shod pri cerkvi sv. Antona na 
Pohorju, imenovanje Zore Praper za katehetsko po-
močnico v župniji Prevalje in Ravne, naročilo knjig 
in drugih potrebščin, cerkveni ključarji na Prevaljah, 
pismo šentanelskega župnika Antona Rataja glede 
oskrbe župnij Strojna in Št. Danijel med njegovim 
zdravljenjem v bolnišnici v Celovcu, 1967. 

89.1.22–88.1.64	 Razni dokumenti v povezavi s poslovanjem župnije 
Prevalje, 1968–1988. 

ŠKATLA 90
Čas nastanka: 1989–2012.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: Premoženjskopravne zadeve.
90.1	 Premoženjskopravne zadeve.

ŠKATLA 91
Čas nastanka: 1999–2009.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
91.1	 Premoženjskopravne zadeve.

ŠKATLA 92
Čas nastanka: 2003–2012.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
92.1	 Premoženjskopravne zadeve.
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ŠKATLA 93
Čas nastanka: 2003–2010.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
93.1	 Premoženjskopravne zadeve.

ŠKATLA 94
Čas nastanka: 1857–2. polovica 20. Stoletja.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
94.1		 Pokopališče v Farni vasi.
94.1.1		 Dopisi in protokol glede razširitve pokopališča, 1857.
94.1.2		 Dopis glede razširitve pokopališča v Farni vasi43, 1858.
94.1.3		 Dopisi glede zemljišča za pokopališče, 1858–1868.
94.1.4		 Dopisa glede razširitve pokopališča in izgradnje mrliške 

vežice, 1859, 1860.
94.1.5		 Dopisi, protokoli in poročila glede razširitve in blagoslova 

pokopališča, izgradnje mrliške vežice in rušitve pokopališke 
kapele44, 1861.

94.1.6		 Dopisi glede zagotovitve zemljišča za razširitev pokopa-
lišča in izkaz o umrlih med letoma 1864 in 1873 v župniji 
Prevalje, 1874.

94.1.7		 Dopisi glede zemljišča za širitev pokopališča, 1875.
94.1.8		 Izkaz o številu umrlih v župniji Prevalje med letoma 1870 in 

1879 in dopisi o zemljišču za širitev pokopališča, 1880–1886.

43 V dveh dopisih sta omenjena tudi pokopališče pri 
cerkvi sv. Antona in bolnišnica v trgu Guštanj.

44 Pri tej kapeli gre za kostnico. Imenovana je 
Ossarium kapele oziroma Osoarium kapelle.
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94.1.9		 Pokopališki red, 1898.
94.1.10		 Dopis glede blagoslovitve razširjenega pokopališča, 1912. 
94.1.11		 Službena navodila za pogrebca na pokopališču v Farni 

vasi, 1916.
94.1.12		 Prošnje za namestitev novih spomenikov (tudi načrti) in 

najem grobov na pokopališču v Farni vasi, 1922–1934.
94.1.13		 Pokopališki red, prazni obrazci: dovoljenje za najem gro-

ba (Grabbenutzungs Urkunde), izpis iz mrliške matične 
knjige, 1941–1945.

94.1.14		 Pokopališki red za pokopališča v občini Prevalje45, 1944.
94.1.15		 Pokopališki red za pokopališča v občini Prevalje, 1945.
94.1.16		 Prošnje potomcev pokopanih za ohranitev grobov, 1946, 

1947.
94.1.17		 Prihodki in odhodki pokopališča v Farni vasi, 1946–1948. 
94.1.18		 Prihodki in odhodki pokopališča v Farni vasi, 1948–1949.
94.1.19		 Knjiga računov za grobna mesta na pokopališču v Farni 

vasi, 1948–1949.
94.1.20		 Odločba o prevzemu, zaplembi pokopališča v Farni vasi 

od KLO Prevalje, 1949.
94.1.21		 Zapisnik posebnih grobov, brez letnice.
94.1.22		 Knjiga pokopanih na pokopališču v Farni vasi (Beerdigngs 

Verzeichnis), 3. 1. 1945 – 2. 6. 1945.
94.1.23		 Knjiga/seznam »voljenih« grobov na pokopališču v Farni 

vasi (Grabstellen Verzeichnis -Wahlgräber), 1945.
94.1.24		 Situacijski načrti pokopališča v Farni vasi, 1908. 
94.1.25		 Načrti razširitve pokopališča v Farni vasi, 1912. 
94.1.26		 Načrti pokopališča, prva polovica 20. stoletja.

45 V občini Prevalje so bila leta 1944 pokopališča 
v Farni vasi, v Šentanelu in na Strojni. 
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94.2		 Načrti cerkva, gospodarskih objektov itd.
94.2.1		 Situacijski načrti župnišča, župnijske cerkve na Prevaljah46 

in okolice na Farni vasi ter načrti za prezidavo župnišča, 1861.
94.2.2		 Načrt povečanja stare župnijske cerkve na Prevaljah – tloris 

stare farne cerkve (Adaptierung der Kirche…/)47, 1888.
94.2.3		 Načrti za povečanje župnijske cerkve na Prevaljah, 1890–1911. 
94.2.4		 Načrti za gradnjo zvonika podružnične cerkve sv. Barbare, 

1905. 
94.2.5		 Načrta obnove župnišča v Farni vasi, 1911, 1912.
94.2.6		 Razni načrti:

• načrt območij premogovnikov Leše, Sele in pri kmetiji 
Žaže na Stražišču, 1924;

• načrt preureditve stare župnijske drvarnice v Farni vasi 
v pevsko sobo, 1930;

• katastrski narčt parcel okrog podružnične cerkve sv. 
Barbare, 1925;

• katastrski načrt parcel v delu Farne vasi, 20. stoletje;
• katastrski načrt parcel kmetije Kardev;
• fotokopije načrtov stare in nove župnijske cerkve na 

Prevaljah.

46 Na enemu je vrisana tudi kostnica.
47 Načrt je zaradi svoje velikosti v posebni mapi zunaj škatle.
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94.2.7		 Katastrski načrt občine Farna vas, 182748. 
94.2.8		 Zemljevid slovenskih dežel, Peter Kozler, 185349. 
94.2.9		 Zemljevid Mežiške doline, Milan Verk, 1948.
94.2.10		 Zemljevid Mislinjske doline, 1956. 
94.2.11		 Franc Klemen, risba cerkve sv. Barbare (St. Barbara), 1850.
94.2.12		 Risba Prevalj okrog leta 1840, Franc Klemen (Prävali in 

der Zeit 1840), barvna kopija originala iz 19. stoletja, 1943.
94.2.13		 Risba Prevalj okoli leta 1840.
94.2.14		 Načrti obnove cerkvenih klopi v župnijski cerkvi na Pre-

valjah, druga polovica 20. stoletja. 
94.2.15		 Načrt obnove tlaka v župnijski cerkvi na Prevaljah.
94.2.16		 Načrta preureditve župnijske cerkve na Prevaljah.
94.2.17		 Načrti za kapelo sv. Kozma in Damjana na Brinjevi gori 

(ena izmed neizbranih variant), arhitekt Ciril Zazula. 
94.2.18		 Načrta stolpne ure.

ŠKATLA 95
Čas nastanka: okrog 1914–2005.
Jezik:, nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
95.1		 Zapisi o zgodovini župnije.
95.1.1		 Kopija kopialne knjige oziroma knjige o darovnicah in 

posvetitvah oltarjev cerkva župnije Devica Marija na Je-
zeru pri Guštanju (Hauptbuch worin die weichungen der 
Gotts Heyser unnd Altar Stüftungen, bulla der ablaß /…/ 
anno 1672), 1672. 

95.1.2		 Kopija izkaza o zvonovih v cerkvah župnije Prevalje, okrog 
1914. 

48 Verjetno mlajša kopija. Od te številke naprej je vse 
gradivo te škatle shranjeno v kartonastih tulcih.

49 Verjetno gre za kasnejši ponatis mlajšega datuma.
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95.1.3		 Fotografije razglednice Farne vasi iz začetka 20. stoletja.
95.1.4		 Seznam zaposlenih v leškem premogovniku in v rafineriji 

na Prevaljah, 1961.
95.1.5		 Kratek popis najpomembnejših arhivskih dokumentov ar-

hiva župnije Prevalje; kopija nekaj strani knjige: Vodnik po 
matičnih knjigah za območje SR Slovenije, Ljubljana, 1972. 

95.1.6		 Kopija dela knjige: Stephan Singer, Kultur und Kirchen-
geschichte des Dekanates Bleiburg, Klagenfurt/Celovec, 
1983 (ponatis). 

95.1.7		 Plakat ob praznovanju 100-letnice župnijske cerkve. 
95.1.8		 Raziskovalni referat: Leonard Kumprej, Cerkvi sv. Volbenka 

in sv. Ane ob Volinjaku nad Lešami, 1998/99.
95.1.9		 Odgovori na vprašanja učencev OŠ Franja Goloba Prevalje 

o starem pokopališču na Fari pri Prevaljah, 2005. 
95.1.10		 Kopija zemljevida okolice stare župnijske cerkve na Preva-

ljah; zemljevid župnije Prevalje oziroma zemljevid nekdanje 
občine Ravne na Koroškem z vrisanim obsegom župnije 
Prevalje, druga polovica 20. stoletja.

ŠKATLA 96
Čas nastanka: 1640–2009.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
96.1		 Pastorala – splošno 
96.1.1		 Določila glede odpustkov na dan sv. Izidorja, Ignacija, Ksa-

verija, Filipa Nerija in sv. Terezije, (indulgentia), okrog 1640.
96.1.2		 Molitveni obrazec: poročilo o delih sv. Nikolaja iz Tolentina 

(Summarischer Ursprungs Bericht /…/), 1668.
96.1.3		 Določila o odpustku ob razglasitvi za svetnike blaženih 

Lavrencija Justinijana, Janeza Kapistrana, Janeza iz S. 
Facundo, Janeza Dei in Paskala Baylon (Ablaß /…/), 1690.
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96.1.4		 Molitveni obrazec: Abeceda (Aureum ac spirituale alp-
habetum religiosorum ac secularium ad perfectionem 
tendentium), okrog 1690–1700. 

96.1.5		 Molitvenik »Tri sil lepe Molitue per enmu omiriozhim 
zhloveka«, tiskano v bohoričici (na notranji naslovnici je 
zapisano ime Peter Jigerc), 19. stoletje.

96.1.6		 Misli o ustanovitvi misijonske sodalitete duhovnikov krške 
škofije, okrog 1900.

96.1.7		 Obrazec za poročilo o obnašanju bogoslovcev med počit-
nicami, okrog 1900.

96.1.8		 Določila glede pristopanja otrok k prvemu svetemu ob-
hajilu, 1910.

96.1.9		 Pastirski list krškega škofa Adama Hefterja, 1915.
96.1.10		 Časopis: Bogoljub, leto XVI, 1918, št. 6. junij. 
96.1.11		 Misijonska okrožnica »Rerum Ecclesiae«, 28. februar 1926. 
96.1.12		 Molitev zadostitve presvetemu Srcu Jezusovemu, 1928; 

vabilo na evharistični shod na Prevaljah, 1932. 
96.1.13		 List: Voditelj Marijinih družb, letnik V, št. 1 in št. 2. 
96.1.14		 Referat dr. Franca Sušnika »Duhovne osnove naše narodne 

kulture« na evharističnem kongresu v Mariboru, 1934. 
96.1.15		 Sprejemnica »Svete vojske«, društvena pravila protialko-

holnega društva, brez letnice.
96.1.16		 Dopisi glede pastoralne konference, nove maše, svete maše 

pri cerkvi sv. Lenarta na Platu, svete spovedi guštanjskih 
učencev, 1938.

96.1.17		 Dopisi: škofijskega vodstva Katoliške akcije glede tečaja za 
dekleta, glede duhovnih vaj za fante, spovednik za »veliko 
spoved«, duhovne vaje za dekleta, liturgični tečaj, okrožni 
sestanek Katoliške akcije na Prevaljah, sveta maša na Preva-
ljah, molitev za mir, pomoč duhovnika na Prevaljah, 1938.

96.1.18		 Oznanilo župnijskega praznika v župniji Solčava, 1948; 
sveta birma v dekaniji Šaleška dolina in na Belih Vodah, 
1952; oznanilo svetih maš na Uršlji gori, 1953.

arhiv župnije prevalje



360

96.1.19		 Poročila o poučevanju verouka na šolah v letih 1952/53–
1958/59.

96.1.20		 Oznanilo svetih maš na Uršlji gori; dopis glede bolezni 
svetega očeta – papeža, 1954.

96.1.21		 Vprašanja za poročilo o misijonu, duhovni obnovi, 1963. 
96.1.22		 Dovoljenje za anticipacijo velikonočne vigilije, 1964.
96.1.23		 Dopisi in dokumenti glede novih mašnih besedil. 
96.1.24		 Pismo – zahvala za voščilo, 1966. 
96.1.25		 Dopisi glede romanj in potovanj (prospekti, dopisi), 

1966.
96.1.26–	96.1.54	 Dokumenti s področja pastoralne dejavnosti župnije 

Prevalje, 1967–2009.

ŠKATLA 97
Čas nastanka: 18. stoletje–20. stoletje.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: Pastorala
97.1		 Pastorala 2. del (kateheze, pastirska pisma, podobice)
97.1.1		 Knjižica katehez, 18. stoletje.
97.1.2		 Pridiga ob poroki v kuracijski cerkvi v Žrelcu/Ebenthal, 

1816; pridiga na binkoštno nedeljo v slovenskem jeziku, 
1840; pridiga v nemščini, 19. stoletje.

97.1.3		 Dopisi in seznam katehez, 1872. 
97.1.4		 Poročilo Ignacija Knobleharja, misijonarja in generalnega 

vikarja za centralno Afriko, o njegovem delu, 1850. 
97.1.5		 Pastirski pismi papeža Pija IX., 1854, 1855. 
97.1.6		 Pastirska pisma lavantinskih škofov, 10. 11. 1824, 1847–1858. 
97.1.7		 Pastirska pisma krških škofov, 11. 5. 1828, 1852–1853, 1875, 1877. 
97.1.8		 Pastirska pisma sekavskih škofov, 1833, 1852, 1853. 
97.1.9		 Pastirsko pismo škofov salzburške metropolije, 14. 9. 1848; 

pismo škofov salzburške metropolije deželnemu zboru na 
Dunaju, 14. 9. 1848. 
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97.1.10		 Pastirsko pismo avstrijskih škofov, 17. 6. 1849. 
97.1.11		 Pastirski pismi dunajskih nadškofov, 3. 5. 1850, 15. 11. 1858; 

Pastirsko pismo škofa Heinricha iz Wroclava/Breslau, 1855. 
97.1.12		 Pastirsko pismo ljubljanskega škofa Antona Alojza, 1. 2. 1858. 
97.1.13		 Pastirsko pismo škofa Franza Josepha iz Linza, 1858. 
97.1.14		 Pastirjev glas: pastirsko pismo in govor ljubljanskega škofa 

dr. Gregorija Rožmana, v: Časopis za duhovno prebudo in 
prosveto, leto XI, 15. februar, 1944. 

97.1.15		 Pridige Mateja Močilnika iz časov njegovega izgnanstva, 
1942–1944.

97.2		 Spominske podobice in drugo:
97.2.1		 Podobice iz 18. in 19. stoletja.
97.2.2		 Podobice iz romarskih cerkva Sv. Križ nad Dravogradom, 

Brezje – stara cerkev, Uršlja gora, Solčava, Lurd, Višarje /…/.
97.2.3		 Spominske podobice novih maš in mašnih jubilejev.
97.2.4		 Spominske podobice umrlih duhovnikov.
97.2.5		 Spominske podobice svetnikov z molitvami50.
97.2.6		 Bankovec za 100 kron, 1922. 
97.2.7		 Stare fotografije:

• fotografija duhovnika z družino, prva polovica 20. stoletja;
• fotografija duhovnikov in treh otrok na stopnišču pred 

večjimi vrati, prva polovica 20. stoletja;
• osebne fotografije (4), okrog 1941;
• planinci pred staro kočo na Uršlji gori, 20. stoletje.

50 Vsebuje tudi nekaj spominskih podobic ob sprejemu v bratovščine.
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ŠKATLA 98
Čas nastanka: 1787–1940.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
98.1		 Šolstvo 
98.1.1		 Popis vseh šoloobveznih otrok v župniji Guštanj, ki so 

spadali pod gospostvo Pliberk, 1787.
98.1.2		 Dokumenti o delovanju šol v Farni vasi in trgu Guštanj, o 

šolskih potrebščinah, učiteljevem stanovanju in učilnicah, 
1800–1829.

98.1.3		 Dopis glede Adama Seyserja, učitelja, mežnarja in organista 
v trgu Guštanj, in njegovih prihodkov, 1801.

98.1.4		 Dopis glede dotacije 3000 guldnov, ki jih je župnik Gašper 
Pilat leta 1716 namenil za vzdrževanje učitelja v trgu Gu-
štanj, 1806, 1820.

98.1.5		 Izkaz o pobranih dajatvah za gradnjo šole v Farni vasi, 1827.
98.1.6		 Izkaz o prihodkih mežnarja, učitelja in organista v župniji 

Device Marije na Jezeru, 1836.
98.1.7		 Izkaz o prihodkih mežnarja, učitelja in organista v župniji 

Device Marije na Jezeru, 1842.
98.1.8		 Dopisi glede šolske stavbe v Farni vasi in stanovanja za 

učitelja, 1842–1863.
98.1.9		 Dopis glede plačila davkov s strani učitelja v Farni vasi, 1852.
98.1.10		 Dopis glede prihodkov učitelja od štolnine, 1853.
98.1.11		 Dopis glede razpisa delovnega mesta učitelja na novi šoli 

na Prevaljah, 1853.
98.1.12		 Dopis glede plačila davkov, 1853.
98.1.13		 Dopisi glede šoloobveznih otrok, nedeljske šole za otroške 

delavce v rudniku Leše, šolskih nadzornikov, 1854, 1855.
98.1.14		 Dopis glede obveznosti pečatenja/žigosanja listin, izdanih 

od občine in učitelja, 1855.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



363

98.1.15		 Dopisi glede učenja pomožne učiteljice na dekliški delavski 
šoli na Prevaljah Theresie Pichler, šolskega obiska zaposle-
nih otrok, nove šole na Prevaljah in izgradnje nove šolske 
stavbe v Farni vasi, 1855.

98.1.16		 Dopisi glede šole na Prevaljah in tamkajšnjih učiteljev, 1856.
98.1.17		 Izkaz glede prihodkov učitelja v Farni vasi od štolnin, 

1852–1855.
98.1.18		 Popis vseh šoloobveznih otrok šole v Farni vasi po naseljih, 

1856.
98.1.19		 Popis šole v Farni vasi zaradi plačila davkov; popis šolskih 

okolišev šol v župniji Devica Marija na Jezeru po naseljih; 
nabava drv za šolo v Farni vasi; račun o prihodkih v šol-
skem letu 1856/57 šole v Farni vasi, 1856.

98.1.20		 Dopisi glede učiteljev in ustanovitve šole na Lešah, 1856, 1857.
98.1.21		 Dopis glede šoloobveznih otrok, 1856.
98.1.22		 Dopisi glede šolskega sadovnjaka, 1856.
98.1.23		 Dopis glede slabega obiska šolskega pouka v šoli v Farni 

vasi in šolnin, 1856. 
98.1.24		 Dopis glede spora med Johanom Schmidom, učiteljem v 

Guštanju, in guštanjskim beneficiatom Franzem Feich-
tingerjem, 1857.

98.1.25		 Dopisa glede pokojnine za Anno Kowatsch, vdovo po uči-
telju, in glede poučevanja verouka v šoli na Prevaljah, 1857.

98.1.26		 Dokumenti glede popisa šole v Farni vasi in njenih pri-
hodkov zaradi plačila davkov, 1857.

98.1.27		 Dopis glede ustanove župnika Gašperja Pilata za vzdrže-
vanje učitelja v trgu Guštanj, 1858.

98.1.28		 Dopis glede premestitve pomožnega učitelja na Prevaljah, 
1858.

98.1.29		 Dopis glede izgradnje nove šolske stavbe v Farni vasi, 1862.
98.1.30		 Dopis glede premoženja šole v Farni vasi, 1862.
98.1.31		 Dopis glede vključitve otrok z Leš v šolo na Prevalje, 1864.
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98.1.32		 Dopis glede oddaljenosti naselij do šole v Farni vasi in 
šolskega pouka, 1865.

98.1.33		 Dokumenti glede šolske stavbe v Farni vasi, 1866–1877.
98.1.34		 Dopis glede denarja za šolo v Farni vasi, 1866.
98.1.35		 Dopisa glede šolskega tečaja in glede opisa šole, 1866–1868.
98.1.36		 Dopisi glede obiskovanja šole na Prevaljah otrok, spada-

jočih pod šolo v Farni vasi, in glede dolgov učitelja Franza 
Tscheplaka, 1867.

98.1.37		 Dopisi glede organizacije pouka na šoli v Prevaljah zaradi 
prevelikega števila učencev, 1867.

98.1.38		 Dopisi glede učiteljev v šoli na Prevaljah in njihovih sta-
novanj, 1868.

98.1.39		 Tabela o stanju ljudskih šol v okraju Pliberk za šolsko leto 
1868/69.

98.1.40		 Dopisi in izkazi glede števila šoloobveznih otrok, spada-
jočih v šole Vogrče, Mežica, Žvabek, Šmihel pri Pliberku 
in Kotlje, 1869. 

98.1.41		 Dopisi glede povečanja šole na Prevaljah, 1869.
98.1.42		 Dopis glede poučevanja verouka v šoli na Prevaljah in glede 

števila učencev v prevaljski šoli, 1869, 1871.
98.1.43		 Dopis glede šoloobveznih otrok, 1870.
98.1.44		 Dopis glede učiteljeve sobe v šoli v Farni vasi, 1872.
98.1.45		 Dopisi glede prihodkov šole v Farni vasi in glede nedeljske 

šole, 1872.
98.1.46		 Dopisa glede krstnega lista za Paula Glinika in glede pri-

hodkov učitelja Franza Tscheplaka, 1873.
98.1.47		 Dopisa glede poučevanja verouka v šolah na Lešah in 

Prevaljah, 1873.
98.1.48		 Dopis glede službe mežnarja in organista v Farni vasi, 1873.
98.1.49		 Dopisi glede odpustitve mežnarja in organista iz službe v 

župniji Prevalje, 1874.
98.1.50		 Dopis glede kontrolnih nalog pri verouku, 1875.
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98.1.51		 Dopisa glede šoloobveznih otrok in začetka šolskega pouka 
na šolah Prevalje in Farna vas, 1876.

98.1.52		 Dopis glede ponovnega odprtja šole na Lešah, 1877.
98.1.53		 Dopisa glede konca šolskega leta na šolah Prevalje in Leše, 

1877.
98.1.54		 Dopisi glede poučevanja verouka na šoli Prevalje in težav 

pri uporabi slovenskega jezika, 1887–1905.
98.1.55		 Dopisa glede nastavitve mežnarja ter organista in glede 

pouka na podružnični šoli Zelen Breg, 1916, 1917.
98.1.56		 Dokumenti glede šolstva na Prevaljah, 1922, 1923:

• načrt telovadnice z garderobami;
• oskrba šole s kurivom in obnovitvena dela;
• ustanovitev katehetskega mesta na šoli Prevalje;
• učni načrt za kmetijski pouk na ljudskih šolah.

98.1.57		 Proračun šestrazredne osnovne šole na Prevaljah, 1923; 
dopis glede zgodovine šole Farna vas, 1923.

98.1.58		 Računi za Krajevni šolski svet Prevalje, 1926; šolsko nad-
zorovalno poročilo za šole v Mežiški dolini za leto, 1927.

98.1.59		 Dopisi glede prodaje šole v Farni vasi, 1927–1929.
98.1.60		 Dokumenti (dopisi, računi) Krajevnega šolskega sveta 

Prevalje, 1928–1936.
98.1.61		 Poročila o šolski nadzorovalni vizitaciji ljudskih šol Prevalje, 

Leše in Zelen Breg, 1939–1940.
98.1.62		 Knjiga prihodkov in odhodkov osnovne šole Prevalje, 

1928–193651. 

51 Zaradi velikih dimenzij je knjiga shranjena 
v posebni mapi zunaj škatle. 
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ŠKATLA 99
Čas nastanka: 1816–1852.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
99.1		 Krajevno sodišče Farna vas (Ortsgericht)52, 1816–1852.
99.1.1		 Sodni spisi, 1816.
99.1.2		 Izkazi o nedokončanih sodnih procesih na krajevnem 

sodišču Farna vas in sodišču trga Guštanj, 1820–1829. 
99.1.3		 Odredba glede sodnih spisov, 1831.
99.1.4		 Sodni spisi, 1833. 
99.1.5		 Sodni spisi, 1835. 
99.1.6		 Sodni spisi, 1836. 
99.1.7		 Sodni spisi, 1837. 
99.1.8		 Sodni spisi, 1838. 
99.1.9		 Sodni spisi, 1839. 
99.1.10		 Izkaz o civilnopravnih sodnih zadevah na krajevnem 

sodišču Farna vas, 1839.
99.1.11		 Dopisa glede višine sodne takse na krajevnem sodišču 

Farna vas, 1841.
99.1.12		 Izkaza o civilnopravnih sodnih zadevah in o nedokončanih 

sodnih procesih na krajevnem sodišču Farna vas, 1841. 
99.1.13		 Odredba glede sodnih spisov, 1842.
99.1.14		 Sodni spis, 1842. 
99.1.15		 Izkaza o nedokončanih sodnih procesih na krajevnem 

sodišču Farna vas, 1843. 

52 To je sodišče župnije Device Marije na Jezeru kot 
zemljiškega gospoda oziroma fevdalca.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



367

99.1.16		 Izkaza o končanih in o nedokončanih sodnih procesih 
na krajevnem sodišču Farna vas, 1844; izkazi in dopisi 
glede umrlih na območju krajevnega sodišča Farna vas in 
od njihove zapuščine plačanih prispevkov »Normalschul 
Beiträge« in legatov, 1844.

99.1.17		 Izkaza o nedokončanih sodnih procesih na Krajevnem 
sodišču Farna vas, 1845. 

99.1.18		 Sodni spisi, 1847. 
99.1.19		 Izkazi o nedokončanih sodni procesih na Krajevnem so-

dišču Farna vas za leto 1848 in sodni spisi, 1848. 
99.1.20		 Odredbe o delu sodišč, 1848. 
99.1.21		 Dopisi glede sodnih zadev, 1849.
99.1.22		 Izkazi o predaji sodnih spisov nedokončanih sodnih pro-

cesov na Krajevnem sodišču Farna vas Okrajnemu sodišču 
Pliberk, 1850. 

99.1.23		 Dopisi in razglasi glede predaje sodnih spisov Krajevnega 
sodišča Farna vas novemu Okrajnemu sodišču Pliberk, 
1851, 1852.

ŠKATLA 100
Čas nastanka: 1941–1945.
Jezik: nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
100.1		 Matični urad Prevalje/Matrikenstelle Prävali 1941–194553.
100.1.1		 Obračuni prihodkov in odhodkov pri Matičnem uradu 

Prevalje, 1942.
100.1.2		 Obračun prihodkov in odhodkov pri Matičnem uradu 

Prevalje, 1943.

53 Gre za matični urad nemških okupacijskih oblasti, 
imenovan »Matrikenstelle Prävali«.
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100.1.3		 Obračun prihodkov in odhodkov pri Matičnem uradu 
Prevalje, 1944.

100.1.4		 Obračun prihodkov in odhodkov pri Matičnem uradu 
Prevalje, 1945.

100.1.5		 Uradni list šefa civilne uprave za zasedena območja Koro-
ške in Kranjske: Verordnungs und Amtsblattdes chefs der 
Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten Kärntens und 
Krains, priloga k številki 18, 1942. 

100.1.6		 Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsi-
chtsbehörden, Berlin, 1938.

100.1.7		 Knjiga: Friedrich Knost, Franz Maßfeller, Das neue 
Personenstands und Familienrecht nebst den Staatsan-
gehörigkeitsvorschriften für die neuen deutschen Gebiete. 
Berlin, 1940.

100.1.8		 Knjiga: V. Paschinger, Martin Wute, G. Graber, Oberkrain. 
Krainburg, 1942.

100.1.9		 Knjiga: Wilhelm Sattler, Die Untersteiermark. Graz, 194254. 
100.1.10		 Ulmenstein, Der Abstammungsnachweis. Berlin, 1941.
100.1.11		 Knjiga: Friedrich Wecken, Taschenbuch für Familienge-

schichtsforschug. Marktschellenberg, 1941.
100.1.12		 Wilhelm Weidler, Paul Grun, Latein für den Sippenforscher. 

Wörterbuch, Görlitz, 1939. 
100.1.13		 Knjiga: F. J. Lukas, Deutsch für Erwachsene, nemščina za 

odrasle. Heft I, Krainburg, 194155. 

54 Vsebuje tudi nekaj podatkov o Mežiški dolini med vojno.
55 Knjiga je bila del ponemčevalnega programa, ki ga 

je izvajala nemška organizacija Kärntner Volksbund 
v svojem programu Kraft durch Freude.
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100.1.14		 Knjiga: Karl Fritz, Der Griff Asiens in den Südostraum. Die 
Geschichte des Panslawismus im Südostraum und seine 
Einmündung in den Bolschewismus. 1945. 

100.1.15		 Komunistični paradiž – velika zmota, ugovori in odgovori 
(propagandni letak). 

100.1.16		 Knjiga: Adolf Hitler, Mein Kampf. München56.

ŠKATLA 101
Čas nastanka: 1904–1984.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina:57

101.1		 Oznanilne knjige, 1927–1984.
101.2		 Knjiga – seznam obiskovanja bolnikov, 1960–1981.
101.3		 Knjiga z mislimi (Expensae et accepta JFN), 1952. 
101.4		 Knjiga vtisov obiskov na gradu Schönegg, 1904–1945.

56 Datum izdaje knjige ni zapisan. Knjiga ima na prvih straneh 
nemški obrazec za posvetilo mladoporočencem.

57 Gradivo je bilo najdeno ob popisu starejšega knjižnega 
gradiva in po zaključenem popisu arhivskega gradiva župnije 
Prevalje. Bilo je v omari skupaj s knjigami. Tematsko bi 
gradivo sodilo v škatlo 26, a smo ga zaradi velikega obsega 
in zapolnjenosti škatle 26 dali na konec seznama.
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Naslov: Župnija Ravne na Koroškem.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1690–2011.
Obseg (tekoči metri): 1,6.
Obseg v arhivskih škatlah: 16.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, listinsko gradivo, 
spisovno gradivo, načrti, tiski, letaki, plakati, kartografsko gradivo, 
fotografsko gradivo.
Historiat arhivskega gradiva: Večina arhivskega gradiva 
župnije Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1690 je shranjenega 
v ravenskem župnišču, medtem ko se za zgodnejše obdobje, pred 
ustanovitvijo samostojne župnije v trgu Guštanj, nahaja v župnijskem 
arhivu na Prevaljah. Gradivo so pred nekaj leti prenesli iz starega 
ravenskega župnišča v nove župnijske prostore, kjer je zanj dobro 
poskrbljeno. Žal se je za obdobje pred letom 1945 ohranila samo ena 
škatla listinskega in spisovnega gradiva, saj je bilo ravensko župni-
šče med drugo svetovno vojno izropano. Nasprotno pa je gradiva 
za čas po letu 1945 zelo veliko in nam mnogo pove o poslovanju in 
delovanju ravenske župnije v tem obdobju.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti župnije v drugih arhivih: Župnija Prevalje.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1821–1953.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Knjiga podložnikov, njihovih posesti in dajatev kuracijski 

cerkvi sv. Egidija in njeni podružnici sv. Antona (Stift 
Buch /…/), 1821–1850.

1.2		 Izkaz o porabi denarnih sredstev iz mašnih ustanov (Au-
sweis über Persolwierung der Stiftungen), 1893–1919. 

1.3		 Knjiga pridig (Predigtvormerk Buch), 1887–1907.
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1.4		 Opravilni zapisnik župnije Guštanj (Gestions Protokoll)1, 
1895–1903. 

1.5		 Birmanski protokol (Firmungsprotokoll), 1908–1953.
1.6		 Zapisnik pri izpraševanju za ženitev, 1920–1928; poročni 

(ženitovanjski) zapisnik s prilogami (krstni listi, oklici 
…), 1934–1941. 

1.7		 Zapisnik štolnine v župnijski cerkvi sv. Ilja v Guštanju, 
1920–1939.

1.8		 Prepis rojstne in krstne knjige za župnijo Guštanj za leto 
1937; prepis poročne knjige za župnijo Guštanj za leto 1937; 
prepis mrliške knjige za župnijo Guštanj od leta 1937.

1.9		 Poročna knjiga župnije Guštanj (Trauungsbuch der Pfarre 
Gutenstein), 1941–1942.

1.10		 Povečana črno-bela razglednica Guštanja (Gruss aus Guten-
stein).

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1904–1949.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Opravilni protokol župnije Guštanj (Gestions Protokoll), 

1904–1914.
2.2		 Opravilni protokol župnije Guštanj (Gestions Protokoll), 

1914–1922.
2.3		 Opravilni protokol župnije Guštanj (Gestions Protokoll 

Guštanj), 1946–1952.
2.4		 Protokol pobranih štolnin in drugih prispevkov (Protokoll 

über Stol und Functions Gebühren), 1905–1949.

1 Protokolu manjka naslovna platnica.
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2.5		 Repertorij h krstnim in rojstnim knjigam za župnije Pre-
valje, Sv. Danijel, Mežica, Črna, Koprivna in Strojna 
(Repertorium), 1941–1943.

2.6		 Repertorij h krstnim in rojstnim knjigam za župnije Guštanj, 
Kotlje, Dravograd, Ojstrica, Črneče in Libeliče, 1941–
1943.

2.7		 Repertorij k mrliškim knjigam za župnije Prevalje, Sv. 
Danijel, Mežica, Črna, Koprivna in Strojna (Repertorium)2.

2.8		 Blagajniška knjiga za župnije Prevalje, Mežica, Črna, Kop-
rivna, Javorje, Sv. Danijel, Strojna, Guštanj, Kotlje, Dra-
vograd, Ojstrica, Sv. Križ3, Črneče in Libeliče (Kassa Buch)4, 
1941–1945.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1873–1949.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1		 Oznanilne knjige.

ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1912–1987.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.

2 Prazen Repertorij.
3 Cerkev sv. Križa je podružnica župnije Črneče. Verjetno 

jo je Valentin Stückler zaradi njenega romarskega 
značaja vodil ločeno od župnije Črneče.

4 Knjiga vsebuje na posebnem listu seznam obnovljenih 
ali na novo kupljenih cerkvenih parametrov za 
vsako posamezno župnijo v tem obdobju.
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4.1		 Oznanilne knjige, 1949–1987.
4.2		 Hranilne knjige, 1912–1939.
4.3		 Blagajniške knjige, 1935–1964.
4.4		 Zapisnik štolnin; knjigi darovanih mašnih namenov, 

1938–1959.
4.5		 Oklicne knjige, 1947–1983.

ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1690–1975.
Jezik: nemščina, slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
5.1		 Premoženjskopravne zadeve.
5.1.1		 Listini, 24. april 1690:

• listina: Catharina Constantia Gaißruckh, rojena Rueß-
dorf, je prodala Jacobu Pilatthu, župniku v Limbušu/
Lembach, hišo pri pristavi gradu Gruenfels skupaj z 
dvema zemljiščema, od katerih leži eno pri vrtu »Wlay-
misch« in drugo pri vrtu »Garnitschin«, 24. april 16905. 

• listina: Max Simeon von Gaißruckh in njegova žena 
Catharina potrjujeta prodajo zidane hiše, stoječe pri 
pristavi gradu Grienfels, z dvema zemljiščema župniku 
Jacobu Pillathu, 24. april 16906.

5 Listina ima na papir odtisnjen voščen pečat, ki je v celoti ohranjen.
6 Listina je opremljena s tremi voščenimi in na papir 

odtisnjenimi pečati obeh izstaviteljev in Ferdinanda 
Kulmerja; listini je pridan delni prepis na dveh listih.
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5.1.2		 Listina o ustanovitvi beneficiata v trgu Guštanj »Stufft 
Brueff für den Sichten-Pillatischen Benefiziaten in Markht 
Guettenstain«, 1. januar 17007. 

5.1.3		 Listina: V njej guštanjski beneficiat Simon Mathaidl daje 
Tumpeževo kajžo v najem8 Stephanu Polnigu, 11. marec 1733.9 

5.1.4		 Seznam obveznosti najemnikov Tumpeževe hube (Beschreib 
und Verthailung der Tumpesch Hueben /…/), okoli 1745.

5.1.5		 Listina: v njej je bila potrjena mašna ustanova, ki jo je 
guštanjski cerkvi zapustil član rodbine Steinberg, 5. april 
1766.

5.1.6		 Prošnja za potrditev ustanove za devetdnevnico v cerkvi 
sv. Egidija v Guštanju pred praznikom Brezmadežne De-
vice Marije, ki jo je daroval Andreas Tschebull, tržan trga 
Guštanj, 31. avgust 1781; odobreno od goriškega nadškofa, 17. 
januarja 1782 (listina ima dva voščena in na papir odtisnjena 
pečata, od katerih je eden pečat upravitelja10 proštije Dobrla 
vas/Eberndorf kot lastnika cerkve, drugi pa pečat prošta v 
Dobrli vasi/Eberndorf; listini je priložena tudi fotokopija).

7 Listina ima tri pečate, odtisnjeni so na papir. Od teh eden 
pripada Joannesu Andreasu Sichtenu, drugi župniku Casparusu 
Pillathu in tretji rektorju celovškega jezuitskega kolegija 
Felixu Coroniniju. Ob koncu listine je naveden inventar 
na novo ustanovljenega beneficija. Listini sta pridana tudi 
kopija iz leta 1700 in kasnejši prepis listine v tipkopisu.

8 V listini je uporabljena beseda »Freystift«.
9 Listina ima na voščen papir odtisnjen pečat 

izstavitelja; pridan ji je tudi prepis.
10 Za upravitelja se v listini uporablja beseda »vogt - Verwalter«.
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5.1.7		 Pismo Franza Xav. Stumpfa, provizorja župnije v trgu 
Guštanj, v katerem med drugim prosi »za podelitev kon-
firmacije«11, za povečanje prihodkov in za pomoč kakšnega 
od prevaljskih kaplanov, 28. november 1788 (listini dodan 
poznejši prepis).

5.1.8		 Listina, prepis: lavantinski škof Vinzenz Joseph podeljuje 
konfirmacijo12 Franzu Xav. Stumpfu, župniku nove, 19. maja 
1786 ustanovljene župnije v trgu Guštanj, 16. novembra 1789. 

5.1.9		 Pismo guštanjskega župnika Franza Xav. Stumpfa glede 
težav pri pobiranju desetine, 2. maj 1791.

5.1.10		 Pisma guštanjskega župnika Franza Xav. Stumpfa proti 
ukinitvi župnije v trgu Guštanj, 2. januar 1796 (pismo ima 
dodan kasnejši prepis).

5.1.11		 Pismo Franza Xav. Stumpfa, v katerem prosi za premestitev 
iz Guštanja, 13. september 1805.

5.1.12		 Pismo okrožnega urada v Celovcu/Klagenfurt Franzu Xav. 
Stumpfu glede posestva Schulz, 22. oktober 1806.

5.1.13		 Zahtevek za ponovno ustanovitev ukinjene župnije v trgu 
Guštanj (Hauptpunkte /…/), 1829.

5.1.14		 Zemljiškoknjižni izpisek premoženja ubožnega sklada 
cerkvene nadarbine v trgu Guštanj, 1844.

5.1.15		 Izkaz o prihodkih in odhodkih ubožnega sklada v trgu 
Guštanj, 1845.

5.1.16		 Službeni izkaz Franza Xav. Feichtingerja, 1849.
5.1.17		 Pismo lavantinskega škofa Antona Martina Slomška 

guštanjskemu provizorju Franzu Feichtingerju glede pre-
moženja iz sklada Sichten-Pillath, 1853.

11 Izraz konfirmacija se v listini nanaša na to, da je bil Stumpf s 
tem povzdignjen iz provizorja v rednega župnika v Guštanju.

12 Glej prejšnjo opombo.
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5.1.18		 Poročilo provizorja Franza Feichtingerja o stanju kuracije 
Guštanj na področju verskih zadev, morale, šolstva, 1854.

5.1.19		 Dopisi glede premoženja ubožnega sklada v trgu Guštanj, 
1859, 1860.

5.1.20		 Listina o povzdignjenju kuratnega beneficija v trgu Guštanj 
v samostojno župnijo, 1860.

5.1.21		 Dokumenti o gradnji železnice skozi Guštanj, dopisi in 
dokumenti glede: odškodnine župniji Guštanj, popisa 
parcel, parcele na Tumpeževi hubi, pogodbe o odškodni-
ni, gradnje ceste od gostilničarja Jagra do tesarja Bartla 
Goinerja, 1859–1882.

5.1.22		 Dopisi glede odškodnine župniji Guštanj zaradi na novo 
odprtega kamnoloma za gradnjo železnice, 1861, 1862.

5.1.23		 Dopisi glede dohodkov župnije Guštanj in tukajšnjega 
župnika Franza Feichtingerja, 1861–1871.

5.1.24		 Dopis glede protokolov o dotaciji župnije Guštanj, 1862.
5.1.25		 Dopis glede obnove zvonika na župnijski cerkvi sv. Egidija 

v Guštanju, 1864.
5.1.26		 Dopisi glede premoženja ubožnega sklada v Guštanju, 

1863, 1864, 1870.
5.1.27		 Dokumenti in dopisi glede dotacije finančnih sredstev za 

vzdrževanje kaplana v Guštanju (kaplanska dotacija), 
1868–1890.

5.1.28		 Račun za opravljeno poučevanje otrok po smrti guštanjskega 
učitelja Johanna Schmida, 1871; dopis občine Guštanj za 
izročitev posestnega lista za poslopje stare osnovne šole, 1872.

5.1.29		 Dopis glede pokopališča pri Sv. Antonu v Guštanju, 1872.
5.1.30		 Zavarovalne police za zavarovanje premoženja župnije 

Guštanj, 1868–1872.
5.1.31		 Dopisi glede služb mežnarja in organista v Guštanju in 

plačila teh služb, 1878, 1879.
5.1.32		 Izkaz o zemljiščih župnije Guštanj, ki so bila uporabljena 

za gradnjo železnice, 1879.
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5.1.33		 Dopisi glede obligacij, obligacij, povezanih z zemljiško 
odvezo, in glede fasij, 1879–1892.

5.1.34		 Dopis krajevnega šolskega sveta Guštanj o začetku šolskega 
pouka v šolskem letu 1879/80, 1879.

5.1.35		 Dopis glede prodaje parcel železarni v Guštanju za potrebe 
izgradnje industrijskega železniškega tira, 1883.

5.1.36		 Tloris župnijske cerkve sv. Egidija na Ravnah, 1885.
5.1.37		 Dopisi glede kongrue (dohodkov) za župnika in kaplana 

v Guštanju, 1885–1890.
5.1.38		 Dopis o imenovanju Adalberta Krejčija za kaplana v Guštan-

ju, 1890.
5.1.39		 Dopis o imenovanju Wenzla Valeša za kaplana v Guštan-

ju13, 1891.
5.1.40		 Dopis o premestitvi guštanjskega kaplana Wenzla Valeša 

v župnijo Sv. Štefan na Zilji/St. Stefan an der Gail, 1892.
5.1.41		 Dopis glede rojstnih podatkov za učence Lucasa, Anno in 

Marie Krautberger, 1892.
5.1.42		 Dopis glede vizitacije in svete birme v župniji Guštanj, 1892.
5.1.43		 Dopis dekanijskega urada Pliberk/Bleiburg o imenovanju 

enega izmed prevaljskih kaplanov za duhovnega pomočnika 
v Guštanju zaradi bolezni guštanjskega župnika Franza 
Woschnerja, 1892.

5.1.44		 Navodila novemu provizorju v Guštanju, Antonu Pelnařju, 
glede vodenja župnije Guštanj, 1892.

5.1.45		 Dopis glede blagoslovitve novega dela pokopališča pri Sv. 
Antonu v Guštanju, 1892; dopis glede najemnine za žup-
nijska zemljišča; dopis o predaji župnije Guštanj novemu 
župniku Franzu Zentrihu, 1892.

5.1.46		 Župnik Franz Zentrih – dopisa glede prijave davkov in 
kongrue, 1893.

13 Dotedanji kaplan Adalbert Krejči je bil premeščen 
v župnijo Skočidol/Gottesthal.
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5.1.47		 Dokumenti in dopisi glede zapuščine guštanjskega župnika 
Franza Woschnerja, 1895; dopis o darovanju za dijaško 
semenišče, 1895; dopisi o obnovi dveh stranskih oltarjev in 
prižnice; dopis o postavitvi novih slik – postaj križevega 
pota, dopisi o obnovi zvonika cerkve sv. Egidija, 1894, 1895.

5.1.48		 Nakup dveh gozdnih parcel za potrebe cerkvene nadarbine 
župnije Guštanj, 1897.

5.1.49		 Prošnja občine Tolsti Vrh za uvedbo druge nedeljske svete 
maše v župnijski cerkvi v Guštanju vsako drugo nedeljo 
v mesecu, 1898.

5.1.50		 Dopisi okrajnega glavarstva Velikovec/Völkermarkt glede: 
obnašanja na veselicah, 1898; novega okrajnega glavarja, 
1899; glede smrti okrajnega glavarja Wilhelma Klebla, 1907.

5.1.51		 Dopis glede izgradnje novih vrat v križevo kapelo v žup-
nijski cerkvi sv. Egidija v Guštanju, 1899.

5.1.52		 Vabilo duhovnikom, da pozdravijo cesarja na železniških 
postajah, 1899.

5.1.53		 Dopisi glede dohodkov guštanjskega župnika Wenzla 
Valeša, 1899–1908.

5.1.54		 Dušni protokol župnije Guštanj (Seelenbeschreibung), od 
1900.

5.1.55		 Prošnja prostovoljnega gasilskega društva Guštanj za sv. 
mašo ob 25. obletnici ustanovitve društva, 1903.

5.1.56		 Podobica »Sacerdos«.
5.1.57		 Knjižni ovitek s podobo križevega oltarja v cerkvi sv. Egidija 

(»Jesu Christi Todt Angst Bruderschafft priviligierter Altar 
in der Kirchen S. Aegidy zu Guettenstein«), (pridana tudi 
fotografija ovitka).

5.2		 Računi o prihodkih in odhodkih župnijske (kuracijske) 
cerkve sv. Egidija in podružnične cerkve sv. Antona v 
Guštanju v letih od 1793 do 1917 (vsebuje račune za leta: 
1793, 1794, 1809, 1841–1864, 1891–1893, 1897, 1898, 1900, 1901, 
1904, 1908, 1910, 1917).
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5.3		 Inventarji.
5.3.1		 Inventarja podružnične cerkve sv. Egidija v Guštanju, 

1803, 1808.
5.3.2		 Inventar cerkvene nadarbine župnije Guštanj, 1885.
5.3.3		 Inventar župnije Guštanj, 1886.
5.3.4		 Izkazi o zamenjavi inventarnega premoženja, 1897, 1898, 

1900, 1904, 1907, 1909, 1910, 1917.
5.3.5		 Dopisa glede inventarja cerkvene nadarbine župnije Guštanj, 

1889, 1890; listina krškega škofa Jožefa, 1896.
5.3.6		 Posestni listi župnije Guštanj (župnijske nadarbine), 1885.
5.3.7		 Posestna knjiga župnijske nadarbine Guštanj, konec 19. 

stoletja.
5.3.8		 Katastrski načrti Guštanja/Raven z označenimi parcelami, 

1944 in okrog 1975.

ŠKATLA 6
Čas nastanka: 1840–1953.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
6.1		 Mašne ustanove in legati.
6.1.1		 Dopisi glede darovnice Ulricha Ledererja z dne 17. septembra 

1692 in v njem darovane Zdovčeve njive in travnika, 1840.
6.1.2		 Izkaz o darovnicah/mašnih ustanovah, darovanih pri 

kuratnem beneficiju v trgu Guštanj do leta 1843.
6.1.3		 Dopis Friedricha Edlmanna14 glede njegove mašne ustanove, 

1846; izkaz vseh obstoječih mašnih ustanov pri kuratnem 
beneficiju v trgu Guštanj, 1846.

6.1.4		 Dopis glede mašne ustanove Friedricha Edlmanna na 
deželno sodišče v Celovcu, 1852.

14 Friedrich Edlmann je bil, kakor se razbere iz 
dokumentov, direktor posesti grofov Ditrichstein.
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6.1.5		 Darovnica 150 guldnov Marije Caiser iz trga Guštanj za 
mašno ustanovo, 1854.

6.1.6		 Izkaz o prejemkih iz mašnih ustanov v kuratnem beneficiju 
trga Guštanj, 1855.

6.1.7		 Dopis glede darovnice Jacoba Rohrmeistra, 1864.
6.1.8		 Izkaz o obstoječih mašnih ustanovah pri župnijski cerkvi 

sv. Egidija v Guštanju, 1878.
6.1.9		 Dokumenti in dopisi glede darovnice/mašne ustanove, ki 

jo je daroval Friedrich Edlmann v višini 150 guldnov cerkvi 
sv. Egidija v Guštanju, 1878, 1879.

6.1.10		 Dopisa o podelitvi »Mazigojeve« štipendije učencu Simonu 
Mikelnu, 1892, 1893.

6.1.11		 Dopisa glede mašne ustanove, ki jo je darovala Agnes Kobalt.
6.1.12		 Dopisa glede mašne ustanove, ki jo je daroval Johann 

Dedlin, 1895.
6.1.13		 Dopisi glede mašne ustanove, ki jo je leta 1828 daroval 

Friedrich Edlmann v višini 150 guldnov cerkvi sv. Egidija 
v Guštanju, 1905.

6.1.14		 Mašna ustanova in legati za novo uro in nov Marijin kip, ki 
ju je cerkvi sv. Egidija v Guštanju daroval Peter Kritschei, 
p. d. Widrich/Bidrih, 1908 (del zapisa tudi v slovenščini); 
Gertraud Krebs – dopis, da je zapustila mašni legat župniji 
Guštanj, 1907.

6.1.15		 Maria Lorber – darovala legat za podružnično cerkev sv. 
Antona v Guštanju, 1915.

6.1.16		 Juliana Hotory – darovala legat za cerkev sv. Egidija v 
Guštanju, 1917.

6.1.17		 Maria Bellin – darovala legat za podružnično cerkev sv. 
Cirijaka v Straji vasi/Hohenthurn in za tamkajšnjega me-
žnarja, 1920.

6.2		 Premoženjskopravne zadeve.
6.2.1		 Dokumenti glede plačila zaostalih davkov (Zahlungsbo-

gen), 1891–1918. 
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6.2.2		 Dopisi: preskrba s hrano, zbiranje kavčuka, menjava zlata za 
denar, cene izdelkov, pijančevanje in igre na srečo, prepoved 
kresovanj, strelci, zbiranje kovin, varčevanje za božič, 1915.

6.2.3		 Dopisi: zasedba Mežiške doline po vojski Države SHS, 
prostovoljna mobilizacija na Koroškem, preskrba s hrano, 
pastirski list, popis vojaških obveznikov, vojne sirote, Rdeči 
križ, mašno vino, razno, 1918.

6.2.4		 Dopisi: avstro-ogrski bankovci, delovni čas Davčnega urada 
Pliberk, oddaja žita, prispevek za preživljanje, pastirsko 
pismo nemških škofov, mašno vino, vojaški čevlji, cerkveno 
premoženje, razno, 1919.

6.2.5		 Dr. Franc Cukala – nagrada za soupravljanje župnije 
Guštanj, 1920; pismo ordinariata krške škofije o ukinitvi 
Generalnega vikariata v Dobrli vasi/Eberndorf in o položaju 
duhovnikov s tega območja.

6.2.6		 Razglasa ordinariata krške škofije glede oslepelih med 
vojno in glede prijave premoženja, 1921.

6.2.7		 Ponudba podjetja Strojna tovarna in livarna d. d. Ljubljana 
za izdelavo novih zvonov za guštanjsko župnijsko cerkev, 
1922.

6.2.8		 Dokumenti (dopisi, korespondenca, risbe, načrti) glede 
nabave novih zvonov za cerkev sv. Egidija v Guštanju, 
1923, 1924.

6.2.9		 Računa o dohodkih in stroških za podružnično cerkev sv. 
Antona v Guštanju, 1924, 1925.

6.2.10		 Dopis glede napeljave elektrike v cerkvi sv. Egidija v Guštan-
ju; blagoslov obnovljene kapele Franca Jelena v Guštanju; 
seznam cerkva, kapel in oratorijev v Guštanju, 1925.

6.2.11		 Račun o dohodkih in stroških za podružnično cerkev sv. 
Antona v Guštanju za leto 1927.

6.2.12		 Odredbe ordinariata krške škofije glede raznašanja letakov, 
razmerja med civilnim in kanonskim pravom – poroke, 
višina mašnih štipendijev (darov za svete maše), 1939; po-
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ročili o dekanijski vizitaciji za leti 1939 in 1940; poročila 
o šolskih nadzorovalnih vizitacijah za OŠ Guštanj in OŠ 
Tolsti Vrh, 1939, 1940.

6.2.13		 Dopisi Alojza Zorattija glede restavriranja glavnega oltarja 
v cerkvi sv. Egidija v Guštanju, 1940.

6.2.14		 Uradni list krške škofije (Kirchliches Verordnungsblatt für 
die Diözese Gurk), 1941–1945:

• leto 1941, št. 4, 20–25, 
• leto 1942, št. 1–23, 
• leto 1943, št. 1–19, dve pastirski pismi papeža Pija XII., 1943, 
• leto 1944, št. 1–16, 
• leto 1945, št. 1–6 (2. julij 1945).

6.2.15		 Računi in potrdila o plačilu za cerkvene potrebščine (pa-
rametri, mašni plašči, popravila stavb …) župnij v Mežiški 
dolini in Dravogradu, 1941–1945; račun o prihodkih in 
odhodkih župnije Ravne (Guštanj), 1941–1943.

6.2.16		 Dopisi in navodila ordinariata krške škofije Valentinu 
Stücklerju glede vodenja župnij v dekanijah Dravograd in 
Mežiška dolina in duhovne oskrbe tamkajšnjega prebival-
stva med nemško okupacijo, 1941–1945.

6.2.17		 Računi za popravilo župnišča v Guštanju in za dobavo 
elektrike, 1945, 1946.

6.2.18		 Dopisi: vodenje dekanij Dravograd in Mežiška dolina, 
potovanje Valentina Stücklerja v tujino, vračanje do-
mačih duhovnikov na župnije, souprava župnije Koprivna, 
verouk na gimnaziji, pohištvo za župnišče v Guštanju, 
gradivo za pastoralno konferenco, 1946.

6.2.19		 Dopisi: ureditev dušnopastirske službe v Mežiški dolini, 
zavrnitev prošnje za poučevanje verouka v Št. Danijelu15, 
1947.

15 Danes se kraj imenuje Šentanel.
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6.2.20		 Računi za cerkvene potrebščine; Alojz Zoratti – obnova 
oltarjev v župnijski cerkvi v Guštanju leta 1947:

• proračun za obnovo oltarja sv. Križa,
• potrdilo o plačilu zneska za obnovo oltarja sv. Florjana,
• dopis za obnovo stranskega oltarja angelov varuhov,
• dopis kiparja Ivana Sojča glede izdelave kipa Srca Je-

zusovega.
6.2.21		 Poročilo veterinarske postaje o cepljenju prašičev v Dobji 

vasi; primopredajni zapisnik s popisom inventarja 
Valentina Stücklerja, ki ga je prejel v začasno uporabo novi 
guštanjski vikar Janez Križaj, 1948.

6.2.22		 Računa za obnovo strelovoda, barvanje pločevinastih delov 
na zvoniku in obnova jabolka na zvoniku župnijske in 
podružnične cerkve v Guštanju, 1948, 1949.

6.2.23		 Računi za cerkvene potrebščine, 1950, 1951.
6.2.24		 Pisemska korespondenca med vikarjema v Guštanju, Ja-

nezom Križajem in Jaroslavom Kotnikom, ter župnikom 
na Ravnah Mihaelom Barbičem, ki je bival v Pečnici pri 
Beljaku/Petschnitzen, glede stanja v župniji in pohištva, 
1952–1954.

6.2.25		 Pismo ravenskemu vikarju Jaroslavu Kotniku glede obsega 
zemljiške posesti župnije Ravne, 1953.

ŠKATLA 7
Čas nastanka: 1945–1988.
Jezik: nemščina slovenščina, srbohrvaščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1		 Premoženjskopravne zadeve.
7.1.1		 Prepoved opravljanja verskih obredov v času šolskega 

pouka, 1945.
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7.1.2		 Odvzem matičnih knjig župnije Guštanj, 1946; prijava ver-
skih obredov v Guštanju za leto 1946; seznam najemnikov 
župnijskih zemljišč in pobranih najemnin, 1946–1948.

7.1.3		 Dokumenti, pisma, kronika, dopisi in fotografije glede 
Rutnikove kapele in nekaj pisem Gregorja Lipovnika, 
1948–1969.

7.1.4		 Dovoljenje Janezu Križaju za poučevanje verouka na ra-
venski gimnaziji, 1949.

7.1.5		 Dovoljenje za nabiranje prostovoljnih prispevkov, 1951–1953.
7.1.6		 Prošnje in odločbe glede opravljanja procesij in blagoslo-

vov, 1952–1958.
7.1.7		 Prijava verouka, 1953.
7.1.8		 Zavarovalne police za župnijsko cerkev sv. Egidija, podru-

žnično cerkev sv. Antona in za mežnarijo na Ravnah, 1953.
7.1.9		 Dopisi, predračuni, potrdila o plačilu obnove strehe zvonika 

župnijske cerkve na Ravnah, 1954.
7.1.10		 Pastirsko pismo organistom in cerkvenim pevcem, 1957; 

dopisi in poročilo o cerkvenem petju in organistih v župniji 
Ravne, 1957; spisek muzikalij16, ki so last župnijske cerkve 
sv. Ilija (Egidija) na Ravnah na Koroškem, 1958; Jaroslav 
Kotnik – prijava žganjekuhe, 1958; računi o dohodkih in 
stroških za župnijsko cerkev sv. Egidija in podružnično 
cerkev sv. Antona na Ravnah za leta 1958, 1959, 1961–1963.

7.1.11		 Občinske doklade za leto 1962.
7.1.12		 Račun za obnovo fasade in strehe zvonika podružnične 

cerkve sv. Antona na Ravnah, 1962.
7.1.13		 Občinske doklade za leto 1963.
7.1.14		 Vabilo na praznovanje vključitve župnij dekanij Dravograd 

in Mežiška dolina v lavantinsko škofijo, 1964.

16 Pri tem izrazu so mišljeni notni zapisi posameznih pesmi.
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7.1.15		 Računi za izdelavo in montažo vitrajev Staneta Kregarja 
za podružnično cerkev sv. Antona na Ravnah, 1965; 
računa o dohodkih in izdatkih za župnijsko cerkev sv. 
Egidija in podružnično cerkev sv. Antona na Ravnah 
za leto 1965.

7.1.16		 Organisti, orgle, pevci: fotografija nemškega moškega 
pevskega zbora iz začetka 20. stoletja; sporočilo o smrti 
organista Felicijana Goloba, 1967.

7.1.17–7.1.33	 Dokumenti, nastali pri poslovanju župnije Ravne po 
letu 1967.

7.1.34 Davčne napovedi in odločbe o odmeri davkov za župnijo 
Ravne, 1953–1988; dopisi prihodkov župnije Šentjanž pri 
Dravogradu, 1945, 1946; dopisi glede odmere davka za 
leto 1952 za župnijo Šentjanž, 1955.

ŠKATLA 8
Čas nastanka: 1942–1997.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
8.1		 Premoženjskopravne zadeve – obnove objektov.
8.1.1		 Odločba pooblaščenca za pravosodje v Mežiški dolini 

glede izbrisa zastavnih pravic župnijske cerkve v Guštanju 
in cerkve sv. Križa ter ubožnega sklada, ki so jih ti imeli 
na posesti Elisabeth Mak s Tolstega Vrha, 1942; poročilo o 
spremembah meja nekaterih parcel ob reki Meži v Guštanju 
zaradi posledic rečne erozije, 1945.

8.1.2		 Dokumenti, dopisi, odločbe glede agrarne reforme in 
nacionaliziranih zemljišč župnije Guštanj (Ravne na Ko-
roškem), 1945–1960.

8.1.3		 Dokumenti glede sečnje župnijskega gozda  
(dopisi, odločbe …), 1953–1975.
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8.1.4		 Dokumenti glede razlastitve župnijske parcele (njiva 
pod cerkvijo), na kateri so stale garaže Avto-moto 
društva (AMD) Ravne, 1954–1969.

8.1.5		 Dokumenti glede najema župnijske njive pod cerkvijo 
s strani Avto-moto društva Ravne (dopisi, pogodbe 
…), 1956–1975.

8.1.6		 Dokumenti glede nacionalizacije župnijskega zemljišča 
za potrebe izgradnje nove železniške postaje na Ravnah, 
1961–1967.

8.1.7		 Dopisa o ureditvi nove zemljiške knjige za k. o. Ravne, 
1967.

8.1.8		 Dovoljenje ordinariata mariborske škofije za porabo 
finančnih sredstev, pridobljenih pri nacionalizaciji 
zemljišč, za obnovo župnišča, 1965; prošnja pomožnega 
mariborskega škofa dr. Vekoslava Grmiča za posojo 
kipa Device Marije bogoslovnemu semenišču v Ma-
riboru, 1968.

8.1.9		 Odločbe glede spremembe parcelnih meja na nekaterih 
parcelah v lasti župnije Ravne, 1967.

8.1.10	–	8.1.28	 Dokumenti, nastali pri poslovanju župnije, 1968–1997.

ŠKATLA 9
Čas nastanka: 1984–1992.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: premoženjskopravne zadeve – dokumenti glede obnove 
objektov.
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ŠKATLA 10
Čas nastanka: 1907–2005.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
10.1		 Duhovnik, kaplani, kateheti, ključarji.
10.1.1		 Podatki o duhovnikih (redovnicah17) domačinih18:
10.1.1.1	 Josip Kleinlercher – novomašni podobici, 1907.
10.1.1.2	 Šimen Kotnik, dokumenti, 1915–1975.
10.1.1.3	 Viljem Jevšnikar – novomašna podobica, 1937.
10.1.1.4	 Jaroš Kotnik in Janko Kotnik – novomašna podobica, 1937, 

pogrebni nagovor, 1987.
10.1.1.5	 Franček Oražem – dokumenti, 1945–1970.
10.1.1.6	 Franc Vodnik – dopisi glede izbire škofije, 1946, prejem 

subdiakonata, 1947, pismo Jaroslavu Kotniku glede možnosti 
za prestop iz krške v lavantinsko škofijo, 1958.

10.1.1.7	 Telegrama ob smrti župnika Vinka Razgorška, 1952, in 
Franca Ksaverja Meška, 1964.

10.1.1.8	 Anton Štekl, dokumenti, 1959–1977.
10.1.1.9	 Zapuščinska obravnava in sklep o dedovanju po umrlem 

proštu Matiji Mundi, 1960.
10.1.1.10	 Ludvik Viternik, dokumenti: ena pesem, kratek življenjepis, 

spominska podobica ob slovesnosti zlate maše, 1962, foto-
grafija primicije ob novi maši, 1912.

17 V mapi se nahaja gradivo samo za šolsko sestro Pavlo, rojeno 
Haber, z Raven. Gradiva o redovnici karmeličanki, sestri 
Danici Gutenberger, ki prihaja tudi z Raven, pa žal ni.

18 Pri besedi domačini je treba poudariti, da je prejšnji 
ravenski župnik Jaroslav Kotnik v tej mapi zbral gradivo 
tudi o drugih koroških duhovnikih, ne samo o tistih, ki so 
prihajali iz Guštanja oziroma z Raven na Koroškem.
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10.1.1.11	 Mihael Barbič – časopisni članki, fotografija, 1963.
10.1.1.12	 Martin Jelen, prošt v Dravogradu – spominska podobica ob 

smrti, 1965.
10.1.1.13–10.1.1.21	 Podatki o duhovnikih med letoma 1970 in 1989 (du-

hovniki in redovnica: Josef Rudl, Vinko fr. Zdravko 
Jakop, Janez Tratar, Anton Rataj, Pavla Haber, Maksimiljan 
Herceg – novomašna podobica, Valentin Stückler, 
Martin Stefancioza, Slavko Bek).

10.1.2	 Podatki in dekreti o nastavitvi kaplanov in duhovnih po-
močnikov na župnijo Ravne, 1957–1988; prošnje sosednjih 
župnikov za pomoč ravenskega kaplana, 1960–1965.

10.1.3	 Janez Križaj: dopis glede vzdrževanja duhovnikov, dopis 
glede sv. maš »pro populo«, 1949.

10.1.4	 Jaroslav Kotnik, dokumenti, 1937–1988.
10.1.5	 Zlatomašnika Ludvik Duh in p. Marjan Valenčak, 1986.
10.1.6	 Ludvik Viternik, 1973.
10.1.7	 Drugi duhovniki – spominske podobice, dopisi, članki, 

1980–1988.
10.1.8	 Dokumenti (dopisi, pisma) o kandidatih za redovniški poklic 

z Raven na Koroškem, 1951–1977.
10.1.9	 Kateheti – razni dokumenti, 1967–2000.
10.1.10	 Ključarji – razni dokumenti, imenovanja, volitve, 1931–1983.
10.2		 Zlate poroke, 1972–1989.
10.3		 Blaž Mavrel:

• pismo Blaža Mavrela Jaroslavu Kotniku glede nekaj 
cerkvenih pesmi in njihovih notnih zapisov, ki so bili 
poslani Luki Kramolcu, in pismo Luke Kramolca glede 
teh pesmi, 1971;

• zbirka nabožnih pesmi Blaža Mavrela, trije zvezki;
• pisma Blaža Mavrela glede njegovega pogreba in zapu-

ščine, 1977.
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10.4		 Kunigunda Cveteržnik, osebni dokumenti, 1966–1976.
10.5		 Zgodovinski zapisi.
10.5.1		 Josip Mravljak, Prepis raznih arhivalij za cerkve guštanjske 

župnije.
10.5.2		 Prepis podatkov iz diarija 1698 iz arhiva župnije Prevalje.
10.5.3		 Izpiski iz arhivskih dokumentov (diarija) glede zgodovine 

šolstva, pokopališča, duhovnikov župnije Ravne.
10.5.4		 Prepis listine s prvo omembo Guštanja, 1248.
10.5.5		 Zapisi o zgodovini krajev Radlje, Ravne in Dravograd.
10.5.6		 Knjiga: Stefan Singer: Kultur und Kirchengeschichte des 

Dekanates Bleiburg, 1938 (fotografije strani 97–109).
10.5.7		 Evharistični kongres v Mariboru, 1934 (nekaj strani s pri-

spevkom dr. Franca Sušnika); poročilo Lovra Kuharja in 
Vinka Möderndorferja glede povojnih razmer v gospodar-
stvu in šolstvu Mežiške doline, 1945 (nekaj strani iz neznane 
knjige, vsebuje tudi zapis o agrarni reformi).

10.5.8		 Članek ob smrti Franca Kotnika iz časopisa Celjski tednik, 1955.
10.5.9		 Zapis zgodovine župnije Ravne na Koroškem, 1956.
10.5.10		 Zapis zgodovine župnije Kotlje, okrog 1956.
10.5.11		 Časopisni izrezki (članki) o zgodovini Koroške (brata Jakob 

in Gašper Pilat, druga svetovna vojna) in o cirilmetodijskih 
proslavah, 1957–1981.

10.5.12		 Seznam župnijskih knjig (starih pomožnih knjig).
10.6		 Fotografije in podobice.
10.6.1		 Fotografije oltarjev, slik in kipov v cerkvah sv. Egidija in 

sv. Antona na Ravnah ter fotografije obnove zunanjosti 
cerkve sv. Egidija (vsebuje tudi negative).

10.6.2		 Fotografije okolice cerkve sv. Antona ob ukinitvi poko-
pališča.

10.6.3		 Fotografije blagoslovitve novega daritvenega oltarja v cerkvi 
sv. Antona.
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10.6.4		 Fotografije in razglednice Raven na Koroškem, 19.–20. 
stoletje; fotografija umika ustašev, maj 1945; fotografija 
Šentanela, 1977.

10.6.5		 1Fotografije poplave na Ravnah, 1964.
10.6.6		 Fotografije ravenskih jaslic.
10.6.7		 Fotografije obiska škofa Grmiča med mladimi na Ravnah.
10.6.8		 Fotografije raznih cerkvenih slovesnosti (prvega svetega 

obhajila, 1968, svete birme).
10.6.9		 Fotografije ob slovesnosti blagoslova novih orgel v Šentanelu.
10.6.10		 Fotografije pogreba škofa Držečnika.
10.6.11		 Bankovci: 10 kron, 1915; 50.000 DM, 1922; dvakrat po 1.000 

kun, 1943; 10 in 5.000.000 drahem, 1943; 100 dinarjev, 1944 
(DFJ), 10, 50 in 100 dinarjev, 1965 (Jugoslavija).

10.6.12		 Spominske podobice:
• nova maša, Jože Kofalt, 1934;
• nova maša, Ludvik Duh, 1936;
• nova maša, Ante Juričev, 1937;
• nova maša, Alojz Breznik, 1938;
• nova maša, Vili Gumilar, 1953;
• nova maša, Franc Matjaž, 1960;
• nova maša, Karel Vogrin, 1968;
• nova maša, Franc Rataj, 1975;
• nova maša, Janez Mujdrica, 1979;
• nova maša, Franc Linasi, 1979 (tudi fotografija);
• nova maša, Ernest Berložnik in Slavko Krof, 1973;
• zlata maša, Franc Spindler, 1950;
• zlata maša, Bogumil Remec, 1978;
• večne zaobljube, Snežna Večko, 1974;
• vabilo na zlato mašo, Štefan Tratnjek, 1986.

10.6.13		 Druge fotografije:
• fotografija šolskega razreda šole v Guštanju z župnikom 

Wenclom Valešem;
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• fotografija odvzema zvonov v Guštanju med prvo sve-
tovno vojno;

• fotografija prva razreda osnovne šole Tolsti vrh, 1933/34;
• fotografija duhovnika (mogoče Ivan Serajnik, župnik 

iz Kotelj);
• razglednica z II. vatikanskega koncila s priložnostnimi 

znamkami s podobo sv. Cirila in Metoda, 1963;
• Ema Kotnik, učiteljica.

ŠKATLA 11
Fond: Župnija Ravne na Koroškem. 
Čas nastanka: 1847–2011.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
11.1	 Zaključni protokoli pastoralnih konferenc, 1847, 1849, 1852; 

ljudski misijon v Guštanju, 1923; dokumenti glede pastoralne 
dejavnosti župnije Ravne, 1945–2011.

ŠKATLA 12
Čas nastanka: 1860–1983.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
12.1		 Matične zadeve.
12.1.1		 Domovinski listi, 1860–1922:

• Margareth Augustin, domovinski list občine Pliberk/
Bleiburg, 1860;

• Anton Priterschnik, domovinski list občine Vrhe pri 
Slovenj Gradcu, 1867;

• Lorenz Krobath, domovinski list občine Tolsti Vrh, 1870;
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• Johann Petritsch in Gustav Kautnig, domovinski list 
občine Tolsti Vrh, 1880;

• Henrik Škof, domovinski list občine Vrhe pri Slovenj 
Gradcu, 1880;

• Vincenc Škof, domovinski list občine Vrhe pri Slovenj 
Gradcu, 1881;

• Anton Kuschar, domovinski list občine Tolsti Vrh, 1885;
• Peter Tuschale, domovinski list občine Tolsti Vrh, 1886;
• Franz Skudnik, domovinski list občine Mežica, 1903;
• Elias Gerladinovič, domovinski list občine Tolsti Vrh, 

1905;
• Martin Daniel, domovinski list občine Tolsti Vrh, 1914;
• Juliana Pisar, domovinski list občine Tolsti Vrh, 1916;
• Johann Tratter, domovinski list občine Žvabek, 1922.

12.1.2		 Listina o posvojitvi Rudolfa Schmita Smolnikerja, 1877–1879.
12.1.3		 Dopisi glede poskusov pobotanja med zakoncema Gregor-

jem in Anno Pippan, 1905.
12.1.4		 Krstni listi, 1912–1927.
12.1.5		 Službena navodila za pogrebnike v Mežici 1894–1911; dopis 

glede urejanja vojaških pokopališč, 1931.
12.1.6		 Dopis glede sprememb osebnih statusov oseb v deželni 

straži in pri orožništvu, 1907.
12.1.7		 Dopis glede krstnega in domovinskega lista Jozsefa Györe-

ka (domovinski list občine Martonhely, 1900, krstni list, 
1912), 1920.

12.1.8		 Družinski izkaz družine Filipa Novaka, p. d. Jakob, na 
Tolstem Vrhu pri Guštanju, 1921.

12.1.9		 Seznam župljanov župnije Guštanj, rojenih v drugih žup-
nijah, 1927.

12.1.10		 Poročni spisi s prilogami, 1916, 1921, 1934, 1937, 1941–1945.
12.1.11		 Mrliško ogledni listi, 1939–1941.
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12.1.12		 Poročila o smrti, 1942–1965; Mrliško ogledni listi, poročila 
o smrti, izpiski iz mrliških matičnih knjig, 1945–1952.

12.1.13		 Poročila o smrti (Todesnazeige), 1941–1945.
12.1.14		 Dokumenti in dopisi za vstop v Katoliško cerkev – krst 

odraslih oseb, 1940–1987.
12.1.15		 Poročila o izstopih iz Katoliške cerkve in sprejemih vanjo, 

1943–1988.
12.1.16		 Osmrtnica grofice Franziske Thurn Valsassina, 1954.
12.1.17		 Osmrtnica Ignacija Zupana, župnika v Žvabeku, 1963; 

Osmrtnica Neže Srienc, 1963.
12.1.18		 Osmrtnica Jurija Kristana, 1972.
12.1.19		 Osmrtnica grofice Marie Thurn Valsassina in žalni na-

govor, 1975.
12.1.20		 Dovoljenje za prekop posmrtnih ostankov Štefanije Vogrin, 

1977.
12.1.21		 Osmrtnica Josefine Wutej, 1979.
12.1.22		 Osmrtnica grofice Gabrielle von Thun und Hohenstein 

in pismo njene družine župniku Jaroslavu Kotniku, 1983.
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ŠKATLA 13
Čas nastanka: 1941–1988.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
13.1		 Matične zadeve19.
13.1.1		 Poročila o krstih, 1941–198820; izjave staršev za krst nji-

hovih otrok, 1958–1963; pozakonitve otrok 1953–1974.
13.1.2		 Poročila o porokah, 1943–1969; poroke po poročilih »ne 

temere«, prepisane v poseben manjši zvezek, 1946–1952.
13.1.3		 Poročila o porokah, 1970–1988.
13.1.4		 Birmanski listi, poročila o sprejemu zakramenta sv. 

birme, 1944–1949, 1984–1988.

ŠKATLA 14
Fond: Župnija Ravne na Koroškem.
Čas nastanka: 1941–1947.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
14.1		 Prijava za krst, naznanilo rojstva (Geburtsanzeige), 

1941–1947.

19 Ženitovanjski zapisniki, 1946–2007, so bili izročeni 
v hrambo Nadškofijskemu arhivu Maribor.

20 Pri poročilih o krstu iz let 1958 in 1959 se nahajajo tudi podatki 
o nekaterih krstih otrok iz obdobja 1947–1952, ki jih takratnima 
duhovnikoma, Valentinu Stücklerju in Janezu Križaju, ni uspelo 
vpisati v krstno knjigo. Te vpise so uredili v letih 1958 in 1959 na 
podlagi izpiskov iz matičnih knjig in ustnih izjav vpletenih oseb.
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ŠKATLA 15
Čas nastanka: 1959–1992.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
15.1		 Knjige prvoobhajancev, 1959–1989, knjiga birmanih, 

1959–1992.

ŠKATLA 16
Čas nastanka: 1945–2011.
Jezik: slovenščina, nemščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
16.1		 Letni računi, 1945–2005.
16.2		 Posestni listi in zemljiškoknjižni izpisi, 1983–2003.
16.3		 Popis in dopis glede mašnih posod za potrebe razstave v 

Pokrajinskem muzeju v Mariboru, 1971.
16.4		 Inventarji cerkvenega premoženja, 1948–1989.
16.5		 Poročila21 o pastoralnem in upravnem stanju župnije Ravne, 

1953–2002.
16.6–16.7	 Dokumenti o obnovi cerkva in druge premoženjske zadeve 

župnije Ravne, 1958–2011..

21 Vizitacijska poročila o stanju župnije.
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Naslov: Župnija Strojna.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1915–2003.
Obseg (tekoči metri): 0,1.
Obseg v arhivskih škatlah: 1.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, spisovno gradivo.

Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije 
Strojna je shranjeno na treh lokacijah. Največji del je shranjen med 
arhivskim gradivom župnije Sv. Danijel nad Prevaljami. Tamkaj-
šnji župniki so namreč najpogosteje soupravljali cerkev sv. Urha 
na Strojni, ki je konec 19. stoletja postala samostojna župnija. Del 
arhiva je tudi v arhivu župnije Črneče, saj so črneški župniki v 
19. stoletju večkrat soupravljali Strojno. Najmanjši del gradiva je 
shranjen v prostorih župnišča na Ravnah, od koder se zadnja leta 
soupravlja strojanska župnija.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti župnije v drugih arhivih: Župnija Črneče, Župnija 
Sv. Danijel nad Prevaljami, Župnija Ravne na Koroškem.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1915–2003.
Jezik: nemški, slovenski.
Obseg: 0,005 m.
Vsebina: 
1	 Premoženjskopravne zadeve – inventarji, blagajniški dnev-

nik, razno.
1.1		 Premoženjskopravne zadeve.
1.1.1		 Cerkveni inventar župnijske cerkve sv. Urha na Strojni 

(Kirchen Inventarium St. Ulrich /…/), 1915.
1.1.2		 Zemljiškoposestni listi za cerkev sv. Urha na Strojni, me-

žnarijo ter župnijsko nadarbino na Strojni, 1931.
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1.1.3		 Cerkveni inventar župnijske cerkve sv. Urha na Strojni, 
1932.

1.1.4		 Pravice in dolžnosti cerkvenih ključarjev; imenovanje 
Aleša Močilnika za ključarja na Strojni, 1934.

1.1.5		 Blagajniški dnevnik župnije Strojna, 1935–1958 (vsebuje 
tudi potrdila o plačilu in eno fotografijo). 

1.1.6		 Popis župnijskih in cerkvenih predmetov, ki so v prosto-
rih mežnarije in v župnijskem gospodarskem poslopju 
na Strojni, iz leta 1951.

1.1.7		 Odločba o dodelitvi stanovanja na Strojni vodniku 
Dušanu Jovanu, 1952.

1.1.8		 Zemljiškoknjižni izpisek za župnijo Strojna, 1954.
1.1.9—1.1.18	 Dokumenti premoženjskopravnih zadev v obdobju 

1979–2003.
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Naslov: Župnija sv. Peter na Kronski gori.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1718–1950.
Obseg (tekoči metri): 0,3.
Obseg v arhivskih škatlah: 3.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, spisovno gradivo.
Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije Sv. 
Peter na Kronski gori sega v čas pred nastankom cerkve sv. Petra 
na Kronski gori sredi 18. stoletja, saj je bila nekaj časa v soupravi 
župnika na Kronski gori tudi sosednja, precej starejša župnija 
Šentjanž. Prav pri poslovanju slednje je nastalo arhivsko gradivo iz 
prve polovice 18. stoletja. Prvotno je bilo shranjeno v neprimernih 
prostorih župnišča na Kronski gori. Pred dobrimi tridesetimi leti 
so ga prebivalci župnišča predali v hrambo takratnemu Delavskemu 
muzeju na Ravnah.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Imetniki sorodnih dokumentov v drugih PE: Župnija Šentjanž.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1718–1949.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Premoženjskopravne zadeve – mašne ustanove v župniji 

Šentjanž, 1718–1937.
1.1.1		 Dokumenti glede mašne ustanove Marije Poplas pri cerkvi 

sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu, 1718–1786.
1.1.2		 Dokument glede mašne ustanove Antona Urka s Selovca 

pri cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu, 1870. 
1.2		 Premoženjskopravne zadeve – mašne ustanove v župniji 

Sv. Peter na Kronski gori.
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1.2.1		 Dokumenti glede mašne ustanove Urbana Avguština Kru-
schitscha pri cerkvi sv. Petra na Kronski gori, 1760–1772.

1.2.2		 Dokumenti o mašnem legatu Petra Marginterja pri cerkvi 
sv. Petra na Kronski gori, 1770.

1.2.3		 Dokument glede mašne ustanove Josefa Hriberniga iz 
Pameč pri cerkvi sv. Petra na Kronski gori, 1861–1871.

1.2.4		 Dokument glede mašne ustanove Mateja (Mathäus) 
Jamschega s Selovca pri cerkvi sv. Petra na Kronski gori, 
1865. 

1.2.5		 Dokument glede mašne ustanove pri cerkvi sv. Petra na 
Kronski gori, mašna ustanova Andreja Kajtneta, tamkaj-
šnjega pokojnega župnika, 1908. 

1.2.6		 Dopis glede redukcije mašnih ustanov, 1917. 
1.2.7		 Obrestni izkaz obstoječih mašnih ustanov v župniji Sv. 

Peter na Kronski gori, 1918–1931. 
1.2.8		 Dopisa glede porabe finančnih sredstev iz obstoječih maš-

nih ustanov, 1937. 
1.2.9		 Izkaza obstoječih mašnih ustanov v župniji Sv. Peter na 

Kronski gori, 1905, 1918.
1.3		 Inventarji cerkvenega premoženja župnije Sv. Peter na 

Kronski gori, 1789–1925.
1.3.1		 Inventar kuracijske cerkve sv. Petra na Kronski gori, 1789. 
1.3.2		 Inventar župnijske cerkve sv. Petra na Kronski gori, 1897 

(2 izvoda). 
1.3.3		 Inventar podružnične cerkve sv. Ožbolta, 1898. 
1.3.4		 Inventar župnijske nadarbine župnije Sv. Peter na Kronski 

gori, 1898. 
1.3.5		 Inventar župnijske cerkve sv. Petra na Kronski gori, 1925.

arhiv župnije sv. peter na kronski gori



406

1.4		 Računi o prihodkih in odhodkih župnijske cerkve sv. 
Petra, 1790–1949.

1.5		 Računi o prihodkih in dohodkih podružnične cerkve sv. 
Ožbolta, 1906–1949.

1.6		 Računi o prihodkih in odhodkih župnijskega ubožnega 
zavoda, 1911–1939.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1766–1950.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Potrdila o plačilu, beležke računov, 1865–1942. 
2.2		 Računi, potrdila o plačilu, 1845–1939. 
2.3		 Računi, potrdila o plačilu, 1945–1950.
2.4		 Uradni listi Štajerskega gubernija v Gradcu »Currende«, 1846.
2.5		 Premoženjskopravne zadeve – splošno, 1766–1948. 
2.5.1		 Pismo o pristnosti relikvij sv. Petra apostola, 1766. 
2.5.2		 Izvleček iz letnih računov o prihodkih in odhodkih za 

romarsko cerkev sv. Petra, 1747–1781, 1782. 
2.5.3		 Dokumenta glede spora med šmarškim nadžupnikom 

Nicklasom Xav. Vitnickom edl. V. Brachiom in grofom 
Ernestom von Thurnom, lastnikom gospostva Legen, zaradi 
kmetije Jaznik (Jasnick), 17831. 

2.5.4		 Fasija za kuracijo sv. Petra na Kronski gori, 1813. 
2.5.5		 Dopisi glede spora okrog Jaznikove (Jeznikove) kmetije in 

opis posesti te kmetije, 18352. 

1 Kmetijo je nadžupnija Šmartno kupila leta 1739 
od samostana dominikank v Radljah.

2 Kmetija je sodila pod gospostvo Radlje.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



407

2.5.6		 Izkaz o pobranem prispevku za grobove pri cerkvi sv. Petra 
v letu 1837; Izkaz o pobranem ofru in prejetih naturalnih 
dajatvah pri cerkvi sv. Petra, 1837.

2.5.7		 Dopis glede vračila denarja iz »Kamerbauove« mašne usta-
nove cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu, 1837.

2.5.8		 Izkazi o pobranih prispevkih za grobove pri cerkvi sv. 
Petra, 1839, 1840, 1843.

2.5.9		 Dopisi glede cerkvenih računov, 1844, 1845.
2.5.10		 Dopis o hrambi uradnih listov in plačilu prispevka zanje, 

1846.
2.5.11		 Dopis glede cerkvenih računov, 1850.
2.5.12		 Dopis glede poplačila urbarialnih dajatev cerkvi sv. Petra 

zaradi zemljiške odveze, 1854.
2.5.13		 Pismo/razlaga spora glede Jaznikove kmetije, 1856.
2.5.14		 Seznam parcel kmetije Koronig, ki so bile za prodajo.
2.5.15		 Dopis glede mašnih ustanov, 1865.
2.5.16		 Dopis o popravku priimka v rojstni matični knjigi zabele-

žene Antonije Holzer v Antonijo Lakounig, 1865.
2.5.17		 Izpisek iz zemljiške knjige okrajnega sodišča v Slovenj 

Gradcu za urbarialno št. 31 na Legnu, katere lastnika sta 
bila Jakob in Marija Kuscher s Selovca, 1870.

2.5.18		 Posestni list kuracije Sv. Peter na Kronski gori, 1901.
2.5.19		 Dopis glede poročil o rojstvih in smrti, 1904, pokopališčni 

red in vodilo za grobarje župnije Sv. Peter na Kronski gori, 
1905.

2.5.20		 Dopis glede posredovanja podatkov o Alojzu in Ferdinandu 
Koratu, 1904.

2.5.21		 Dokumenti glede obnove cerkvenih poslopij pri cerkvi sv. 
Petra na Kronski gori, 1904–1906.

2.5.22		 Dopis glede prodaje posekanega cerkvenega lesa, 1905; 
Zapisnik dražbe cerkvenega lesa na Kronski gori, 1906.

arhiv župnije sv. peter na kronski gori



408

2.5.23		 Dopis pozlatarja Jagodiča iz Celja glede obnove oltarjev v 
cerkvi sv. Petra na Kronski gori, 1907.

2.5.24		 Dopis krovca Jožefa Sagorca iz Dravograda glede obnove 
vodnjaka pri župnišču na Kronski gori, 1907.

2.5.25		 Oprostitev vojaške službe Franza Schwaba z Golavabuke, 
1910.

2.5.26		 Dopis glede izsekavanja župnijskega gozda na Kronski 
gori, 1913.

2.5.27		 Zahvala ob izročitvi knjige Bratovščine sv. Petra, »klišeja« 
cerkve sv. Petra in štirih oltarnih blazin iz cerkve sv. Ožbolta 
v škofijski muzej v Mariboru, 1913.

2.5.28		 Dopis župniku na Kronski gori Francu Lomu glede ocene 
teološkega elaborata Franca Krena, kaplana v Šentilju pri 
Mislinji, 1914.

2.5.29		 Dopis glede izdelave novih orgel za župnijo Sv. Peter na 
Kronski gori, 1914.

2.5.30		 Izvleček iz zemljiškega katastra za posest kuracije/župnije 
Sv. Peter na Kronski gori.

2.5.31		 Imenovanje Frančiška Navodnika za ključarja pri podru-
žnični cerkvi sv. Ožbolta, 1919, 1927;Pravice in dolžnosti 
cerkvenih ključarjev, 1903.

2.5.32		 Dopisa glede izstavljanja seznama duhovnikov in seznama 
umrlih moških vojaškim oblastem, 1922.

2.5.33		 Zemljiški posestni list za hišno št. 78 v Otiškem Vrhu, 
lastnica Terezija Jamnik, 1925.

2.5.34		 Dopis glede prošnje Ivana Kometra za pokop Ane Oppenhei-
mer v grobnici grajske kapele v Bukovju, 1925.

2.5.35		 Dopis glede dostavljanja mrtvaških listov vojaških obve-
znikov, 1925.

2.5.36		 Zapisnik o predaji župnije Sv. Peter na Kronski gori v so-
upravo patru Mihaelu Pribožiču, 1925.

2.5.37		 Zapisnik ob predaji župnije Sv. Peter v soupravo pameškemu 
župniku Antonu Trinkausu, 1926.
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2.5.38		 Dopis glede predaje župnije Sv. Peter novemu župniku 
Alojzu Vrhnjaku, 1927.

2.5.39		 Dokumenti glede ustanovitve Katoliškega prosvetnega 
društva pri Sv. Petru na Kronski gori in društvena pravila, 
1928.

2.5.40		 Dokumenti glede nakupa gozdne parcele Terezije Jamnik s 
strani župnije Sv. Peter in dovoljenje za posek župnijskega 
gozda, 19303.

2.5.41		 Prošnja župnika na Kronski gori na občino Otiški Vrh za 
pomoč pri gradnji novih župnijskih svinjakov, 1930.

2.5.42		 Dopis glede obratovalnega dovoljenja za gostilno Marije 
Cesar v Otiškem Vrhu, 1930.

2.5.43		 Imenovanja cerkvenih ključarjev v župniji Sv. Peter na 
Kronski gori: Anton Roger, Viktor Vrhovnik, Franc Moč-
nik, 1933, 1934.

2.5.44		 Proračun za popravila na župnijskem in gospodarskem 
poslopju pri cerkvi sv. Petra, 1934.

2.5.45		 Predlog za sečnjo lesa v letu 1935 v cerkvenem gozdu žu-
pnije Sv. Peter, 1935.

2.5.46		 Dopis glede označitve meje župnijskega gozda na Kronski 
gori, 1937.

2.5.47		 Dopis glede binacije na Kronski gori, 1937.
2.5.48		 Dopisi glede plačila davkov, 1938.
2.5.49		 Potrdilo o izsekanosti župnijskega gozda na Kronski gori, 

1938.
2.5.50		 Oklic dražbe kmetije, p. d. Ošlovnik, v Otiškem Vrhu, 

1938, 1939.
2.5.51		 Prošnja za spregled zakonskega zadržka svaštva, 1938.

3 Župnija je nakup parcele delno financirala s prodajo 
posekanega lesa iz župnijskega gozda.
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2.5.52		 Dovoljenje za misijon v župniji Sv. Peter na Kronski gori, 
1938.

2.5.53		 Sečna pogodba med Vinkom Jamnikom in župnijo Sv. 
Peter na Kronski gori, 1938.

2.5.54		 Dodelitve finančne podpore župniku Antonu Medvedu 
na Kronski gori, 1939.

2.5.55		 Dopisa glede popravila mrtvašnice na Kronski gori in 
cenitev škode po poplavah, 1939.

2.5.56		 Dopis glede uprave cerkvenega premoženja, 1939.
2.5.57		 Dopis o prepovedi svetih maš zadušnic za padlimi vojaki 

v nemško-poljski in nemško-francoski vojni, 1939.
2.5.58		 Poravnava dolga do tiskane sv. Cirila v Mariboru, 1939.
2.5.59		 Dopis glede plačila davkov, 1939.
2.5.60		 Dopisi župnika na Kronski gori odboru vojnih oškodo-

vancev na Prevaljah glede pomoči pri obnovi župnijske 
cerkve sv. Petra, 19394.

2.5.61		 Dopisa glede binacije in imenovanja ključarjev za župnijo 
Sv. Peter na Kronski gori, 1939.

2.5.62		 Dopis glede cepljenja, 1940.
2.5.63		 Dopis glede popravila vodnjaka pri župnišču na Kronski 

gori, okrog 1940.
2.5.64		 Dovoljenje za prevoz pokojnika Jožefa Konca na Kronsko 

goro, 1940.
2.5.65		 Poročilo o škodi zaradi udara strele v župnijsko gospodarsko 

poslopje na Kronski gori, 1940.
2.5.66		 Dopisa o potrjevanju t. i. »Ahnenpassa« s strani župnijskih 

uradov, 1940.

4 Župnik se je skliceval pri pomoči na to, da so župnijska 
poslopja v bojih za severno mejo v letu 1918/1919 poškodovali 
vojaški izstrelki. Podrobneje je opisana cerkev sv. Petra.
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2.5.67		 Obvestilo o plačilu davka zgradarine, 1940.
2.5.68		 Dopis glede popravka v matični knjigi rojstev, 1940.
2.5.69		 Zapisnik glede razdelitve bere za cerkovnika na Kronski 

gori, 1940.
2.5.70		 Dopisi in proračun za obnovo župnijskih poslopij na Kron-

ski gori, 1940.
2.5.71		 Dopis glede vzgoje bodočih učiteljev, 1940.
2.5.72		 Dopis glede vzdrževanja organista na Kronski gori, 1940.
2.5.73		 Dopis glede plačila pogrebnih stroškov, 1941.
2.5.74		 Dopis glede seznama fantov in moških, rojenih leta 1923, 

1941.
2.5.75		 Pismo glede pomoči pri spovedovanju v župniji Šentjanž, 

1941.
2.5.76		 Dopis glede umrlih otrok, rojenih leta 1939, 1941.
2.5.77		 Dovoljenje za prevoz umrle Juliane Schirnig iz bolnišnice 

v Slovenj Gradcu na Kronsko goro, 1942.
2.5.78		 Seznam naročnikov Mohorjevih knjig iz župnije Sv. Peter 

na Kronski gori, 1948.
2.5.79		 List z raznimi zabeleženimi podatki. 
2.5.80		 Popis arhiva župnije Sv. Peter na Kronski gori.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1812–1950.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1		 Krstna in rojstna matična knjiga župnije Sv. Peter, 1837, 

1838 (dvojnika). 
3.2		 Poročna matična knjiga župnije Sv. Peter, 1837 (dvojnik). 
3.3		 Mrliška matična knjiga župnije Sv. Peter, 1837 (dvojnik). 
3.4		 Krstni in rojstni listi, 1827–1899, 1901–1949. 
3.5		 Birmanski listi, 1938–1949. 
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3.6		 Poročne listine (oklici, samski listi, dovoljenja za 
poroko …), 1812–1942. 

3.7		 Poročila o porokah, 1948–1950. 
3.8		 Mrliško ogledni listi, 1910–1950. 
3.9		 Seznam prebivalstva/status animarum po kmetijah.
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ARHIV ŽUPNIJE  
SV. PETER NA KRONSKI GORI
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Naslov: Župnija Sv. Peter na Kronski gori.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1897–1998.
Obseg (tekoči metri): 0,1.
Obseg v arhivskih škatlah: 1.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo.
Ime ustvarjalca arhivskega gradiva: župnija Sv. Peter na 
Kronski gori.
Historiat arhivskega gradiva: Arhivsko gradivo župnije Sv. 
Peter na Kronski gori, ki je shranjeno v prostorih župnišča Šentjanž, 
sega v konec 19. stoletja. Sestavljeno je iz mrliške matične knjige 
in nekaj protokolov. Spisovni del gradiva do druge svetovne vojne 
je ohranjen v gradivu, ki ga za to župnijo hranijo v Koroškem 
pokrajinskem muzeju, Muzeju Ravne na Koroškem. Obsežnejši 
je spisovni del za drugo polovico 20. stoletja, ki pa zaradi kratke 
časovne distance še ni uvrščen med arhivsko gradivo.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1897–1998.
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Mrliška knjiga župnije Sv. Peter na Kronski gori, 1942–1998.
1.2		 Birmanska knjiga župnije Sv. Peter na Kronski gori (Liber 

confirmatorum), 1897–1935. 
1.3		 Opravilni zapisnik, 1937–1981. 
1.4		 Oznanilna knjiga, 1974–1977.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



417

arhiv župnije sv. peter na kronski gori





419

ARHIV ŽUPNIJE  
ŠENTJANŽ
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Naslov: Župnija Šentjanž.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 1768–2009.
Obseg (tekoči metri): 0,9.
Obseg v arhivskih škatlah: 9.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo, spisovno gradivo.
Historiat arhivskega gradiva: Župnijska cerkev sv. Janeza 
Krstnika v Šentjanžu je bila prvotno podružnica cerkve sv. Martina 
v Šmartnem, zato se del arhivskega gradiva nahaja tudi v župniji 
Šmartno. Pozneje je podružnica postala samostojen vikariat in 
v jožefinski dobi samostojna župnija. Gradivo, ki je shranjeno v 
župnišču v Šentjanžu, je nastajalo od druge polovice 18. stoletja. 
Hranjeno je na primernem mestu in zato v dobrem stanju. Gradiva 
za starejše obdobje je ohranjenega zelo malo, več ga je za obdobje 
po drugi svetovni vojni, a zaradi prekratke časovne distance še ni 
primerno za popis. 
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.
Dokumenti župnije v drugih arhivih: Župnija Šmartno pri 
Slovenj Gradcu.

ŠKATLA 1
Čas nastanka: 1770–1941.
Jezik: nemščina, latinščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
1.1		 Repertorij k rojstni in krstni matični knjigi župnije Šen-

tjanž, 1770–1834.
1.2		 Repertorij k poročni matični knjigi župnije Šentjanž, 

1796–1877. 
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1.3		 Ženitveni zapisnik župnije Šentjanž, 1894–1924. 
1.4		 Ženitveni zapisnik župnije Šentjanž, 1924–19411.

ŠKATLA 2
Čas nastanka: 1845–1920.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
2.1		 Dušni protokol Šentjanž pri Dravogradu (Gemeinde Jou-

rnal), 1845–1854.
2.2		 Dušni protokol občine Selovec (Selovc) (Gemeinde Selouc), 

sredina 19. stoletja. 
2.3		 Dušni protokol občine Šentjanž pri Dravogradu, 1859–1868. 
2.4		 Dušni protokol župnije Šentjanž pri Dravogradu, 1907. 
2.5		 Dušni protokol župnije Šentjanž, začetek 20. stoletja. 
2.6		 Dušni protokol župnije Šentjanž, 19202.

ŠKATLA 3
Čas nastanka: 1859–1922.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
3.1		 Dušni protokol (zapisnik duš) župnije Šentjanž, prva po-

lovica 20. stoletja.
3.2		 Dušni protokol (zapisnik duš) župnije Šentjanž, sredina 

20. stoletja.
3.3		 Abecednik duš župnije Šentjanž, druga polovica 20. stoletja. 

1 En vpis poroke je tudi iz leta 1953.
2 Protokol se zaradi svoje velikosti nahaja v posebni večji škatli.
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3.4		 Zapisnik birmancev župnije Šentjanž (Firmungsprotokoll), 
1859–1922. 

3.5		 Štolninski protokol župnije Šentjanž, 1880–1920.

ŠKATLA 4
Čas nastanka: 1861–1968.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
4.1		 Opravilni zapisnik župnije Šentjanž, 1911–1921.
4.2		 Opravilni zapisnik župnije Šentjanž, 1921–19313. 
4.3		 Opravilni zapisnik župnije Šentjanž, 1932–1968.

ŠKATLA 5
Čas nastanka: 1911–2007.
Jezik: slovenščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
5.1		 Opravilni zapisnik župnije Šentjanž, 1968–1995. 
5.2		 Opravilni zapisnik župnije Šentjanž, 1995–1998. 
5.3		 Zapisnik cerkvenih sedežev cerkve sv. Janeza Krstnika v 

Šentjanžu, 1911–1958. 
5.4		 Blagajniški dnevnik župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika v 

Šentjanžu, 1945–1961, in podružnice sv. Jederti, 1945–1954.
5.5		 Knjiga prihodkov in odhodkov župnij Šentjanž in Sv. Peter 

na Kronski gori, 1993–2000. 
5.6		 Intencijska knjiga Jaroslava Kotnika, 1946, 1947.
5.7		 Intencijska knjiga, 1996–2005.

3 Na hrbtni strani kronika župnije Šentjanž 
od leta 1861 do okrog leta 1900.
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5.8		 Knjiga oklicev župnij Šentjanž in Sv. Peter na Kronski 
gori, 1957–2007.

ŠKATLA 6
Čas nastanka: 1862–1999.
Jezik: nemščina, slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
6.1		 Oznanilne knjige župnij Šentjanž in Sv. Peter na Kronski gori.

ŠKATLA 7
Čas nastanka: 1976–2005.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
7.1		 Oznanilne knjige župnij Šentjanž in Sv. Peter na Kronski 

gori, veroučno gradivo.

ŠKATLA 8
Čas nastanka: 1996–2009.
Jezik: slovenščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
8.1		 Veroučno gradivo.

ŠKATLA 9
Čas nastanka: 1768 – 2004.
Jezik: slovenščina, nemščina, latinščina.
Obseg: 0,1 m.
Vsebina: 
9.1		 Premoženjskopravne zadeve.
9.1.1		 Dokumenti glede mašne ustanove baronice Marije Elizabete 

Jabornegg, 1768–1770. 
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9.1.2		 Dopis glede mašne ustanove Antona Urka, 1865. 
9.1.3		 Dopis glede mašne ustanove Franca Peruscha iz Šentjan-

ža, 1865, dopisa glede mašnih ustanov v župniji Šentjanž, 
1891, 1897. 

9.1.4		 Ustanovno pismo za mašno ustanovo Jožefa Brataniča pri 
cerkvi sv. Janeza Krstnika v Šentjanžu, 18964.

9.1.5		 Seznam posestnikov v župniji Šentjanž in njihovih dajatev 
za kolekturo (bero), druga polovica 19. stoletja. 

9.1.6		 Cerkveni inventar župnijske cerkve v Šentjanžu, 1931. 
9.1.7		 Obrazec za plačilo davka na plačo (Lohnsteuerkarte), 1944. 
9.1.8		 Prošnja za sečno dovoljenje v gozdu župnije Šentjanž, 1954. 
9.2		 Matične zadeve. 
9.2.1		 Podatki o prebivalstvu župnije Šentjanž, 19. stoletje – 1931. 
9.2.2		 Matični listi, 1914–1946. 
9.2.3		 Poročni spisi s prilogami za leta 1924, 1941 in 1957. 
9.2.4		 Sporočila o porokah, 1945, 1957, 1960–1963.
9.2.5		 Prošnja za izstavitev krstnega lista.
9.2.6		 Krstni zapisnik, 1968.
9.3		 Dokumenti glede pastoralne dejavnosti župnije Šentjanž, 

1966–2004.

4 Ustanovna listina je v slovenskem jeziku.
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KNJIŽNIČNO GRADIVO  
V ŽUPNIJI PREVALJE
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Naslov: Župnija Prevalje.
Čas nastanka arhivskega gradiva: 12. stoletje – 1950.
Obseg knjižnega gradiva: 811 knjig.
Zvrsti arhivskega gradiva: knjižno gradivo.

Historiat knjižnega gradiva: Ob klasičnem arhivskem gradivu 
je v prevaljskem župnišču hranjeno tudi dragoceno knjižno gra-
divo, stoji na lesenih policah in v nekaj lesenih omarah. Precej 
knjig je poškodovanih (strgane platnice, naslovnice). Obstoječi 
popis, zaradi obsega gradiva in časovne omejitve priprave popisa 
za objavo, ne zajema mlajših knjižnih del in tujega knjižnega gra-
diva od konca 19. stoletja naprej. 
Jezik: slovenski jezik, nemški jezik, latinski jezik.
Pisava: latinica, nemška kurziva/gotica.

Knjige so razvrščene v kronološkem vrstnem redu in po nasled-
njih sklopih:
I.	 Brevirji 
II.	 Mašne knjige
III.	 Molitveniki 
IV.	 Obredniki 
V.	 Pridige (homilije)
VI.	 Sveto pismo 
VII.	 Teologija s filozofijo in naravoslovjem
VIII.	 Pesmarice 
IX.	 Šematizmi 
X.	 Časniki, časopisi 
XI.	 Knjižnica guštanjskih beneficiatov 
XII.	 Drugo
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Vsaka knjiga ima svojo inventarno številko, ki je sestavljena iz 
rimske številke poglavja oziroma police in zaporedne številke 
vsake knjige, npr. 1. Tako ima na primer Brevir iz leta 1684 inven-
tarno številko I.001, ker je prva knjiga v kronološkem zaporedju 
v tem poglavju. Brevir iz leta 1833, ki je dvanajsti po vrsti, pa ima 
številko I.012.. 

I. BREVIRJI
1. Officium B. Mariae virginis, Venetiis, 1684; inv. št.: I.001.
2. Officium hebdomadae sanctae secundum missale & brevia-

rium romanum, Venetiis, 1716; inv. št.: I.002.
3. Breviarium romanum, Venetiis, 1736, (trije izvodi); inv. št.: 

I.003.
4. Breviarium romanum ex decreto /…/, Venetiis, 1743; inv. št.: 

I.004.
5. Breviarium romanum, Venetis, 1743, (dva izvoda); inv. št.: 

I.005.
6. Horae Diurnae Breviarii Romani, Venetiis, 1755; inv. št.: 

I.006.
7. Officium hebdomadae sanctae secundum missale & brevia-

rium romanum, Vindebonensis, 1756; inv. št.: I.007.
8. Breviarium romanum, Venetiis, 1756; inv. št.: I.008.
9. Diurnale, seu: horae diurnae breviarii praemonstratensis, 

Olomucii, 1763; inv. št.: I.009.
10. Breviarium romanum, Venetiis, 1765; inv. št.: I.010.
11. Breviarium romanum, 18. stoletje; inv. št.: I.011.
12. Breviarium romanum, Vindobonae, 1833; inv. št.: I.012.
13. Breviarium romanum /…/, Campoduni, 1855; inv. št.: I.013.
14. Breviarium Romanum, pars Hiemalis, Ratisbonae, Neo 

Eboraci, Cincinnatii, 1862; inv. št.: I.014.
15. Breviarium Romanum, pars Aestiva, Ratisbonae, Neo Ebo-

raci, Cincinnatii, 1863; inv. št.: I.015.
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16. Breviarium Romanum, pars Verna, Ratisbonae, Neo Ebora-
ci, Cincinnatii, 1863; inv. št.: I.016.

17. Breviarium Romanum, pars Autumnalis, Ratisbonae, Neo 
Eboraci, Cincinnatii, 1864; inv. št.: I.017.

18. Supplementum Breviarii Romani, Ratisbonae, 1887; inv. št.: 
I.018.

19. Breviarium romanum, Fulda, 19161; inv. št.: I.019.
20. Breviarium Romanum, Taurinorum Augustae, 1938; inv. št.: 

I.020.
21. Breviarium Romanum, Ratisbonae, 1961; inv. št.: I.021.
22. Breviarium Romanum, Romae, Tornaci, Parisis, Neo Ebora-

ci, 1961; inv. št.: I.022.
23. Psalterium breviarii Romani cum ordinario divini officii 

/…/, Romae, 1912; inv. št.: I.023.
24. Breviarium Romanum, Ratisbonae et Romae, 1914; inv. št.: 

I.024.
25. Breviarium Romanum, Romae, Tornaci, Parisiis, Neo Ebo-

raci, 1955; inv. št.: I.025.

1 V njej je zapis: Ivan Hojnik, župnik v Koprivni, 
p. Črna pri Prevaljah, Koroško SHS.
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II. MAŠNE KNJIGE
1. Missale Romanum, Monachii, 1682; inv. št.: II.0012.
2. Missale Romanum, Venetiis, okrog 16843; inv. št.: II.0024.
3. Missale Romanum, Campidonensi, 1793, (2 izvoda); inv. št.: 

II.0035.
4. Missale Romanum, Viennae, 1842, knjiga vezana v rjavo 

usnje; inv. št.: II.004.
5. Missale Romanum, Romae, 1899; inv. št.: II.0056.
6. Missale Romanum, Ratisbonae, Romae, Neo Eboraci, Cin-

cinnati, 1902; inv. št.: II.0067.

2 Knjiga je vezana v rjavo usnje z ornamenti.
3 Misal je bil v posesti Bratovščine Jezus, Marija, Jožef.
4 Vezana v rjavo usnje z ornamenti.
5 Na zadnjih straneh dodaten mašni obrazec za salzburško 

nadškofijo, knjiga je vezana v rjavo usnje.
6 Črna vezava z zlatim križem na platnici, naslovnice lepo ilustrirane.
7 Rdeča vezava s pozlačenim križem na platnici in 

pozlačenimi obrobami, naslovnice so lepo ilustrirane.
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7. Missale Romanum, Marietti, 1957; inv. št.: II.007.
8. Rimski misal, Celovec, 1961; inv. št.: II.008.
9. Red svete maše, ordo missae, Ljubljana, 1966; inv. št.: II.009.
10. Novi mašni hvalospevi, Ljubljana, 1969; inv. št.: II.010.
11. Missale Romanum, Ratisbonae, Romae, Neo Eboraci, Cinci-

nati, 1908; inv. št.: II.011.
12. Red in pravilo svete maše z vlogami, Ljubljana, 1931; inv. št.: 

II.012.
13. Sveta maša in pesmi iz Večnega življenja, Ljubljana, 1935; inv. 

št.: II.013.

III. MOLITVENIKI 
1. Franz Verili, Popotnik shiroke in voske poti, Ljubljana, 1828; 

inv. št.: III.001.
2. Matky Boži, Swate a spasitedlne rozjimani přehořkeho 

umuceni pana nassebo, W Frydku, 1873; inv. št.: III.002.
3. Franz Sattler, Herz Mariä Monat, Freiburg im Breisgau, 

1888; inv. št.: III.003.
4. Janez Volčič, Šmarnice naše ljube Gospe presvetega Srca, 

Celovec, 1892; inv. št.: III.004.
5. Baltazar Bartol, Nevesta Kristusova ali podučna in molitve-

na knjiga za pobožne krščanske device, Ljubljana, 1894; inv. 
št.: III.005.

6. Jožef Pajek, Sveti Jožef, rednik Jezusa Kristusa, sinu Božjega, 
ženin prečiste Device Marije in varuh svete katoliške cerkve, 
Celovec, 1895; inv. št.: III.006.

7. Anton Žgur, Marija devica, majnikova kraljica, Celovec, 
1896; inv. št.: III.007.

8. Jožef Walter, Sveti rožni venec, Celovec, 1897; inv. št.: 
III.008.
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9. Angel Mlejnik, Popotni tovariš za ude III. reda s. Frančiška, 
Ljubljana, 18998; inv. št.: III.009.

10. Slava gospodu, Celovec, 1902; inv. št.: III.010.
11. Friderik Baraga, Dušna paša za kristjane, ki žele v duhu in v 

resnici moliti za Boga, Celovec, 1905; inv. št.: III.011.
12. Janez Pristov, Vir življenja in svetosti, Celovec, 1908; inv. št.: 

III.012.
13. F. X. Lasance, My prayer book, New York, 1908; inv. št.: 

III.013.
14. Muff Cölestin, Mit ins leben, Einsiedeln, 1908; inv. št.: 

III.014.
15. Janez Pristov, Presveto Srce Jezusovo, kralj in središče vseh 

src, Celovec, 1908; inv. št.: III.015.
16. Valentin Podgorc, Sveta maša: vredna daritev nove zaveze, 

Celovec, 1909; inv. št.: III.016.
17. Jožef Marija Siegerschmied, Marija, naša najboljša mati, 

Ljubljana, 1910; inv. št.: III.017.
18. Jožef Marija Siegerschmied, Krščanska mati, Celovec, 1913, 

(dva izvoda); inv. št.: III.018.
19. Josef Somrek, Kindesherz himelwärts, Marburg, 1914, (dva 

izvoda); inv. št.: III.019.
20. Pankracij Gregorc, Novi majnik, šmarnice, Maribor, 1915; 

inv. št.: III.020.
21. Gregorij Rožman, Presveta evharistija, Celovec, 1915; inv. št.: 

III.021.

8 Drugi izvod z zapisom o sprejemu Marije Repas med 
članice Tretjega reda sv. Frančiška, 28. 5. 1916.
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22. Frančišek Šegula, Na Kalvarijo, Maribor, 1915; inv. št.: 
III.022.

23. Doroga do neba9, Vinterberg, Izdal in založil I. Štajnbrener, 
Lastniki: Ivan Xr. in Rupert Štajnbrener, 1916; inv. št.: III.023.

24. Josip Jerše, Kraljica vojnih trum, šmarnice, Ljubljana, 1916; 
inv. št.: III.024.

25. Alfonz Ligvorjan, Resnice za večnost, Celovec, 1916; inv. št.: 
III.025.

26. Franc S. Šegula, Velika umetnost v slučaju nagle smrti obu-
diti popolni kes, Maribor, 1916; inv. št.: III.026.

27. Anton Zdešar, Kratko navodilo za pravo pobožnost do 
Matere božje, kraljice src, po nauku bl. Ludovika Grinjona 
Monforskega, Ljubljana, 1918; inv. št.: III.027.

28. Maks Vraber, Kraljica cerkvenega leta, šmarnice, Maribor, 
1919; inv. št.: III.028.

29. Valentin Bernik, Marija in sv. maša, šmarnice, Ljubljana, 
1919; inv. št.: III.029.

30. Gregorij Pečjak, Pri Jezusu, Ljubljana, 1921; inv. št.: III.030.
31. Anton Martin Slomšek, Krščansko devištvo, Mohorjeva 

družba, Prevalje, 1923; inv. št.: III.031.
32. Marko Kranjc, Trije temeljni nauki duhovnega življenja, 

Mohorjeva družba, Prevalje, 1924; inv. št.: III.032.
33. Janez Zabukovec, K materi, Kranj, 1925; inv. št.: III.033.
34. Ivan Križanič, Lurška Mati božja, Maribor, 1928; inv. št.: 

III.034.
35. Filip Terčelj, Marija, naše življenje, Gorica, 1928; inv. št.: 

III.035.

9 Ruski molitvenik, ki bi se v prevodu glasil: Pot do 
neba, molitvenik za katoliško mladino.
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36. Josip Jerše, Pozdravljena, kraljica, šmarnice, Ljubljana, 1931; 
inv. št.: III.036.

37. Jožef Lesar, Marija, mati milosti, šmarnice, Ljubljana, 1932; 
inv. št.: III.037.

38. Franc Jaklič, Ure češčenja, Celje, 1938; inv. št.: III.038.
39. France Kimovec, Marijo častimo, šmarnice, Celje, 1939; inv. 

št.: III.039.
40. Franc Jaklič, Jezus, dobri pastir, Baragove molitve, Celje, 

1939; inv. št.: III.040.
41. Weihrauch Körnlein, Klagenfurt, 1942; inv. št.: III.041.
42. Angelik Tominec, V sijaju večne luči, Ljubljana, 1943; inv. št.: 

III.042.
43. Krščanska mati; inv. št.: III.043.
44. Pot v nebeško domovino ali potrebne molitve katoliškemu 

kristjanu, da se mu odpro po smerti sveta nebesa, Inomost 
(Innsbruck); inv. št.: III.044.

45. Presveta evharistija; inv. št.: III.045.
46. Hodi za Kristusom; inv. št.: III.046.
47. Jakob Peregrin Paulitsch, Gebetbuch für Kranke und Ster-

bende, Klagenfurt, 1827; inv. št.: III.047. 
48. Franc Kosar, Nebeška hrana, Celovec, 1877; inv. št.: III.048.
49. Janez Zupančič, Duša popolna ali molitve, prigovori in zgle-

di za dušo, hrepenečo po popolnosti, ali Dušna pomoč za 
pravične kristjane, Ljubljana, 188010; inv. št.: III.049.

50. Venec pobožnih molitev in svetih pesmi za /…/, Maribor, 
1882; inv. št.: III.050.

51. Jakob Peregrin Pavlič, Gospod, teci mi pomagat, Celovec, 
1891; inv. št.: III.051.

10 Vsebuje fotografijo ženske s konca 19. stoletja.
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52. Anton Martin Slomšek, Življenja srečen pot, Celovec, 1893; 
inv. št.: III.052.

53. Ura moliti in častiti Jezusa v vrednem čaščenju presvetega 
Rešnjega telesa, Ljubljana, 1894; inv. št.: III.053.

54. Alois Cigoi, Der heilige Josef, Klagenfurt, 1896; inv. št.: 
III.054.

55. Anton Kržič, Sv. Frančiška Saleškega Filoteja ali navod k bo-
goljubnemu življenju, Ljubljana, 1899; inv. št.: III.055.

56. Alfonz Marija Liguorski, Priprava na smrt ali premišljevanje 
večnih resnic, Celovec, 1900; inv. št.: III.056.

57. Molitvenik za gojenke zavoda šolskih sester tretjega reda sv. 
Frančiška v Mariboru, Maribor, 1900; inv. št.: III.057.

58. Janez Godec, Lurška mati božja, Šmarnice in molitvenik, 
Celovec, 1904.; inv. št.: III.058.

59. Cölestin Muss, Zu Gott mein Kind, Belehrungen und Ge-
bete für Firmlinge und Erstkommunikanten, Einsiedeln, 
Waldshut, Cöln, 1905; inv. št.: III.059.

60. Bruno Vercruysse, Premišljevanja o življenju našega gospo-
da Jezusa Kristusa za vse dneve celega leta, II. zvezek, Mari-
bor, 1911; inv. št.: III.060.

61. Gregorij Pečjak, Šolski molitvenik, Ljubljana, 1912; inv. št.: 
III.061.

62. Andreas Ehrenberger, Regel und Gebetbüchlein für die Mi-
tglieder der Marianischen Jungfrau Sodalität, Regensburg, 
Rom, 1912; inv. št.: III.062.

63. Lovrenc Skupoli, Duhovni boj, Celovec, 1914; inv. št.: III.063.
64. Družbenik Marijin, molitvenik za Marijine družbe, Ljublja-

na, 1914; inv. št.: III.064.
65. Frančišek Bleiweis, Hči brezmadežne, nauki in molitve za 

dekleta, Kranj, 1915; inv. št.: III.065.
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66. P. J. (Iso) Walser, Večna molitev pred Jezusom v zakramentu 
ljubezni, Ljubljana, 1916; inv. št.: III.066.

67. Pankracij Gregorc, Kraljica vic, Maribor, 1917; inv. št.: 
III.067.

68. Marija, kraljica src, Nauki blaženega Grinjona Montfortske-
ga o pravi pobožnosti do Matere božje, Ljubljana, 1917; inv. 
št.: III.068.

69. Sveta ura, molitvena knjiga ali kažipot pobožnemu kristjanu 
v nebeško domovino, Winterberg, Beč, Novi Jork, 1918; inv. 
št.: III.069.

70. Apostolski molitvenik, Ljubljana, 1918; inv. št.: III.070.
71. Viktor Kopatin, Pasijonski molitvenik, Prevalje, 1923; inv. 

št.: III.071.
72. Življenja pot, priročna knjiga za ude tretjega reda sv. Franči-

ška, Ljubljana, 1925; inv. št.: III.072.
73. Franc Bernik, Evharistične šmarnice, Kamnik, 1927; inv. št.: 

III.073.
74. Karol Cigon, Rajski glasovi, Vimperk, Dunaj, Novi York, 

1928; inv. št.: III.074.
75. Nebeški dvor ali družbeno češčenje našega gospoda Jezusa 

Kristusa, Marije, Matere božje in ljubih svetnikov, Ljubljana, 
1929; inv. št.: III.075.

76. Viktor Kopatin, Apostolstvo mož in fantov, Ljubljana, 1931; 
inv. št.: III.076.

77. Roman Tominec, Dnevi v Bogu, Ljubljana, 1933; inv. št.: 
III.077.

78. Angelik Tominec, Življenje mojega življenja, Ljubljana, 1934; 
inv. št.: III.078.

79. Jan K. Vreže, Sveta birma, birmancem in botrom v pouk in 
spomin, Maribor, 1934; inv. št.: III.079.

80. Presveti zakrament premišljevanja o gospodovi pričujočnos-
ti v presvetem rešnjem telesu iz spisov in govorov blaženega 
Petra Julija Eymarda, Celje, 1935; inv. št.: III.080.
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81. Boevej Mateo Crawley, Sveta ura v čast Kristusu kralju, Lju-
bljana, 1935; inv. št.: III.081.

82. Gregorij Pečjak, Večno življenje, Ljubljana, 1939; inv. št.: 
III.082.

83. Marijin Družbenik, molitvenik za Marijine družbe, Ljublja-
na, 1939; inv. št.: III.083.

84. Franc Jaklič, Za blagoslov narodu in domovini, Groblje, 
1940; inv. št.: III.084.

85. Roman Tominec, Skrivnost poslednjega usmiljenja, Ljublja-
na, 1943; inv. št.: III.085.

86. J. K. Boone, Vedno češčenje svetiga rešnjiga telesa in lepša-
nje revnih cerkva, Ljubljana, 1869; inv. št.: III.086.

87. Janez Volčič, Sveta ura, moliti Jezusa v zakramentu ljubezni 
božje /…/, Ljubljana, 1871; inv. št.: III.087.

88. Cerkveni molitvenik za Ljubljansko in Lavantinsko škofijo, 
1930; inv. št.: III.088.

IV. OBREDNIKI
1. Obrednik brez sprednje platnice in nekaj prvih strani ter 

večjega dela zadnje platnice, 18. stoletje; inv. št.: IV.001.
2. Obrednik brez platnic in nekaj prvih strani (verjetno Ritua-

le Labacensi), 18. stoletje; inv. št.: IV.002.
3. Rituale Labacense, Labaci, 1706; inv. št.: IV.003.
4. Rituale Salisburgense, 1715; inv. št.: IV.004.
5. Rituale Romanum, Venetiis, 1719; inv. št.: IV.005.
6. Gelasio di Cilia, Locupletissimus thesaurus continens, Ra-

tisbonae, 1744; inv. št.: IV.006.
7. Rituale Labacense, Labaci, CI). CICC. LXVII = 1000 + 500 

+ 200 + 67 = 1767; inv. št.: IV.007.
8. Compedium Riualis romano Salisburgensis, Clagenfurti, 

183011; inv. št.: IV.008.

11 Na zadnji strani molitev v slovenščini.
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9. Compedium ritualis Seccoviensis, Graecii, 1836; inv. št.: 
IV.009.

10. Rituale Romanu Salisburgense, Salisburgi, 1854 (dva izvo-
da); inv. št.: IV.010.

11. Popoldanja služba božja za katoliške kristjane, Celovec, 1855; 
inv. št.: IV.011.

12. Adolf Nepomutzky, Die Exequien, Klagenfurt, 185912; inv. 
št.: IV.012.

13. Wilhelm Karl Reischl, Chor und Meßbuch der Katholischen 
Kirche, Regensburg, New York, Cincinnati, 1870; inv. št.: 
IV.013.

14. Rituale parvum pro diecesi gurcensi, Clagenfurti, 1900; inv. 
št.: IV.014.

15. Die evangelien Lektionen nd Episteln auf alle Sonn und 
Festtage des katholischen Kirchenjahres, Wien, 1911; inv. št.: 
IV.015.

16. Mali obrednik, Previdevanje bolnikov in različni blagoslovi, 
Maribor, 1933; inv. št.: IV.016.

17. Zbirka svetih obredov za Lavantinsko in Ljubljansko škofijo, 
Ljubljana, 1933; inv. št.: IV.017.

18. Fran Kimovec, Malo opravilo na čast blaženi devici Mariji, 
Celje, 1940; inv. št.: IV.018.

19. Liber usualis Missae et officii pro dominicis et festis cum 
cantu Gregoriano /…/, Desclee & Socii, 1960; inv. št.: IV.019.

20. Deutsches Lektionar für Feier der heilien Messe, Freiburg, 
Basel, Wien, 1964; inv. št.: IV.020.

21. Conradus Effinger, Vade mecum sive libellus precum ad 
ussum praecipue Iuventutis studiosae accommodatis, Einsi-
edlae, Novi Eboraci, Cincinati et St. Ludovici, 1878; inv. št.: 
IV.021.

12 Na zadnjih straneh so v rokopisu napisane nemške in slovenske 
nabožne pesmi, ki so mogoče delo Antona Olibana.
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22. Jurij Simonič, Služabnik in cerkovnik pri katoliški službi 
božji, Maribor, 1894; inv. št.: IV.022.

23. Collectio rituum dioeceseos Lavantinae, Marburgi, 1896; 
inv. št.: IV.023.

24. Balthasar Scherndl, Liturgisches Handbüchlein zum Geb-
rauche für Priester und Messner, Linz, Urfahr, 1898; inv. št.: 
IV.024.

25. Mala služba blažene djevice Marije, Zagreb, 1905; inv. št.: 
IV.025.

26. Ordo providendi informos, Marburgi, 1906; inv. št.: IV:026.
27. Liturgija sv. Janeza Zlatoustega, Ljubljana, 1933; inv. št.: 

IV.027.
28. Jože Pogačnik, Veliki teden, Celje, 1934; inv. št.: IV.028.
29. Vložek v knjigo red svete maše, novi mašni hvalospevi, Lju-

bljana, 1969; Evharistične molitve, Ljubljana, 1971; inv. št.: 
IV.029.

V. PRIDIGE, HOMILIJE:
1. Franciscum Settelin, Agricultura spiritualis oder geistliches 

feldtbau, Salzburg, 1676 (pripis: ad bibliothecam pertinens, 
na drugi strani pa: sum ex libris philippi träetz capell. In 
/…/); inv. št.: V.001.

2. Athanasium von Dillingen, Vinea evangelica /…/, Vineae 
Evangelcae, pars secunda. Seu conciones festivales. Evange-
lischen Weinbergs, anderer theil oder Feyrtägliche Predigen, 
Dilingen, okrog 1693; inv. št.: V.002.

3. Eustachium Eisenhuet, Letzte Ehre/das ist leicht und Ehren 
Predigten, Augsburg, 1716; inv. št.: V.003.

4. Verlohrenes Schaaf von dem guten Hirten Christo Jesu, 
Wien, 1733; inv. št.: V.004.

5. Johann Baptist Massillon, Fastenpredigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten gelaten 
worden, 2. del, Prag, 1753; inv. št.: V.005.
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6. Johann Baptist Massillon, Fastenpredigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten gelaten 
worden, 3. del, Dresden, 1754; inv. št.: V.006.

7. Johann Baptist Massillon, Fastenpredigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten gelaten 
worden, 6. del, Dresden, 1755; inv. št.: V.007.

8. Johann Baptist Massillon, Fastenpredigten, welche vor dem 
Könige in Frankreich Ludwig dem Funfzehnten gelaten 
worden, 8. del, Dresden, 1756; inv. št.: V.008.

9. Johann Baptist Massillon, Synodalreden von den vor-
nehmstenpflichten der Geistlichen nebst einer Sammlung 
verschiedener, bischöflicher Verordnungen, 13. del, Dresden, 
1758; inv. št.: V.009.

10. Joanne Baptista Holzmann, Christliche Sitten Lehr, Graz, 
1760; inv. št.: V.010.

11. Esprit Fleschier, Lob und Sittenreden, 6. in 7. del, Augsburg 
und Innsbrugg, 1760; inv. št.: V.011.

12. Leopoldo Fraydt, Ausbreitung der Ehre Mariae, durch Trost, 
Lehr und Zahlreiche Wallfahrts predigen, Wien und Prag, 
1765; inv. št.: V.012.

13. Leopoldo Fraydt, Christenlehr Predigten in welchen die Ge-
bot Gottes und der Kirch /…/, Wien, 1766; inv. št.: V.013.

14. Martino Marckard, Septennium marianum, Wirzburg, 
1768; inv. št.: V.014.

15. Martino Marckard, Ehren und Sittenreden an denen Festa-
tegn Jesu Christi des Heiligen aller Heiligen /…/, Wirzburg, 
1769; inv. št.: V.015.

16. Francisco Xav. Goriupp, Zirkouno leitu ali evangelski nauki 
za usse nedele inu prasnike zeliga leita, Labaci, 1770; inv. št.: 
V.016.
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17. Rudolph Grasers, Verschiedene Predigten auf Sonn und Fe-
sttage /…/, Augsburg, 1776; inv. št.: V.017.

18. Joseph Haberkorn von Habersfeld, Reden von den Ge-
hemnissen des leidenden Heilandes, Breslau, 1777; inv. št.: 
V.018.

19. Maurus Lindemayr, Predigten auf alle Sonn nd Festtage des 
ganzen Jahres, Augsburg, 1777, 1. del; inv. št.: V.019.

20. Maurus Lindemayr, Predigten auf alle Sonn nd Festtage des 
ganzen Jahres, Augsburg, 1777, 2. del; inv. št.: V.020.

21. Maurus Lindemayr, Predigten auf alle Sonn nd Festtage des 
ganzen Jahres, Augsburg, 1777, 3. del; inv. št.: V.021.

22. Beda Mayr, Predigten über den Catechismus für das 
Landvolk auf alle Sonn und Festtage des Jahres, 2. del, Au-
gsburg, 1777; inv. št.: V.022.

23. Beda Mayr, Festpredigten und Reden von dem guten Tode 
für das Landvolk, 2. del (4. del), Augsburg, 1778; inv. št.: 
V.023.

24. Joseph Pergmayr, Geistliche Grundsätze und verschiedene 
Unterrichte /…/, Augsburg, 1778; inv. št.: V.024.

25. Haberkorn von Habersfeld Joseph, Reden über die vor-
nehmsten Gegenstände des Leiden Jesu Christi, Breslau, 
1779; inv. št.: V.025.

26. Mangin, Predigten auf die Sonntage des Jahres, nebst 
kurzen Unterweisungen auf die Festtage und einem Unter-
richte, alle Pflichten der Seelsorge auf eine würdige Art aus-
zuüben, Augsburg, 1779, 1. zvezek; inv. št.: V.026.

27. Versuch einer anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen 
ohne Unterschied der Religionen, Berlin, 1783, 2. del; inv. št.: 
V.027.

28. Versuch einer anleitung zur Sittenlehre für alle Menschen 
ohne Unterschied der Religionen, Berlin, 1783, 3. del; inv. št.: 
V.028.
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29. Christkatholische nützliche Haus Postill, 1784; inv. št.: 
V.029.

30. Joseph Ignaz Reinfeld, Homilien über alle Sonntagliche 
Evangelien des Jahres, Augsburg, 1787, 1. zvezek; inv. št.: 
V.030.

31. Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre, 1. del, 
Bamberg in Würzburg, 1789; inv. št.: V.031.

32. Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre, 2. del, 
Bamberg in Würzburg, 1789; inv. št.: V.032.

33. Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre, 3. del, 
Bamberg in Würzburg, 1789; inv. št.: V.033.

34. Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre, 4. del, 
Bamberg in Würzburg, 1789; inv. št.: V.034.

35. Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre, 5. del, 
Bamberg in Würzburg, 1789; inv. št.: V.035.

36. Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre, 6. del, 
Bamberg in Würzburg, 1789; inv. št.: V.036.

37. Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre, 7. del, 
Bamberg in Würzburg, 1789; inv. št.: V.037.

38. Das betrachtete Evangelium auf alle Tage im Jahre, 8. del, 
Bamberg in Würzburg, 1790; inv. št.: V.038.

39. Leonhard Luniatzek, Predigten, entwurfe auf alle Son und 
Feuertage des dreyjährigen praktischen Schuljahrs Grätz, 
179013; inv. št.: V.039.

40. Homilien über die Evangelien auf die Festtage des Jahres, 
Augsburg, 1791, 1. in 2. zvezek; inv. št.: V.040.

41. Neubearbeitete Predigtentwürfe auf die Festtage, Augsburg, 
1792, letnik 2; inv. št.: V.041.

13 Rokopis.
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42. Johann Nepomuck Lang, Erklärungen über den großen Ka-
techismus in den Kaiserlich Königlichen Staaten, 1. in 2. del, 
Augsburg, 179414; inv. št.: V.042.

43. Johann Nepomuck Lang, Erklärungen über den großen 
Katechismus in den Kaiserlich Königlichen Staaten, 3. del, 
Augsburg, 179415; inv. št.: V.043.

44. Joseph von Wendel, Gang der göttlichen Anstalten zur Be-
seligung der Menschen und ihre Vollendung durch Jesum, 1. 
del, Wien, 1795; inv. št.: V.044.

45. Joseph von Wendel, Gang der göttlichen Anstalten zur Be-
seligung der Menschen und ihre Vollendung durch Jesum, 
2. del, Wien, 1795; inv. št.: V.045.

46. Joseph Gabriel, Christliche Sittenlehrreden auf alle Sonn 
und Festtage des Jahrs, Grätz, 1800; inv. št.: V.046.

47. Raymund Dapp, Kurze Predigten und Predigtentwurfe über 
die gewöhnlichen Sonn und Festtags Evangelien besonders 
für Landleute, Grätz, 1800; inv. št.: V.047.

48. Anton Pachner, Erbauliche Sitten und Glaubensreden auf 
alle Sonn und Feyertage des ganze Jahres, Grätz, 1811, 2. zve-
zek; inv. št.: V.048.

49. Die Religion in Erklärungen und Gesprächen nach der An-
leitung des in kaiserlich königlichen Staaten vorgeschriebe-
nen Katechismus /…/, 3. del, Grätz,1814; inv. št.: V.049.

50. Paul Alois Jais, Erklärunge der heilgen Evangelien auf alle 
Sonn und gebothenen Feyertage wie auch auf einige beson-
dern Gedächtnißtage eines ganze katholischen Kirchenjah-
res, Grätz, 1823; inv. št.: V.050.

14 Knjiga je bila v knjižnici samostana Št. Pavel v Labotski dolini.
15 Knjiga je bila v knjižnici samostana Št. Pavel v Labotski dolini.
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51. Franz Xaver Schmid, Sammlung kurzer und leichtfaßiger 
Predigten und Homilien für das christcatholische gemeine 
Volk überhaupt /…/, 19. Band, prvi del, Grätz, 1825; inv. št.: 
V.051.

52. Johann Martin Gehrig, Letzte Predigten, Bamberg und 
Würzburg, 1825; inv. št.: V.052.

53. Christoph Friedrich von Ammon, Predigten zur Förderung 
christlicher Erbauung an allen Sonntagen und Festen des 
Jahres, 1. zvezek, Dresden, 1828; inv. št.: V.053.

54. Johann Nepomuk Tschupick, Neue Kanzelreden bey beson-
deren Geleenheiten, Grätz, 1836; inv. št.: V.054.

55. Kaspar Zwickenpflug, Vollständige, praktische katholische 
Christenlehren: zum Gebrauche bey dem sonntäglichen 
pfarrlichen Gottesdienste sowohl in kleineren Städten als 
auf dem Lande, Straubing, 1839, 9. zvezek; inv. št.: V.055.

56. Kaspar Zwickenpflug, Vollständige, praktische katholische 
Christenlehren /…/, Straubing, 1840, 11. zvezek; inv. št.: 
V.056.

57. Zwickenpflug K., Vollständige, praktische katholische 
Christenlehren /…/, Straubing, 1845, 1. in 2. zvezek; inv. št.: 
V.057.

58. Anton Slomshek, Hrana evangelskih naukov, bogoljubnim 
dusham dana na vse nadele ino sapovedane prasnike v leti, 
prvi del, Zelovez (Celovec), 1845; inv. št.: V.058.

59. Kaspar Zwickenpflug, Vollständige, praktische katholische 
Christenlehren /…/, Straubing, 1846, 7. in 8. zvezek; inv. št.: 
V.059.

60. Kaspar Zwickenpflug, Vollständige, praktische katholische 
Christenlehren /…/, Straubing, 1848, 12. zvezek; inv. št.: 
V.060.

61. Johann Baptist v. Hirscher, Betrachtungen über die sontäg-
lichen Evangelien des Kirchenjahres, drugi del, Tübingen, 
1853; inv. št.: V.061.
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62. Nicolaus Abancinus, Betrachtungen über das Leben und die 
Lehre Jesu Christi nah den vier Evangelisten für alle Tage 
des Jahres, Münster, 1877; inv. št.: V.062.

63. Georg Patitz, Ansprachen in der marianischen Congregati-
on der Jungfrauen, Regensburg, 1883; inv. št.: V.063.

64. Mihael Lendovšek, Slomšekove pridige osnovane, Maribor, 
1899; inv. št.: V.064.

65. Franz Tischler, Handbuch zur Leitung des dritten Ordens 
des heiligen Franziskus samt 150 Predigtskizzen, Bregenz 
am Bodensee, 1912; inv. št.: V.065.

66. Premišljevanja za vse dni v letu za usmiljene sestre sv. Vin-
cencija Pavelskega, tretji zvezek, Ljubljana, 1922; inv. št.: 
V.066.

67. Mihael Opeka, Mesto na gori, štirinajst govorov o cerkvi, 
Ljubljana, 1924; inv. št.: V.067.

68. Mihael Opeka, Večna knjiga, deset govorov o svetem pismu, 
Ljubljana, 1927, (dva izvoda); inv. št.: V.068.

69. Mihael Opeka, Kralj vekov, trinajst govorov o Bogu, Ljublja-
na, 1930; inv. št.: V.069.

70. Leopold Klima, Die Ahnengalerie der Königin, Maipredig-
ten, Warnsdorf, 1930; inv. št.: V.070.

71. Mihael Opeka, Knjiga postave, petinštirideset govorov o 
božjih zapovedih, 1.–3. zvezek, 1931; inv. št.: V.071.

72. Mihael Opeka, Očetov klic, sedem govorov o Katoliški akci-
ji, Ljubljana, 1932; inv. št.: V.072.

73. Mihael Opeka, Raztreseno klasje, štiriintrideset različnih 
govorov, Ljubljana, 1933; inv. št.: V.073.

74. Mihael Opeka, knjiga postave petinštirideset govorov o bož-
jih zapovedih, Ljubljana, 1931; inv. št.: V.074.

75. Ivan Vreže, Slomškove šmarnice, slomškovi »Misijonski 
govori« in pridige »Nebeško veselje«, Maribor 1936; inv. št.: 
V.075.
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76. Knjiga pridig; inv. št.: V.076.
77. Postilla oder Aussegnung der Dominical auch Fest und 

Feyrtäglicher Evangelien durchs ganze Jahr, Cöllen, 1629; 
inv. št.: V.077.

78. Valentin Podgorc, Evangelijska zakladnica, Razlaga ne-
deljskih evanjgelij kot berilo ob nedeljah in zapovedanih 
praznikih, Celovec, 1912; inv. št.: V.078.

79. Prosper Baudot, Les Evangeliques: vie de Jesus Christ medi-
tee, Lille, Bruges, 1925; inv. št.: V.079.
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VI. SVETO PISMO:
1. Sacra Biblia, vulgata editionis, Sixtu V, pont. Max. Iussus 

recognita atque edita, Antuerpiae, 1645 (na notranji strani 
platnice je zapis: Biblia propria domini Francisci T. – sešte-
vek rimskih številk je 1756); inv. št.: VI.00116.

2. Biblia sacra vulgatae editionis, Coloniae, 1679; inv. št.: 
VI.002.

3. Biblia sacra vulgatae editionis, Venetiis, 1727; inv. št.: VI.003.
4. Biblia sacra oder die heilige Schrift des alten Testaments, 

Psalme Davids, Augsburg, 1778; inv. št.: VI.004.
5. Biblia sacra oder die heilige Schrift des alten Testaments, 

Esdra, Tobia, Judith und Esther sammt dem Job, Augsburg, 
1779; inv. št.: VI.005.

6. Das Buch der Psalme zum allgemeinen Gebrauche andäch-
tiger Christen, Wien, 1781; inv. št.: VI.006.

7. Joseph Mayer, Das Evangelium, tretji zvezek, Wien, 1783; 
inv. št.: VI.007.

8. František Faustin Prochaz, Pismo swate, noweho Zakona, 
Praze (Praga), 1786, knjiga ima na koncu priložena dva ze-
mljevida svete dežele in Sredozemlja; inv. št.: VI.008.

9. Georgium Japel17, Svetu pismu stariga testamenta, Labaci, 
1791; inv. št.: VI.009.

10. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des neuen Testa-
ments, Kempten, 1791, 2. del prve knjige; inv. št.: VI.010.

11. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des alten Testa-
ments, Frankfurt am Main, 1797, 3. del prve knjige; inv. št.: 
VI.011.

16 Lesene platnice, manjkajo naslovnica in prvih 18 strani.
17 Jurij Japelj (1. april 1744 – 11. oktober 1807) je bil vodja celovškega 

semenišča. Na notranji strani platnice je zapis: »Prejev 12. marca 
leta 1926 od umrlega Antona Ivada, ofarja v Makovem mlinu.«
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12. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des neuen Testa-
ments, Frankfurt am Main, 1798, 1. del; inv. št.: VI.012.

13. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des neuen Testa-
ments, Frankfurt am Main, 1798, 2. del; inv. št.: VI.013.

14. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des neuen Testa-
ments, Frankfurt am Main, 1798, 3. del; inv. št.: VI.014.

15. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des alten Testa-
ments, Frankfurt am Main, 1800, 3. del druge knjige; inv. št.: 
VI.015.

16. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des alten Testa-
ments, Franfurt am Main, 1801, 2. del druge knjige; inv. št.: 
VI.016.

17. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des alten Testa-
ments, Franfurt am Main, 1801, 2. del prve knjige; inv. št.: 
VI.017.

18. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des alten Testa-
ments, Franfurt am Main, 1803, 2. del tretje knjige; inv. št.: 
VI.018.

19. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des alten Testa-
ments, Franfurt am Main, 1811, 1. del prve knjige; inv. št.: 
VI.019.

20. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des alten Testa-
ments, Franfurt am Main, 1812, 2. del četrte knjige; inv. št.: 
VI.020.

21. Dominicus Brentano, Die heilige Schrift des alten Testa-
ments, Franfurt am Main, 1813, 4. del prve knjige; inv. št.: 
VI.021.

22. Matthaeum Wolf, Svetu pismu stariga testamenta. Baruh, 
Ezehiel inu Daniel, Labaci, 1802; inv. št.: VI.022.

23. Bonifaz Martin Schnappinger, Die heilige Schrift des neuen 
Bundes, Mannheim, 1817, 2. del; inv. št.: VI.023.
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24. Bonifaz Martin Schnappinger, Die heilige Schrift des neuen 
Bundes, Mannheim, 1818, 4. del; inv. št.: VI.024.

25. Allioli Joseph Franz, Die heilige Schrift des lten und neuen 
Testaments., Landshut, 1838, 6. del; inv. št.: VI.025.

26. Allioli Joseph Franz, Die heilige Schrift des lten und neuen 
Testaments, Landshut, 1839, 1. del; inv. št.: VI.026.

27. Joseph Franz von Allioli, Die heilige Schrift des alten und 
neuen Testaments, Landshut, 1839, 3. del; inv. št.: VI.027.

28. Joseph Franz von Allioli, Die heilige Schrift des alten und 
neuen Testaments, München und Landshut, 1858, 3. del; inv. 
št.: VI.028.

29. Aloisio Messmer, Introductio in libros Novi Testamenti, Ce-
niponte, 1858; inv. št.: VI.029.

30. Frančišek Lampe, Zgodbe svetega pisma, I. del, Zgodbe sta-
rega zakona, Celovec, 1894; inv. št.: VI.030.

31. Frančišek Lampe, Krek Janez Ev., Zgodbe svetega pisma, II. 
del, zgodbe novega zakona, Celovec, 1903; inv. št.: VI.031/1 in 
VI.031/2.

32. Joseph Franz von Allioli, Die Heilige Schrift des Alten und 
Neuen Testamentes, München, 1911; inv. št.: VI.032.

33. Alfonz Levičnik, Zgodbe svetega pisma, drugi del, Ljublja-
na, 1932; inv. št.: VI.033.

34. Sveto pismo novega zakona, prvi del: evangeliji in apostol-
ska dela, Ljubljana, 1937; inv. št.: VI.034.

35. Sveto pismo nove zaveze, drugi del, Celje, 1948, (dva izvoda); 
inv. št.: VI.035.

36. Juri Dalmatin, Biblia, tu ie vse svetu pismu stariga inu novi-
ga Testamenta, Wittemberg, 1584 (faksimile); inv. št.: VI.036.

37. Sveto pismo stare in nove zaveze z razlaganjem, 6. zvezek, 
Ljubljana, 1856; inv. št.: VI.037.

38. Sveto pismo stare in nove zaveze z razlaganjem, prvi zvezek, 
Ljubljana, 1857; inv. št.: VI.038.
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39. Sveto pismo stare in nove zaveze z razlaganjem, drugi zve-
zek, Ljubljana, 1857; inv. št.: VI.039.

40. Sveto pismo stare in nove zaveze z razlaganjem, tretji zve-
zek, Ljubljana, 1858; inv. št.: VI.040. 

41. Frančišek Lampe, Zgodbe svetega pisma, 1. snopič – 15. sno-
pič, Celovec, 1894–1908; inv. št.: VI.041.

42. Janez Panholzer, Velike zgodbe svetega pisma stare in nove 
zaveze za /…/, Dunaj, 1912; inv. št.: VI.042.

43. Biblia sacra, Tomus I – Tomus V., Ratisbonae, 1922, pet 
majhnih knjižic, inv. št.: VI.043.

44. Sveto pismo novega zakona, prvi del, evangeliji in apostol-
ska dela, Ljubljana, 1937; inv. št.: VI.044.

45. Penatavh oziroma v hebrejščini »Humash« ali (kot je napisa-
no na knjigi) »Hamishah Humshei Torah«18, Berlin, 1871/72; 
inv. št.: VI.055.

46. Sveto pismo novega zakona, drugi del: apostolski listi in ra-
zodetje, Ljubljana, 1939; inv. št.: VI.056.

VII. TEOLOGIJA, FILOZOFIJA IN NARAVOSLOVJE
1. Ioannes Gigas, Sachssenspiegel, Leipzig, 1539; inv. št.: 

VII.001.
2. Petro Canisio, Notae in evangelicas lectiones, quae per tom-

vm annvm dominicis diebus in ecclesia catholica recitantur, 
Friburgi, 1591; inv. št.: VII.002.

3. Franc Luca, Concordantiae biblorum utriusque testamenti 
veteris et novi, M.VIC XII = 1612; inv. št.: VII.003.

4. Meffret, Verbi dei praeconis quodam celeberrimi, Monachii, 
1614; inv. št.: VII.004.

18 Knjiga, pisana v hebrejščini, je bila last Ivana 
Hojnika, župnika v Koprivni.
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5. Petrum Bessaeum, Postilla oder aussegnung aller sonn Fest 
und Feyrtäglichen Euangelien, München, 1622, knjiga zavita 
v starejši popisan pergament, 13. stoletje; inv. št.: VII.005.

6. Matthia Fabro, Conciones in Dominicas & festa totius anni, 
okrog 1634; inv. št.: VII.006.

7. Alexandrum Calamato, Spectaculum dolorosum, passionis 
et mortis christi domini, okrog 1656 /sentia patrem); inv. št.: 
VII.007.

8. Alexandro Calamato, Tractatus tertius adventualis, Mogun-
tiae, 1656; inv. št.: VII.008.

9. Francico Natolio, S. Franciscus Xaverius, e Societate Jesu, 
orientis apostolus, Graecii, 1656; inv. št.: VII.009.

10. Orbis universiuotorum pro definitione piae et verae senten-
tiae de Immaculata conceptione dei parae /…/, Clagenfurt, 
1659; inv. št.: VII.010.

11. Martini Becani, Manuale controversarium huius temporis 
/…/, Coloniae, 1660 (v njej podpis Caspari Pillath); inv. št.: 
VII.011.

12. Henricum Engelgrave, Lux evanelica sub velum sacrorum 
emblematum, pars 1, Herbipoli, 1661; inv. št.: VII.012.

13. Cornelio Cornelii a Lapide, Commentaria in epistolas cano-
nicas, knjiga I, 1662 (komentarji h knjigam svetega pisma); 
inv. št.: VII.013.

14. Comelio Cornelii a Lapide, Commentaria in epistolas cano-
nicas, knjiga III, 1662 (komentarji h knjigam svetega pisma); 
inv. št.: VII.014.

15. Comelio Cornelii a Lapide, Commentaria in epistolas cano-
nicas, knjiga VI, 1662 (komentarji h knjigam svetega pisma); 
inv. št.: VII.015.

16. Comelio Cornelii a Lapide, Commentaria in epistolas cano-
nicas, knjiga VII, 1662 (komentarji h knjigam svetega pis-
ma); inv. št.: VII.016.
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17. Comelio Cornelii a Lapide, Commentaria in epistolas cano-
nicas, knjiga IX, 1662 (komentarji h knjigam svetega pisma); 
inv. št.: VII.017.

18. Comelio Cornelii a Lapide, Commentaria in epistolas cano-
nicas, knjiga X, 1662 (komentarji h knjigam svetega pisma); 
inv. št.: VII.018.

19. Caesaris Calderini, Perfectissimus Calepinus paruus, Vene-
tiis, 1662; inv. št.: VII.019.

20. Michael Seiz, Egger Caelestino, Tractatus de Deo uno et tri-
no, Graecii, 1663; inv. št.: VII.020.

21. Augustinus Paoletti, Discursus Praedicabiles, sive virida-
rium sacrarum conconum in dominicas festa /…/, Coloniae, 
1664; inv. št.: VII.021.

22. Augustinus Paoletti, Quadragesimale siue discursus praedi-
cabiles in omnes totius quadragesimae dominicas et ferias, 
Coloniae, 1664; inv. št.: VII.022.

23. Friderico Fornero, Paradisus Evangelicus malorum punico-
rum, Tomus I, Moguntiae, 166519; inv. št.: VII.023.

24. Joannis de S. Geminiano, Universum praedicabile, Coloni-
ae, 1665; inv. št.: VII.024.

25. Hugone Cardinali, Sacrorum biblorum vulgatae editionis 
concordantiae, Lugduni, 1665; inv. št.: VII.025.

26. Henric Engelgrave, Coelium empyreum, Coloniae, 1669; inv. 
št.: VII.026.

27. Alphonso Antonio de Sarasa, Ars semper gaudendi, Coloni-
ae, 1676; inv. št.: VII.027.

28. Carolo Van Horn, Cornucopiae concionum sacrarum & 
moralium formatarum, Colonae, 1676; inv. št.: VII.028.

19 Možno, da je bila del beneficiatove knjižnice v trgu Guštanj.
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29. Alexander Calamato, Messunensis quadragesimale sn 
discursus selecti in sacra evangelia per quadragesimam 
occurentia, tomus secundus, Francofurti, 1679; inv. št.: 
VII.029.

30. Michael Pexenfelder, Concionator historicus rariorum even-
tuum exemplis ad instructionem moralem explicatis, de-
lectans ac docens, 168020, (2 izvoda); inv. št.: VII.030.

31. Jacobi Marchanti, Conciones morales, continentes, Coloni-
ae, 1682; inv. št.: VII.031.

32. Diego Lopez de Messa, Mensa spiritualium ciborum, Colo-
niae, 1685; inv. št.: VII.032.

33. Brunone Schlibnigg, Anima una et trina, Salzburg, 1686; 
inv. št.: VII.033.

34. Anacleto Reiffenstuel, Theologia Moralis, Monachij, 1692; 
inv. št.: VII.034.

35. Paulo Segneri, Manna animae seu exercitum facile simul et 
fructuosum illis qui quoquo modo vacare orationi deside-
rant, Dilingae, 1699; inv. št.: VII.035.

36. Paulo Segneri, Homo Christianus in sua lege institutus siue 
discursus morales quibus totum hominis christiani officium 
explicatur, quidque is fugere, quidagere debeat, quam exa-
ctisime traditur, 1702; inv. št.: VII.036.

37. Joanne Baptista Taberna, Synopsis theologiae practicae, pars 
prima, Coloniae, 1705; inv. št.: VII.037.

38. María de Jesús de Ágreda, Mistica citta di Dio, Tomo terzo, 
Trento, 1709; inv. št.: VII.038.

39. Ioan Hieronymo Frezza, Templum morale confessariorum, 
1711; inv. št.: VII.039.

20 Za en izvod je možno, da je bil del beneficiatove 
knjižnice v trgu Guštanj.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina



455

40. Jacobo de Corella, Praxis, confessionalis et explicatio propo-
sitionum damnatarum /…/, Prima pars, Labaci, 1713; inv. št.: 
VII.040.

41. Sebastiano Textor, Concionatoris extra ordinarii pars quar-
ta, 4. del, Augsburg, 1713; inv. št.: VII.041.

42. Thomas Winter, Palinodia libertinorum, Vienna, 1720; inv. 
št.: VII.042.

43. Acta utriusque processus in causa canonisationis Beati Jo-
annis Nepomuceni martyris, Viennae, 1721; inv. št.: VII.043.

44. Gayot de Pitaval, Bibliotheque des Gens de Cour, Amster-
dam, 1726; inv. št.: VII.044.

45. Bonaventura Elers, Discipulus redividus: seu sermones di-
scipuli quadragesimales et festivales, 1728; inv. št.: VII.045.

46. Camillo Hectoreus, Solitudo sacra ad dies octo /…/, Soloni-
ae, 1728; inv. št.: VII.046.

47. Claudio La Croix, Theologia moralis, Tomus primus, Vene-
tiis, 1730; inv. št.: VII.047.

48. Benjamin Elbel, Theologia moralis sacramentalis tripartita, 
Graecii, 1730; inv. št.: VII.048.

49. Josehi de Barzia, Manuductio ad excitatorem christianum, 
tomus primus, 1732; inv. št.: VII.049.

50. Jacobi Pontani, Progymnasmata latinitatis, Viennae, 1732; 
inv. št.: VII.050.

51. Hugo de Sancto Charo, Lucas Franciscus, Phalese Hubert, 
Cardinalis Hugonis, Sacrorum Biblorum vulgatae editionis 
concordantiae, Venetiis, 1733; inv. št.: VII.051.
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52. Joseph Ignaz Claus, Spicilegium Concionatorium, Hoc Est: 
Conceptus Morales Pro Cathedra: Quos Ad Instruendam 
In Fide Christiano-Catholica Plebem, Ad Extirpanda Vitia, 
Et Implantandas Virtutes Ex Praestantissimis Auctoribus 
Collectos, Atque Variis Sacrae Scripturae Figuris, Doctrinis 
Moralibus, Similitudinibus Et Exquisitis Historiis Refertos 
Ad Populum Dixit, Dein Multorum Hortatu Et Desiderio 
Juris, Pars 1, Augustae Vindelicorum; Dilingae, 1735; inv. št.: 
VII.052.

53. Martin Prugger, Lehr und Exempel Buch worinn nicht al-
lein vorgetragen der völlige Catechismus oder die Christ 
catholische Lehr, Augsburg, okr. 1736; inv. št.: VII.053.21 

54. Paulo Segneri, Homo christianus, Pars prima, Dilingae, 
1737; inv. št.: VII.054.

55. Philippo Chiffletio, Canones et decreta sacro sancti et 
oecumenici concilii tridentini, Klagenfurt, 1737; inv. št.: 
VII.055.

56. Tiburtii Navar, Manuductio ad praxim executionis litera-
rum sacrae poenitentiariae, Tyrnaviae, 1738; inv. št.: VII.056.

57. Guilielmo Baile, Epitome controversarium, Graecii, 1739; 
inv. št.: VII.057.

58. Joannes a Jesu Maria, Dominicale seu conciones super to-
tius anni dominicas, Viennae, 1741; inv. št.: VII.058.

59. Pauli Laymann, Theologiae moralis compedium /…/, pars 
prima, 1744; inv. št.: VII.059.

60. Pauli Laymann, Theologiae moralis compedium absolutissi-
mum, Viennae, 1753; inv. št.: VII.060.

21 Na notranji strani knjižne platnice je rokopis 
o spovedi v slovenskem jeziku, 1795.
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61. Eusebio Amort, Theologia Moralis, Tomus 1, Augustae Vin-
delicorum et Oeniponti, 1758; inv. št.: VII.061.

62. Eusebio Amort, Theologia Moralis, Tomus 2, Augustae Vin-
delicorum et Oeniponti, 1758; inv. št.: VII.062.

63. Jacobi Tirini, Antuerpiani in universam sacram scripturam 
comentarius, Venetiis, 1760; inv. št.: VII.063.

64. Joseph von Riegger, Corpus juris poblici et ecclesiastici ger-
maniae academicum, Wien, 1764; inv. št.: VII.064.

65. Joanne,Cabassutio Notitia conciliorum sanctae ecclesiae, to-
mus I in Tomus secundus, Tyrnaviae, 1764; inv. št.: VII.065.

66. Francisco Neumayr, Religio prudentum, Ingolstad, 1764; 
inv. št.: VII.066.

67. Pauli Gabrielis Antoine, Theologia moralis universa, pars 
I/1. del, Passavii, 1766; inv. št.: VII.067.

68. Pauli Gabrielis Antoine, Theologia moralis universa, pars 
prima, Romae, 1766; inv. št.: VII.068.

69. Andreae Balthasaris, Sacrosanctum concilium tridentinum, 
1766; inv. št.: VII.069.

70. Pauli Gabrielis Antoine, Theologia moralis universa, 3. del, 
Passavii, 1767; inv. št.: VII.070.

71. Pauli Gabrielis Antoine, Theologia moralis universa, 4. del, 
Passavii, 1767; inv. št.: VII.071.

72. Pauli Gabrielis Antoine, Theologia moralis universa, 5. del, 
Passavii, 1767; inv. št.: VII.072.

73. Pauli Gabrielis Antoine, Theologia moralis universa, 6. del, 
Passavii, 1768; inv. št.: VII.073.

74. Pauli Gabrielis Antoine, Theologia moralis universa, pars 
prima, Venetiis, 1770; inv. št.: VII.074.

75. Petri Mariae Gazzaniga, Praelectiones theologicae de deo 
uno et trino, Venetiis, 1770; inv. št.: VII.075.

76. Claudii Fleury, Institutiones juris ecclesiastici, 1771; inv. št.: 
VII.076.
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77. Thomae ex Charmes, Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum, Tomus I, 1774; inv. št.: VII.077.

78. Thomae ex Charmes, Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum, Tomus II, 1774; inv. št.: VII.078.

79. Thomae ex Charmes, Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum, Tomus V, 1774; inv. št.: VII.079.

80. Thomae ex Charmes, Theologia universa ad usum sacrae 
theologiae candidatorum, Tomus VI, 1774; inv. št.: VII.080.

81. Marianus de Angelis, Examen Theologico morale, 1778; inv. 
št.: VII.081.

82. Institutiones ad eloquentiam, pars posterior, Vindobonae, 
1778; inv. št.: VII.082.

83. Simonis Salamo, Regula cleri ex sacris litteris, Graecii, 1780; 
inv. št.: VII.083.

84. Josepho Lauber, Institutiones theologiae pastoralis, Brunae, 
1781; inv. št.: VII.084.

85. Balhasaris Andrae, sacrosanctum concilium tridentinum, 
1781; inv. št.: VII.085.

86. Xaveri Gmeineri, Epitome historiae ecclesiasticae, Graeci 
1787; inv. št.: VII.086.

87. Thomae ex Charmes, Compedium theologiae universae, 
1790; inv. št.: VII.087.

88. Joseph Wendel, Gang der götlichen Anstalten zur beseligug 
der Menschen und ihrer Vollendung durch Jesum, tretji del, 
Wien, 1795; inv. št.: VII.088.

89. Francisci Samuelis Karpe22, Compendiaria Philosophiae 
Moralis, Viennae, 1804; inv. št.: VII.089.

90. Gregor Köhler, Practische Anleitung für Seelsorger im Bei-
chtstuhle, Frankfurt am Main, 1808; inv. št.: VII.090.

22 Kranjski profesor v Olomucu in na Dunaju.
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91. Gregor Köhler, Practische Anleitung für Seelsorge am 
Kranken und Sterbebette, Frankfurt am Main, 1815; inv. št.: 
VII.091.

92. Johann Michael Leonhard, Versuch eines Leitfadens bey 
dem katholiscen Religions Unterrichte, Wien, 1818; inv. št.: 
VII.092.

93. Franz Stapf, Handbuch zum neuen Katechismus des Bisthu-
ms Bamberg, Prag, 1825; inv. št.: VII.093.

94. Gregor Köhler, Anleitung für Seelsorger in dem Beichtstuh-
le, Frankfurt am Main, 1827; inv. št.: VII.094.

95. Alphonso Maria de Ligori, Homo apostolicus instructus in 
sua vocatione ad audiendas confessiones, Bassani, 1833; inv. 
št.: VII.095.

96. Franz Veriti, Kershanski katolishki nauk sa odrashene ljudi, 
III. del, Ljublana, 1834; inv. št.: VII.096.

97. Alphonso Maria de Liguori, Vollkommener Weltpriester, 
Wien, 1838; inv. št.: VII.097.

98. Aloys Schlör, Geistesübungen nach der Weise des h. Igna-
tius von Loyola für Priester und Candidaten des Priestert-
hums, Gratz, 1840; inv. št.: VII.098.

99. Aloys Schlör, Geistlicher Wegweiser für Kleriker, besonders 
in Seminarien /…/, Grätz, 1842; inv. št.: VII.099.

100. Le Orazioni tratte dalle parole degli evangeli /…/, Venezia, 
1842; inv. št.: VII.100.

101. Eusebius Nierremberg, Wagschafen der Ewigkeit oder von 
dem Unterschiede der Zeit und Ewigkeit, Wien, 1844; inv. 
št.: VII.101.

102. Friedrich Schoedler, Das Buch der Natur, die Lehren der 
Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Physi-
ologie, Botanik und Zoologie, Braunschweig, 1848; inv. št.: 
VII.102.

knjižnično gradivo v župniji prevalje
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103. Andrej Albreht, Razlaganje keršanskiga katoljškiga nauka, 
II. del, Ljubljana, 1850; inv. št.: VII.103.

104. Anton Slomšek, Djanje svetnikov božjih in razlaganje 
prestavnih praznikov ali svetnikov, Gradec, 1853; inv. št.: 
VII.104.

105. Fr. Leop. Br. Liebermann, Institutiones Theologicae, Tomus 
I, Moguntiae, 1861, (dva izvoda); inv. št.: VII.105.

106. Fr. Leop. Br. Liebermann, Institutiones Theologicae, Tomus 
II, Moguntiae, 1861; inv. št.: VII.106.

107. Leitfaden zum rationellen Betriebe der Bienenzucht, Prag, 
1861; inv. št.: VII.107.

108. Tomaž Mraz23, Djansko vodilo, po kterem naj se pervošolci 
v presv. Jezusovi veri podučevajo, Marburg, 1862; inv. št.: 
VII.108.

109. Neue Leitsterne auf der Bahn des Heils, Regensburg, 1862; 
inv. št.: VII.109.

110. Simone Aichner, Compedium Juris Ecclesiastici cum singu-
lari /…/, Brixinae, 1864; inv. št.: VII.110.

111. Kerščanski katoliški nauk okrajšan, spisek iz velikega ka-
tekizma v vprašanjih in odgovorih, Dunaj, 1868; inv. št.: 
VII.111.

112. Gaudentius, Ablass und Bruderschaftsbuch für Catholische 
Christen, Inssbruck, 1870, 2. zvezek; inv. št.: VII.112.

113. Gašpar Erhard, Kociančič Štefan, Kristusovo življenje v pre-
mišljevanjih in molitvah, Celovec, 1873; inv. št.: VII.113.

114. Alphonso Rodriguez, Der Weg der christichen Voll-
kommenheit, 1. zvezek, Münster, 1877; inv. št.: VII.114.

23 Takrat je bil kaplan v Libeličah.
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115. Sv. Frančišek Salezij, poslovenil Franc Rup, Filotea ali navod 
k pobožnemu življenju, Celovec, 188024; inv. št.: VII.115.

116. Kleiner Katechismus, Wien, 1880; inv. št.: VII.116.
117. F. X. Weninger, Exercitia Spiritualia s Ignatii de Loyola, Mo-

guntiae, 1883; inv. št.: VII.117.
118. Ludwig Feuerbach, Das Wesen des Christenthums, Leipzig, 

1883; inv. št.: VII.118.
119. Tomaž Mraz, Razlaga srednjega in največjega šolskega kate-

kizma, Celovec, 1883; inv. št.: VII.119.
120. Josip Volčič, Življenje preblažene Device in Matere Marije 

in njenega prečistega ženina svetega Jožefa, 1. del, Celovec, 
1884; inv. št.: VII.120.

121. Mihael Lendovšek, Antona Martina Slomšeka pastirski listi, 
Celovec, 1890; inv. št.: VII.121.

122. Sebastian Kneipp, Meine Wasser Kur deurch mehr als 35 
Jahre erprobt und geschrieben zur Heilung der Krankhei-
ten und Erhaltung der Gesundheit, Kempten, 1891; inv. št.: 
VII.122.

123. Gesta et Statuta synodi diocesanae, quam anno domini 
1896, Marburgi, 1897; inv. št.: VII.123.

124. Anton Kržič, Zgledi bogoljubnih otrok iz vseh časov kr-
ščanstva, Ljubljana, 1898; inv. št.: VII.0124.

125. Srednji katekizem ali krščanski nauk, Celovec, 1898; inv. št.: 
VII.125.

126. Alban Stolz, Die Nachtigall Gottes, Freiburg im Breisgau, 
1899; inv. št.: VII.126.

127. Alban Stolz, Wachholder Geist gegen die Grundübel der 
Welt: Dummheit, Sünde und Elend, Freiburg im Breisgau, 
1899; inv. št.: VII.127.

24 Ta, kot še nekaj drugih knjig, je bila last Katoliškega izobraževalnega 
društva Prevalje. V tem seznamu je označena samo ta, vse 
pa imajo na notranjih straneh žig omenjenega društva.

knjižnično gradivo v župniji prevalje
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128. Ferdinand Probst, Pastirna – rokopis v slovenskem jeziku 
glede podeljevanja cerkvenih zakramentov; 19. stoletje, inv. 
št. knjige: VII.128.

129. Od svetih zakramentov, IV. poglavje; inv. št.: VII.129.
130. Gury, Moraltheologie, 2. del; inv. št.: VII.130.
131. Ivan Križanič, Razlaga novega velikega katekizma, prvi del, 

Maribor, 1899; inv. št.: VII.131.
132. Alban Stolz, Dürre Kräuter, Freiburg im Breisgau, 1900; inv. 

št.: VII.132.
133. Anton Jeglič, Didonov Jezus Kristus25, prvi zvezek, Ljublja-

na, 1900; inv. št.: VII.133.
134. Anton Jeglič, Didonov Jezus Kristus, drugi zvezek, Ljublja-

na, 1901; inv. št.: VII.134.
135. Actiones et Constitutiones synodi diocesanae quam anno 

sacro 1900, Marburgi, 1901; inv. št.: VII.135.
136. Franz X. Bobelka, Katechismus der biblischen Geschichte 

des alten Bundes, Graz, 1902; inv. št.: VII.136.
137. Frančišek Bleiweis, Pouk krščanskim staršem, Ljubljana, 

1904; inv. št.: VII.137.
138. Ecclesiae Lavantinae synodus diocesana quam anno Domi-

ni 1903, Marburgi, 1904; inv. št.: VII.138.
139. Jožef Rogač, Življenje svetnikov in svetnic božjih, prvi del, 

Celovec, 1906; inv. št.: VII.139.
140. Acta et constitutiones concilii provinciae salisburgesis, Sa-

lisburgi, 1906; inv. št.: VII.140.
141. Synodus diocesana Lavantina quam anno salutis, Marburgi, 

1907; inv. št.: VII.141.

25 Dvojnika tega dela in naslednjega drugega dela sta 
shranjena v omari skupaj z nepopisanimi knjigami.
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142. Matija Torkar, Življenje svetnikov in svetnic božjih, drugi 
del, Celovec, 1908; inv. št.: VII.142.

143. Alban Stolz, Kleinigkeiten, prvi del, Freiburg im Breisgau, 
1909; inv. št.: VII.143.

144. Alban Stolz, Kleinigkeiten, prvi del, Freiburg im Breisgau, 
1909; inv. št.: VII.144.

145. Franc Rihar, Marija v zarji slave, Celovec, 1909; inv. št.: 
VII.145.

146. Johann Pichler, Katholische Volksschul Katachesen, Wien, 
1909; inv. št.: VII.146.

147. Anton Jeglič, Staršem pouk o vzgoji, Ljubljana, 1910; inv. št.: 
VII.147.

148. Anton Jeglič, Mladeničem, drugi zvezek: življenje po veri, 
Ljubljana, 1910; inv. št.: VII.148.

149. Nikolaus Gottesleben in Johann Schiltknecht, Die Bibli-
sche Geschichte auf der Mittelstufe der Katholischen Vol-
ksschule, Paderborn, 1911; inv. št.: VII.149.

150. Podobe iz misijonskih dežel, Celovec, 1912; inv. št.: VII.150.
151. Operationes et Constitutione synodi diocesanae Lavantinae, 

quam anno Domini 1911, Marburgi, 1912; inv. št.: VII.151.
152. Karl Kammel, Bericht über den XXIII. Internationalen eu-

charistschen Kongress, Wien, 1913; inv. št.: VII.152.
153. Anton Jeglič, Mesija26, 1. zvezek, Celovec, 1914; inv. št.: 

VII.153.
154. Anton Jeglič, Mesija, 2. zvezek, Celovec, 1915; inv. št.: VII.154.
155. Anton Jeglič, Psalmi et cantica secundum ordinem in psal-

terio romano, I. Dominica, Ljubljana, 1915; inv. št.: VII.155.
156. Josip Valjavec, Skrivnost presvetega rešnjega telesa, Ljublja-

na, 1916; inv. št.: VII.156.

26 Dvojnika te in naslednje knjige sta shranjena v 
omari skupaj z neobdelanimi knjigami.
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157. Janez Evangelist Zore, Življenje svetnikov, Zvezki 1–14, Ce-
lovec, Prevalje, Celje, 1917–1939, (zvezka 3 in 4 izdana na Pre-
valjah, več izvodov obeh zvezkov); inv. št.: VII.157.

158. Anton Jeglič, Na noge v sveti boj, Prva knjiga: V boj za te-
melje krščanske vere, Celovec, 1918, (dva izvoda); inv. št.: 
VII.158.

159. Franc Ušeničnik, Pastoralno bogoslovje, prvi in drugi zve-
zek, Ljubljana, 1919, (dva izvoda); inv. št.: VII.159.

160. Lambert Ehrlich, Katoliška cerkev, kraljestvo božje na zem-
lji27, 1. del, Celovec, 1919; inv. št.: VII.160.

161. Anton Jeglič, Na noge v sveti boj, Druga knjiga: V boj za 
krščanske resnice in čednosti, Prevalje, 1920, (šest izvodov); 
inv. št.: VII.161.

162. Franc Bernik, Spolnjuj zapovedi, prva knjiga, Kamnik, 1921; 
inv. št.: VII.162.

163. Frančišek Kovačič, Doctor Angelicus sv. Tomaž Akvinski, 
Ljubljana, 1923; inv. št.: VII.163.

164. Anton Čadež, Most v življenje, Ljubljana, 1923; inv. št.: 
VII.164.

165. Jožef Lesar, Apostoli Gospodovi, 1. in 2. del, Prevalje, 1924; 
inv. št.: VII.165.

166. Herman Vedenik, Kako si ohranimo ljubo zdravje, Prevalje, 
(datum izdaje ni zapisan); inv. št.: VII.166.

27 Dvojnik knjige je shranjen v omari med neobdelanimi knjigami.
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167. Lambert Ehrlich, Katoliška cerkev, kraljestvo božje na zem-
lji, 2. zvezek, Prevalje, 1926, (5 izvodov); inv. št.: VII.167.

168. Pierre-Julien Eymard, La divine Eucharistie, Bruges, Lille, 
Paris, Lyon, 192628; inv. št.: VII.168.

169. Daniel Feuling, Glaubensgewißheit und Glaubenszweifel, 
Beuron, 1926; inv. št.: VII.169.

170. Lambert Ehrlich, Katoliška cerkev, kraljestvo božje na zem-
lji, 2. zvezek, Prevalje, 1926, (2 izvoda); inv. št.: VII.170.

171. Ioanne Chelodi, Ius de Personis iuxta codicem iuris canoni-
ci praemisso tractatu, de principiis et fontibus I. C., Triden-
ti, 1927; inv. št.: VII.171.

172. Bruno Lovrić, Heortologija, Niš, 1927; inv. št.: VII.172.
173. Adolph Tanquerey, Synopsis theologiae dogmaticae, tomus 

tertius, De deo sanctificante et remuneratore seu /…/, Pari-
sis, Tornaci, Romae, 1929; inv. št.: VII.173.

174. Hieronymus Noldin, De principis Theologiae Moralis (v isti 
zbirki kot spodnja), Oeniponte, 1929; inv. št.: VII.174.

175. Hieronymus Noldin, De praeceptis dei et ecclesiae, Oeni-
ponte (Innsbruck), 1930 (v zbirki: Summa Theologiae Mora-
lis iuxta codicem iuris canonici); inv. št.: VII.175.

176. Gregor Rensing, Lebensvoller Religionsunterricht für das 
erste Schuljahr, Köln, 1930; inv. št.: VII.176.

177. Janko Mlakar, Katoliški verouk za četrti razred srednjih in 
meščanskih šol, Ljubljana, 1931; inv. št.: VII.177.

178. Katoliški katekizem, Celovec, 1931; inv. št.: VII.178.
179. Franc Jaklič, Misijonski škof Irenej Friderik Baraga, Celje, 

1931; inv. št.: VII.179.

28 Možno, da je katero izmed teh treh knjig ali pa kar vse 
tri podaril župniku Rieplu škof Gregorij Rožman. To 
lahko sklepamo iz pisma, ki ga je škof Rožman poslal 
župniku Rieplu in je shranjeno v župnijskem arhivu.

knjižnično gradivo v župniji prevalje
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180. Franc Ušeničnik, Pastoralno bogoslovje, Ljubljana, 1932; inv. 
št.: VII.180.

181. France Debevec, Jetika, Celje, 1933; inv. št.: VII.181.
182. Fran Kovačič, Služabnik božji Anton Martin Slomšek kne-

zoškof Lavantinski, Celje, 1934; inv. št.: VII.182.
183. Vilko Novak, ur., Slovenska krajina, zbornik ob petnajstle-

tnici osvobojenja, Beltinci, 1935; inv. št.: VII.183.
184. Več majhnih knjižic; inv. št.: VII.184: 

• Knjižica št. 30 b: Novo poganstvo, 15. maj 1936.
• Knjižice št. 33 a: Alojzij Gonzaga, 1. avgust 1936. 
• Knjižica št. 87: Mihčeve zgodbice, 1. julij 1937.
• Knjižica št. 99: Nadškof Jeglič, 1. januar 1938.
• Knjižica št.119: Krščansko pokopališče in pogreb, 1. no-

vember 1938.
• Misijonski koledarček za mladino za leto gospodovo 

1936, Ljubljana, 1935.
• Misijonski koledarček za mladino za leto gospodovo 

1940, Ljubljana, 1939.
185. Stanko Cajnkar, Sv. Ciril Aleksandrijski, Celje, 1938; inv. št.: 

VII.185.
186. Katoliški katekizem, Ljubljana, 193829; inv. št.: VII.186.
187. Krščanski nauk za prvence, Ljubljana, 1940; inv. št.: VII.187.
188. Silvin Sardenko, Mlajši sin v pesmi in podobi, Ljubljana, 

1940; inv. št.: VII.188.
189. Stjepan Zimmermann, Kriza kulture, Zagreb, 1943; inv. št.: 

VII.189.

29 Knjiga je bila last Državne narodne šole Prevalje.
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467

190. Vilim Keilbach, Religiozno doživljavanje, Zagreb, 1944; inv. 
št.: VII.190.

191. Janez Ev. Pivek, Krščanski nauk za tretji razred ljudskih šol, 
Ljubljana, 1944; inv. št.: VII.191.

192. Franc Ušeničnik, Katoliška liturgika, Ljubljana, 1945; inv. št.: 
VII.192.

193. Hieron Noldin in Carolo Telch, Epitome Theologiae moralis 
universae per Definitiones, divisiones et summaria Princi-
pia pro Recollectione dctrinae moralis, Oeniponte, 1912; inv. 
št.: VII.193.

194. Josip Valjavec, Vzor mladine, Ljubljana 1915; inv. št.: VII.194.
195. Anton Kržič, Osmero blagrov ali nauk o srečnem življenju; 

inv. št.: VII.195.
196. Johan Emanuel Veith, Das Vater unser, Wien, 1831; inv. št.: 

VII.196.
197. John Henry Newman, kardinal, Apologia pro vita sua, Ge-

schichte meiner Religiösen Überzeugungen, Mainz, 1922; 
inv. št.: VII.197.

198. Adolph Tanquerey, Precis de Theologie Ascetique et 
Mystique, Paris, Tourinai, Romae, 1928; inv. št.: VII.198.

199. Codex iuris canonici, Romae, 1929; inv. št.: VII.199.
200. Franc Lakmayer, Umni čebelar, 1. snopič30, Celovec, 1907; 

inv. št.: VII.200.
201. Franc Lakmayer, Umni čebelar, 2. snopič, Celovec, 1908; inv. 

št.: VII.201.

30 Drugi izvod je poškodovan in je shranjen v 
omari skupaj z neobdelanimi knjigami.
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VIII. PESMARICE:
1. Karl Seitz, Lieder Album für Männergesang Vereine, II. 

Bass, Regensburg, 188631; inv. št.: VIII.001.
2. Stanko Premrl, Slava Brezmadežni, zbirka mešanih, moških 

in ženskih zborov, Ljubljana, 1926; inv. št.: VIII.002.
3. Diözesan Gesangsbuch für die Bistümer Gurk, Linz, St. Pöl-

ten, St. Pölten, 1939; inv. št.: VIII.003.
4. Franz Weinzierl, Pesem naj mi bo v veselje, 193932; inv. št.: 

VIII.004.
5. Pesmarica z nabožnimi pesmimi; inv. št.: VIII.005.
6. Pesmarica brez platnic in prvih 18 strani (prva je pesem 4. 

Domovini); inv. št.: VIII.006.
7. Clementi Muzi, Gradus parnassum, I'Art de jouer le piano, 

Braunschweig; inv. št.: VIII.007.
8. Henri Bertini, Methode, complete et progressive de piano, 

Leipzig; inv. št.: VIII.008.
9. Franz Horner, Potpaurris über Motive der beliebtesten 

Opern für das Pianoforte zu 4 Händen, Prag; inv. št.: 
VIII.009.

10. Janko Leban, Zbirka cerkvenih pesmi za mešani zbor z 
enim samospevom (Mašne pesmi33), Ljubljana, 1910; inv. št.: 
VIII.010.

31 Knjiga je bila last društva Arbeiter Gesangsverein Prevali.
32 Rokopisi pesmi.
33 Knjiga ima na notranji strani žig z napisom Pfarramt 

St. Jakob in Miess/Kn. Šk. Župništvo Mižica.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina
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IX. ŠEMATIZMI34:
1. Schematismus des Bistum Lavanter Kirchensprengels mit 

Anfang des Militärjahres 1829, Klagenfurt, 1829; inv. št.: 
IX.001.

2. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1864, 1871, 
1872; inv. št.: IX.002.

3. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1875, 1877, 
1879; inv. št.: IX.003.

4. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1882, 1887, 
1890; inv. št.: IX.004.

5. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1892, 1894, 
1895, 1896; inv. št.: IX.005.

6. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1898, 1899; 
inv. št.: IX.006.

7. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1900, 1901, 
1902; inv. št.: IX.007.

8. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1903, 1904, 
1905; inv. št.: IX.008.

9. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1907, 1908, 
1909; inv. št.: IX.009.

10. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1910, 1911; 
inv. št.: IX.010.

11. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1915, (dva 
izvoda); inv. št.: IX.011.

12. Personalstand des Bisthumes Lavant, Marburg, 1917, 1918, 
1919 (samo od 177. strani); inv. št.: IX.012.

34 Zaradi poškodovanih vezav pri večini šematizmov smo po dve 
ali tri knjige zaradi lažjega dobivanja s polic zvezali z vrvico. 
Tako zvezani letniki so dobili enotno inventarno številko.
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13. Šematizem Lavantinske škofije za leti 1920 in 1921, Maribor, 
1920; inv. št.: IX.013.

14. Šematizem Lavantinske škofije za leto 1924, (dva izvoda); 
inv. št.: IX.014.

15. Šematizem Lavantinske škofije za leto 1930; inv. št.: IX.015.
16. Šematizem Lavantinske škofije za leti 1932 in 1934; inv. št.: 

IX.016.
17. Šematizem Lavantinske škofije za leto 1937; inv. št.: IX.017.
18. Directorium Romano Lavantinum, Maribori, 1935; inv. št.: 

IX.018.
19. Directorium Romano Lavantinum, Maribori, 1947; inv. št.: 

IX.019.
20. Personalstand der Säkular und Regular Geistlichkeit der 

Diözese Gurk in Kärnten, Klagenfurt, 1894; inv. št.: IX.020.
21. Personalstand der Säkular und Regular Geistlichkeit der 

Diözese Gurk in Kärnten, Klagenfurt, 1907; inv. št.: IX.021.
22. Personalstand der Säkular und Regular Geistlichkeit der 

Diözese Gurk in Kärnten, Klagenfurt, 1917/1918; inv. št.: 
IX.022.

23. Directorium Romano Gurcense, Clagenfurti, 1913; inv. št.: 
IX.023.

24. Directorium parvum dioec. Gurcen, Klagenfurt, 1919; inv. 
št.: IX.024.

25. Personalstand der Säkular und Regular Geistlichkeit der 
Diözese Seckau in Steiermark, Graz, 1915; inv. št.: IX.025.

26. Directorium divini officii recitandi sacrique peragendi in 
archidioecesi zagrebiensi, Zagrebiae, 1948, 1950, 1951; inv. št.: 
IX.026.

27. Directorium divini officii recitandi Sacrique peragendi in 
Dioecesibus Bosniensi – Diacovensi ter Sirmiensi atque 
Administratura Apostolica Baraniae et Slavoniae, Đakovo, 
1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1964; inv. št.: IX.027.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina
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X. ČASOPISI, ČASNIKI:
1. Alte und neue Welt, Illustriertes katholisches Familienblatt 

zur Unterhaltung und Belehrung, letnik 1875, št. 5–46, Ein-
siedeln (manjkajo prve 4 številke in nekaj zadnjih); inv. št.: 
X.001.

2. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letnik VII, Ljubljana, 
1903; inv. št.: X.002.

3. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letnik XII, Ljubljana, 
1914; inv. št.: X.003.

4. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letnika XV in XVI, Lju-
bljana, 1917, 1918; inv. št.: X.004.

5. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letniki XVII–XIX, Lju-
bljana, 1919–1921; inv. št.: X.005.

6. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letnika XX, XXI, Ljublja-
na, 1922, 1923; inv. št.: X.006.

7. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letnika XXII, XXIII, Lju-
bljana, 1924, 1925; inv. št.: X.007.

8. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letnik XXVII, Ljubljana, 
1929; inv. št.: X.008 (manjkata št. 2/februar in št. 12/decem-
ber).

9. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letnik XXVIII, Ljubljana, 
1930; inv. št.: X.009 (manjkata št. 2/februar in 9/september).

10. Bogoljub, cerkveni list za Slovence, letnik XXIX, Ljubljana, 
1931; inv. št.: X.010 (manjkata št. 2/februar in 9/september).

11. Bogoslovni vestnik, leto VIII, Ljubljana, 1928; inv. št.: X.011.
12. Bogoslovni vestnik, leto IX, Ljubljana, 1929; inv. št.: X.012.
13. Bogoslovni vestnik, leto X, Ljubljana, 1930; inv. št.: X.013.
14. Bogoslovni vestnik, leto XI, Ljubljana, 1931; inv. št.: X.014.
15. Bogoslovni vestnik, leto XII, Ljubljana, 1932; inv. št.: X.015.
16. Bogoslovni vestnik, leto XXII, zvezek I–IV, Ljubljana, 1942; 

inv. št.: X.016.
17. Bogoslovni vestnik, leto XXIII, zvezek, I–IV, Ljubljana, 1943; 

inv. št.: X.017.
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18. Bogoslovni vestnik, leto XXIV, zvezek I–IV, Ljubljana, 1944; 
inv. št.: X.018.

19. Čas, znanstvena revija, letnik I, Ljubljana, 1907, in letnik II, 
Ljubljana, 1908; inv. št.: X.019.

20. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XVII, Lju-
bljana,1923; inv. št.: X.020.

21. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XVIII, Lju-
bljana, 1923/24; inv. št.: X.021.

22. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XIX, Ljublja-
na, 1924/25; inv. št.: X.022.

23. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XX, Ljublja-
na, 1925/1926; inv. št.: X.023.

24. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XXI, Ljublja-
na, 1926/27; inv. št.: X.024.

25. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XXII, Lju-
bljana, 1927/28; inv. št.: X.025.

26. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XXIII, Lju-
bljana, 1928/29, inv. št.: X.026.

27. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XXIV, Lju-
bljana 1929/30; inv. št.: X.027.

28. Čas, znanstvena revija Leonove družbe, letnik XXV, Ljublja-
na, 1930/31; inv. št.: X.028.

29. Čas, revija Leonove družbe, letnik XXVI, Ljubljana, 1931/32; 
inv. št.: X.029.

30. Časopis za zgodovino in narodopisje, letniki I–III, Maribor, 
1904–190635; inv. št.: X.030.

31. Der Seelsorger, letnik V., št. 8–12 (maj–september), Inns-
bruck, Wien, München, 1929; inv. št.: X.031.

32. Der Seelsorger, letnik 8, št. 2, Innsbruck, Wien, Müchen, 
1931; inv. št.: X.032.

35 Knjiga je bila last Katoliškega izobraževalnega društva na Prevaljah.
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33. Der Seelsorger, letnik 10, št. 8, 9 in 12, Innsbruck, Wien, 
München, 1934; inv. št.: X.033.

34. Drobtinice, učitelam ino učencam, starišam ino otrokam v 
podvučenje ino za kratek čas, letnik XXX, Ljubljana, 1898; 
inv. št.: X.034.

35. Duhovni pastir, letnik I, Ljubljana, 1884; inv. št.: X.035.
36. Duhovni pastir, letnik II, Ljubljana, 1885; inv. št.: X.036.
37. Duhovno življenje, družinski tednik za slovenske izseljence, 

Buenos Aires, 29. 6. 1935; inv. št.: X.037.
38. Duhovno življenje, družinski tednik za slovenske izseljence, 

Buenos Aires, 27. 7. 1935; inv. št.: X.038.
39. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-

litve in častilcev presvetega srca, letnik XXI, Maribor, Lju-
bljana, 1922; inv. št.: X.039.

40. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXII, Maribor, Lju-
bljana, 1923; inv. št.: X.040.

41. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXIII, Maribor, Lju-
bljana, 1924; inv. št.: X.041.

42. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXIV, Maribor, Lju-
bljana, 1925; inv. št.: X.042.

43. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXVI, Maribor, Lju-
bljana, 1927; inv. št.: X.043.

44. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXVII, Maribor, 
Ljubljana, 1928; inv. št.: X.044.

45. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXVIII, Maribor, 
Ljubljana, 1929; inv. št.: X.045.
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46. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXIX, Maribor, Lju-
bljana, 1930; inv. št.: X.046.

47. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXX, Maribor, Lju-
bljana, 1931; inv. št.: X.047.

48. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXI, Maribor, Lju-
bljana, 1932; inv. št.: X.048.

49. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXII, Maribor, 
Ljubljana, 1933; inv. št.: X.049.

50. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXIII, Maribor, 
Ljubljana, 1934; inv. št.: X.050.

51. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXIV, Maribor, 
Ljubljana, 1935; inv. št.: X.051.

52. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXV, Maribor, 
Ljubljana, 1936; inv. št.: X.052.

53. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXVI, Maribor, 
Ljubljana, 1937; inv. št.: X.053.

54. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXVII, Maribor, 
Ljubljana, 1938; inv. št.: X.054.

55. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXVIII, Maribor, 
Ljubljana, 1939; inv. št.: X.055.

56. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XXXIX, Maribor, 
Ljubljana, 1940; inv. št.: X.056.
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57. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XL, Maribor, Lju-
bljana, 1941; inv. št.: X.057.

58. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XLI, Maribor, Lju-
bljana, 1942; inv. št.: X.058.

59. Glasnik Presvetega srca Jezusovega, glasilo apostolstva mo-
litve in častilcev presvetega srca, letnik XLII, Maribor, Lju-
bljana, 1943; inv. št.: X.059.

60. Katoliški misijoni, splošen misijonski list: glasilo Družbe za 
širjenje vere, letnik IX, Domžale – Groblje, 1931/1932 (ves le-
tnik vezan v knjigo); inv. št.: X.060.

61. Katoliški misijoni, splošen misijonski list: glasilo Družbe 
za širjenje vere, letnik XII, maj, št. 8, Domžale – Groblje, 
1934/35; inv. št.: X.061.

62. Katoliški misijoni, splošen misijonski list: glasilo Družbe 
za širjenje vere, letnik XIII, julij, št. 10, Domžale – Groblje, 
1935/36, in št. 1–2, oktober, november, 1935/36; inv. št.: X.062.

63. Katoliški misijoni, splošen misijonski list: glasilo Družbe za 
širjenje vere, letnik XIV, januar št. 4, marec št. 6, april št. 7, 
maj št. 8, junij-julij št. 9-10, november št. 2, december št. 3, 
Domžale – Groblje, 1936/37; inv. št.: X.063.

64. Katoliški misijoni, splošen misijonski list: glasilo Družbe za 
širjenje vere, leto XVI, januar št. 4, marec št. 6., april št. 7, 
november št. 2, december št. 3, Domžale – Groblje, 1937/38; 
inv. št.: X.064.

65. Katoliški misijoni, splošen misijonski list: glasilo Družbe za 
širjenje vere, leto XVII, januar št. 4, 1939, oktober št. 1, 1939, 
december št. 3, Domžale – Groblje, 1939; inv. št.: X.065.

66. Katoliški misijoni, splošen misijonski list: glasilo Družbe za 
širjenje vere, leto XVII, januar št. 4, april št. 7, junij št. 9, no-
vember št. 2, Domžale – Groblje, 1940; inv. št.: X.066.
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67. Katoliški obzornik; inv. št.: X.067 (manjka naslovnica).
68. Koledar družbe sv. Mohorja, Celovec, 1874; inv. št.: X.068.
69. Koledar družbe sv. Mohorja, Celovec, 1895–1897; inv. št.: 

X.069.
70. Koledar družbe sv. Mohorja, Celovec, 1906; inv. št.: X.070.
71. Koledar družbe sv. Mohorja, Celovec, 1908; inv. št.: X.071.
72. Koledar družbe sv. Mohorja, Celovec, 1915; inv. št.: X.072.
73. Koledar družbe sv. Mohorja, Prevalje, 1921; inv. št.: X.073 (4 

izvodi).
74. Koledar družbe sv. Mohorja, Prevalje, 1926; inv. št.: X.074.
75. Koledar družbe sv. Mohorja, Prevalje, 1927; inv. št.: X.075 (3 

izvodi).
76. Koledar družbe sv. Mohorja, Prevalje, 1928; inv. št.: X.076 (2 

izvoda).
77. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1929; inv. št.: X.077.
78. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1930; inv. št.: X.078.
79. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1931; inv. št.: X.079.
80. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1932; inv. št.: X.080.
81. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1933; inv. št.: X.081.
82. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1934; inv. št.: X.082.
83. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1935; inv. št.: X.083.
84. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1936; inv. št.: X.084.
85. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1937; inv. št.: X.085.
86. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1938; inv. št.: X.086.
87. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1940; inv. št.: X.087.
88. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1941; inv. št.: X.088.
89. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1947; inv. št.: X.089.
90. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1948; inv. št.: X.090.
91. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1953; inv. št.: X.091.
92. Koledar družbe sv. Mohorja, Celje, 1954; inv. št.: X.092.
93. Luč, verski list za mladino, leto III, oktober 1937, št. 2; inv. 

št.: X.093.
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94. Mladika, družinski list s podobami, leto VIII, št. 9, Prevalje, 
1927; inv. št.: X.094.

95. Mladika, družinski list s podobami, leto XII, št. 4, št. 8 in št. 
11, Celje, 1931; inv. št.: X.095.

96. Naš dom, list za kmečko mladino, letnik XXII, 1930 (vezan 
celoten letnik, 12 številk; inv. št.: X.096.

97. Philothea, Ein Sonntagsblatt für religiöse Erbauung und 
Belehrung, letnik 12, 1848, št. 1 (2. januar 1848) – št. 53 (31. 
december 1848); vsebuje tudi podistek: Theopista, Ergän-
zungsblatt der Philothea, št. 1 (2. januar 1848) – št. 18 (10. 
december 1848); inv. št.: X.097.

98. Slovenski prijatelj, časopis za cerkev, Tečaj V, Celovec, 1856; 
inv. št.: X.098.

99. Slovenski prijatelj, časopis za cerkev, Tečaj VI, Celovec, 1857; 
inv. št.: X.099.

100. Slovenski prijatelj, časopis za cerkev, šolo in dom, tečaj, XIII, 
Celovec, 1864; inv. št.: X.100.

101. Slovenski prijatelj, časopis za cerkev, šolo in dom, tečaj, XIII, 
Celovec, 1865; inv. št.: X.101.

102. Slovenski prijatelj, časopis za cerkev, šolo in dom, tečaj, XIII, 
Celovec, 1881; inv. št.: X.102.

103. Theologisch praktische Quartalschrift, letnik 48, zvezek IV, 
Linz, 1895; inv. št.: X.103.

104. Theologisch praktische Quartalschrift, letnik 50, zvezka III 
in IV, Linz, 1897; inv. št.: X.104.

105. Theologisch praktische Quartalschrift, letnik 53, zvezek I, 
Linz, 1900; inv. št.: X.105.

106. Theologisch praktische Quartalschrift, letnik 54, zvezek II, 
Linz, 1901; inv. št.: X.106.

107. Theologisch praktische Quartalschrift, letnik 55, zvezek IV, 
Linz, 1902; inv. št.: X.107.

108. Theologisch praktische Quartalschrift, letnik 63, zvezka I in 
II, Linz, 1910; inv. št.: X.108.
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109. Venec cerkvenih bratovščin, letnik VI, Ljubljana, 1902; inv. 
št.: X.109.

110. Vesna, mesečnik slovenskega dijaštva, III. tečaj, št. 1–12, Ce-
lje, 1894; inv. št.: X.110.

111. Vigred, ženski list, leto XII, Ljubljana, 1934; inv. št.: X.111.
112. Vigred, ženski list, leto XIV, št. 9/september, Ljubljana, 1936; 

inv. št.: X.112.
113. Vigred, ženski list, leto XV, Ljubljana, 1937; inv. št.: X.113.
114. Voditelj v bogoslovnih vedah, letnik I, Maribor, 1898; inv. 

št.: X.114.
115. Vrtec, časopis s podobami za slovensko mladino, leto XXIII, 

Ljubljana, 1893; inv. št.: X.115.
116. Vrtec, časopis s podobami za slovensko mladino, letnik 60, 

Ljubljana, 1929/1930; inv. št.: X.116.
117. Vrtec, časopis s podobami za slovensko mladino, letnik 70, 

številke februar, oktober, november in december, Ljubljana, 
1939/1940; inv. št.: X.117.

118. Život, letnik XXIV, št. 1, siečanj, 2 (travanj-lipanj), 3-4 (ru-
jan-prosinac), 1943; inv. št.: X.118.

119. Mladika, letnik IX, Ljubljana, 1928; inv. št.: X.119.
120. Klaverjev misijonski koledar za leto Gospodovo 1934, leto 18, 

Ljubljana, 1933; inv. št.: X.120.
121. Klaverjev misijonski koledar za leto Gospodovo 1937, letnik 

21, Ljubljana, 1936; inv. št.: X.121.
122. Klaverjev misijonski koledar za leto Gospodovo 1939, letnik 

XXIII, Ljubljana, 1938; inv. št.: X.122.
123. Klaverjev misijonski koledar za leto Gospodovo 1941, letnik 

XXV, Ljubljana, 1940; inv. št.: X.123.
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XI. KNJIŽNICA GUŠTANJSKIH BENEFICIATOV36

1. Sermones sancta Vincentij fratris ordinis predicato cum 
de tempore pars hiemalis, Nuremberg (oziroma Cologne, 
Köln), med letoma 1488 in 1492; inv. št.: XI.00137. 

2. Pedro de Ribadeneyra, Vitae Sanctorum, Coloniae, 1635; inv. 
št.: XI.002.

3. Auctarium operis concionum tripartiti, Graecij, 1646; inv. 
št.: XI.003.

4. Ioannis Maioris, Magnum Speculum exemplorum, Coloni-
ae, 1653; inv. št.: XI.004.

5. Henricum Engelgrave, Caeleste Pantheon, pars prima, Co-
loniae, 1658; inv. št.: XI.005.

6. Ioanne de Alloza, Flores summarum, siue alphabetum mo-
rale, Coloniae, 1669; inv. št.: XI.006.

7. Tobia Lohner, Instructio practica octava institutiones, theo-
logiae mysticae, Dilingae, 1680; inv. št.: XI.007.

8. Christoph Ulrich Neuburger, Conciones Rurales oder Gant-
ze doch kurze Predigen, Salzburg, 1680; inv. št.: XI.008.

9. Patritio Sporer, Theologiae moralis super decalogum scu 
decem dei praecepta tractatus I., Salisburgi, 1685; inv. št.: 
XI.009.

10. S. Clara Abrahamo a., Grammatica Religiosa quae pie docet 
declinare a malo & facere bonum amplecti perfectum in 
praesenti /…/, Salisburgi, 1691; inv. št.: XI.010.

11. Nicolao Vernuvlaeo, Rhetorum collegii porcensis inclytae 
academiae lovaniensis Orationes, Coloniae, 1693; inv. št.: 
XI.011.

36 Knjige v tem sklopu imajo na svojih notranjih straneh 
zapisano, da so bile v knjižnici guštanjskih beneficiatov 
oziroma guštanjskega beneficiata Simona Mathaidla.

37 Knjiga sodi med inkunabule, deloma rokopis, deloma tisk, platnice 
so ovite v še starejši, na roko popisan pergament s konca 12. stoletja.
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12. Joannis Georgi Herlet, Cathechismus praedicatus, Colloni-
ae, 1695; inv. št.: XI.012.

13. Joanne Christophoro Bayer, Das Wort des allerhöchsten Be-
fas Gebers /…/, Nürnberg, 1697; inv. št.: XI.013.

14. Anacleto Reifenstuel, Theologia moralis, pars altera, Mona-
chii, 1698; inv. št.: XI.014.

15. Anacleto Reifenstuel, Theologia moralis, Monachii, 1699; 
inv. št.: XI.015.

16. Rudolf Gasser (von Schwytz), Grosser Catechismus das ist 
Neue Predigen, Lozern (Luzern), 1704; inv. št.: XI.016.

17. Tobiae Lohner, Instructissima bibliotheca manualis conci-
onatoria38, tomus primus, 1732 (črke A, B, C, D, E, F, G, H); 
inv. št.: XI.017.

18. Tobiae Lohner, Instructissima bibliotheca manualis con-
cionatoria39, tomus secundus, 1732 (črke od I do P); inv. št.: 
XI.018.

19. Tobiae Lohner, Instructissima bibliotheca manualis con-
cionatoria40, tomus tertius, 1732 (črke R, S, T, V, Z); inv. št.: 
XI.019.

20. Guilielmo Stanihursto, Im mortalis dei in corpore mortali 
patientis historia, Campidona, 1746; inv. št.: XI.020.

38 Na prvih notranjih straneh je latinski rokopis.
39 Na prvih notranjih straneh je latinski rokopis.
40 Nemški rokopis na prvih notranjih straneh in zadnjih praznih straneh.
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DRUGO:
1. Leitfaden in der Kirchengeschichte, 1. del, Wien, 1790, inv. 

št.: XII.001.
2. Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Polizei Uibertre-

tungen, Wien, 1803; inv. št.: XII.002.
3. Leopold Chimani, Exercita et colloquia latino germanica/

Lateinisch teusche Uibugen und Geschpräche, 1. del, Wien, 
1806; inv. št.: XII.003.

4. Franz von Zeiller, Commentar über das bürgerliche Ge-
setzbuch, Wien, 1811; inv. št.: XII.004.

5. Georg Rechberger, Handbuch des österreichischen Kirche-
nrechts, Linz, 1815, 2. zvezek; inv. št.: XII.005.

6. Ambros Eichhorn, Beyträge zur älteren Geschichte und To-
pographie des Herzogtums Kärnten, Klagenfurt, 1817; inv. 
št.: XII.006.

7. Joseph Helfert, Von dem Kirchenvermögen und dem Religi-
onsfonde, Prag, 1825; inv. št.: XII.007.

8. Franz Xaver Samuel Riedel, Der Wiener Sekretär für 
alltägliche Fälle des gemeinen Lebens, Wien, 1826; inv. št.: 
XII.008.

9. Joseph Velfert, Von den Rechten und Pflichen der Bischöfe 
ud Pfarrer und deren Gehülfen und Stellvertreter, Prag, 
1832, 1. del.; inv. št.: XII.009.

10. Anton Klein, Geschichte des Christenthums in Oesterreich 
und Steiermark, 1. del, Wien, 1840; inv. št.: XII.010.

11. Anton Klein, Geschichte des Christenthums in Oesterreich 
und Steiermark, 3. del, Wien, 1841; inv. št.: XII.011.

12. Anton Klein, Geschichte des Christenthums in Oesterreich 
und Steiermark, 5. del, Wien, 1842; inv. št.: XII.012.

13. Ivan Gundulić, Različite piesni, Zagreb, 1847; inv. št.: 
XII.013.

14. W. F. V. Zimmermann, Wunder der Urwelt, Berlin, 1860; 
inv. št.: XII.014.
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15. Joseph Helfert, Anleitung zum geistlichen Geschäftstyl, 
Prag, 1864; inv. št.: XII.015.

16. Jožef Rogač, Življenje svetnikov in svetnic božjih, Celovec, 
1869; inv. št.: XII.016.

17. Matija Torkar, Življenje svetnikov in svetnic božjih, Celovec, 
1871; inv. št.: XII.017.

18. Mathias Robitsch, Geschichte der Christlichen Kirche, 
Schaffhausen, 1872; inv. št.: XII.018.

19. Gustav Freytag, Die verlorene Handschrift, Leipzig, 1879; 
inv. št.: XII.019.

20. Ivan Tavčar, Slovenski pravnik, Poduk v najpotrebnejših za-
konih, Celovec, 1883; inv. št.: XII.020.

21. Ivan Tavčar, Slovenski pravnik, Poduk v najpotrebnejših za-
konih, Celovec, 1884; inv. št.: XII.021.

22. Mih. Lendovšek, Antona Martina Slomšeka Zbrani spisi, 
različno blago, četrta knjiga, Celovec, 1885; inv. št.: XII.022.

23. Carl Tautphoeus, Oesterreichischer Pilgerung nach Rom 
1888, Wien, 1888; inv. št.: XII.023.

24. Ivan Vrhovec, Zgodovina Novega mesta, Ljubljana, 1891; inv. 
št.: XII.024.

25. Frančišek Levec, Levstikovi zbrani spisi, I. zvezek, Poezije I., 
Ljubljana, 1891; inv. št.: XII.025.

26. Frančišek Levec, Levstikovi zbrani spisi, II. zvezek, Poezije 
II., Ljubljana, 1891; inv. št.: XII.026.

27. Frančišek Levec, Levstikovi zbrani spisi, III. zvezek, Proza 
I., Ljubljana, 1892; inv. št.: XII.027.

28. Frančišek Levec, Levstikovi zbrani spisi, IV. zvezek, Proza 
II., Ljubljana, 1892; inv. št.: XII.028.
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29. Martin Cilenšek, Naše škodljive rastline v podobi in besedi, 
Celovec, 1892; inv. št.: XII.029.

30. Josip Stare, Kitajci in Japonci, Celovec, 189341; inv. št.: 
XII.030.

31. Martin Cilenšek, Naše škodljive rastline v podobi in besedi, 
II. snopič, Celovec, 1893; inv. št.: XII.031.

32. Martin Cilenšek, Naše škodljive rastline v podobi in besedi, 
III. snopič, Celovec, 1894; inv. št.: XII.032.

33. Frančišek Levec, Levstikovi zbrani spisi, V. zvezek, Proza 
III., Ljubljana, 1895; inv. št.: XII.033.

34. Martin Cilenšek, Naše škodljive rastline v podobi in besedi, 
Celovec, 1896; inv. št.: XII.034.

35. Antona Knezova knjižnica, Zbirka zabavnih in poučnih spi-
sov, III. zvezek, Ljubljana, 1896; inv. št.: XII.035.

36. Anton Bezenšek, Bolgarija in Srbija, Celovec, 1897; inv. št.: 
XII.036.

37. Slovenske večernice za pouk in kratek čas, 51. zvezek, Celo-
vec, 1898; inv. št.: XII.037.

38. Ivan Vrhovec, Avstralija in nje otoki, Celovec, 1899; inv. št.: 
XII.038.

39. Angelus Stummer, Tirol an des Erlösers Grab, Brixen, 1899; 
inv. št.: XII.039.

40. Jožef Stritar, Jagode, Celovec, 1899; inv. št.: XII.040.
41. Pilgerführer für die Wallfahrten nach dem heiligen Lande 

des Palästina Pilgerverein der Diöcese Brixen, Brixen, 1901; 
inv. št.: XII.041.

42. Dobrogoj Velički, Črtice iz slovenske zgodovine I, Maribor, 
1901; inv. št.: XII.042.

43. Anton Kosi, Umni kletar, Celovec, 1901; inv. št.: XII.043.

41 Knjiga je bila v knjižnici Katoliškega slovenskega izobraževalnega 
društva na Prevaljah in Katoliškega delavskega društva na Prevaljah.
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44. Isidor Ingwer, Johann Rosner, Volksthümliches Handbuch 
des Oesterreichischen Rechtes, Wien, 1902, 1. zvezek; inv. št.: 
XII.044.

45. Isidor Ingwer, Johann Rosner, Volksthümliches Handbuch 
des Oesterreichischen Rechtes, Wien, 1902, 2. zvezek; inv. 
št.: XII.045.

46. Giuseppe/Josef Frassinetti, Die Praxis der Seelsorge, winke 
für Verwaltung des Pfarramtes und die Seelsore überhaupt, 
Innsbruck, 1902; inv. št.: XII.046.

47. Janez Koprivnik, Domači vrtnar, Celovec, 1903; inv. št.: 
XII.047.

48. Jožef Marija Seigerschmied, Pamet in vera, Celovec, 1903; 
inv. št.: XII.048.

49. Laurenz Schmitz, Ilustriertes Hauslexikon, für Gesunde 
und Kranke, München, 190442; inv. št.: XII.049.

50. Avguštin Stegenšek, Cerkveni spomeniki Lavantinske škofi-
je I, Dekanija Gornjegrajska, Maribor, 1905; inv. št.: XII.050.

51. Viljem Rohrman in Fran Dular, Gospodarski nauki, Celo-
vec, 1905; inv. št.: XII.051.

52. Tomo Zupan, propovedi, II. del, Ljubljana, 1906; inv. št.: 
XII.052.

53. Albert Bazala, Povjest filozofije, povjest narodne filozofije 
grčke, Zvezek I., Zagreb, 1906; inv. št.: XII.053.

54. Dragotin Kette, Poezije, Ljubljana, 1907; inv. št.: XII.054.
55. Slovenske večernice za pouk in kratek čas, 61. zvezek, Celo-

vec, 1908; inv. št.: XII.055.
56. Podobe misijonskih dežel, Celovec, 1909; inv. št.: XII.056.
57. Franc Rihar, Marija v zarji slave, Preglede zgodovine Mariji-

nega češčenja, Celovec, 1909; inv. št.: XII.057.

42 Knjiga je bila last Ivana Hojnika, takrat kaplana v Globasnici.
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58. Bogumil Vošnjak, Ustava in uprava ilirskih dežel 1809–1813, 
Ljubljana, 191043; inv. št.: XII.058.

59. Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda, Celovec, 1912; 
inv. št.: XII.059.

60. Franc Ksaver Meško, Mati, dramska slika v treh dejanjih, 
Ljubljana, 1914; inv. št.: XII.060.

61. Slovenske večernice za pouk in kratek čas, 68. zvezek, Celo-
vec, 1914; inv. št.: XII.061.

62. Slovenske večernice za pouk in kratek čas, 69. zvezek, Celo-
vec, 1915, inv. št.: XII.062.

63. Fran Detela, Svetloba in senca, Slovenske večernice, 70. zve-
zek, Celovec, 1916; inv. št.: XII.063.

64. Ob 50-letnici dr. Janeza Evangelista Kreka, Ljubljana, 1917; 
inv. št.: XII.064.

65. Franc Pengov, Podobe iz narave, 2. zvezek, Celovec, 1917; inv. 
št.: XII.065.

66. Josip Lovrenčič, Brstje iz vrta slovenskega pesništva, Celo-
vec, 1918; inv. št.: XII.066.

67. Herman Vedenik, Kako si ohranimo ljubo zdravje, Celovec, 
1918; inv. št.: XII.067.

68. Herman Vedenik, Kako si ohranimo ljubo zdravje, 2. sno-
pič, Celovec, 1919; inv. št.: XII.068.

69. Davorin Žunkovič, Die Slavische Vorzeit, Grundlegende 
Aufsätze für die Renaissance der altslavischen Geschich-
te, Sprache und Kultur, Kromeriz (Maribor), 1919; inv. št.: 
XII.069.

70. Ivan Prijatelj, Stritarjeva antologija, Ljubljana, 1919; inv. št.: 
XII.070.

43 Knjiga je bila last Katoliškega prosvetnega društva Prevalje 
in Katoliškega prosvetnega društva Št. Danijel.
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71. Karl Capuder, Naša država, Maribor, 1919; inv. št.: XII.071.
72. Herman Vedenik, Kako si ohranimo ljubo zdravje, 3. sno-

pič, Prevalje, 1920; inv. št.: XII.072.
73. Anton Breznik, Slovenski pravopis, Ljubljana, 1920; inv. št.: 

XII.073.
74. Koroška vigred, Prevalje, 1920; inv. št.: XII.074.
75. Bernard Ambrožič – psevdonim Nardžič Medvedoslav, Spo-

mini orlovske mladosti, Ljubljana, 1921; inv. št.: XII.075.
76. Julije Adamović, Francuska gramatika za više razrede sre-

dnjih škola, Zagreb, 1922; inv. št.: XII.076.
77. Alojzij Stroj, Kratka zgodovina katoliške cerkve, Ljubljana, 

1922; inv. št.: XII.077.
78. Ivan Dolenec (ur.), Janez Evangelist Krek, Izbrani spisi, Zve-

zek I, Ljubljana, 1923; inv. št.: XII.078.
79. Fran Jaklič, Peklena svoboda, povest o ljubljanski in ižanski 

revoluciji leta 1848, Prevalje, 1926 (Slovenske večernice, 79. 
zvezek); inv. št.: XII.079.

80. Socialna čitanka, prvi del, Gorica, 1926; inv. št.: XII.080.
81. Ivan Dolenec, ur., Janez Ev. Krek, Izbrani spisi, II. zvezek, 

Prevalje, 1927; inv. št.: XII.081.
82. Franc Kovačič, Zgodovina Lavantinske škofije (1228–1928), 

Maribor, 1928; inv. št.: XII.082.
83. Langenscheidts Universal Wörterbuch Französisch Teil 1, 

Französisch-Deutsch, Berlin Schöneberg, 1930 (tretja izdaja); 
inv. št.: XII.083.

84. Anton Krošl, ur., Sedem mladih slovenskih pisateljev, Lju-
bljana, 1930; inv. št.: XII.084.

85. Franc Jaklič, Misijonski škof Irenej Friderik Baraga, Celje, 
1931; inv. št.: XII.085.

86. Ivan Pregelj, Izbrani spisi, šesti zvezek: Idile in groteske, 
Ljubljana, 1931; inv. št.: XII.086.
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87. Ivan Rogić, Katedrala u Djakovu, Osijek, 1932; inv. št.: 
XII.087.

88. František Dvořaček, Domači živinozdravnik, veliki svetova-
lec pri obolenju in ponesrečenju domačih živali, Ljubljana, 
1932; inv. št.: XII.088.

89. Ivan Dolenec, ur., Janez Ev. Krek, izbrani spisi, zvezek IV, 
Celje, 1933; inv. št.: XII.089.

90. Andrija Spiletak, Strossmayer i pape, Đakovo, 1934; inv. št.: 
XII.090.

91. Franc Kovačič, Služabnik božji Anton Martin Slomšek kne-
zoškof lavantinski, Celje, 1935; inv. št.: XII.091.

92. Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana, 1937; inv. št.: 
XII.092.

93. Stephan Singer, Kultur und Kirchengeschichte des Jauntales, 
Dekanat Eberndorf, Kappel, 1938; inv. št.: XII.092.

94. Pax et bonum, spominski zapisi, posvečeni sedemstole-
tnici minoritskega samostana na Ptuju, Ptuj, 1939; inv. št.: 
XII.093.

95. Richard Moschner, Die deutschen Gaue seit der Mach-
tergreifung, Kärnten Grenzland im Süden, Berlin, 1940; inv. 
št.: XII.094.

96. Pavel Slapar, Zgodovina katoliške cerkve I, Ljubljana, 1943 
(dva izvoda); inv. št.: XII.095.

97. Karel Čapek, Zakaj nisem komunist, Ljubljana, 1944; inv. št.: 
XII.096.

98. Krajevni leksikon Ljudske republike Slovenije, Ljubljana, 
1954; inv. št.: XII.097.

99. Otmar Avsec, Esperantsko-slovenski in slovensko-esperant-
ski slovar, Ljubljana, 1958; inv. št.: XII.098.

100. Lateinisch Deutsches und Deutsch Latainisches 
Schulwörterbuch, Leipzig (ali Forellini, 1823, ali Friedrich 
Adolph Heinich, 1903); inv. št.: XII.099.

knjižnično gradivo v župniji prevalje
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101. Johann Wolfgang von Goethe, Goethes Werke, II. zvezek, 
Berlin; inv. št.: XII.100.

102. Andrej Šuster Drabosnjak, Božična igra, Ljudske igre, 13. 
zvezek, Ljubljana, 1935; inv. št.: XII.101.

103. Ivan Martelanc, II. evharistični kongres za Jugoslavijo v Lju-
bljani 1935, Ljubljana, 1936; inv. št.: XII.102.

104. Philipp Bouhler, Der Großdeutsche Freiheitskampf, II. 
Band, Reden Adolf Hitlers vom 10. März 1940 bis 16. März 
1941, München, 1942; inv. št.: XII.103.

105. Vinko Möderndorfer, Koroške narodne pripovedke44, Celje, 
1946; inv. št.: XII.104.

106. Pjotr Bogatijrjöv, Cešcko-Russkij slovarj45, Moskva, 1947; 
inv. št.: XII.105.

107. H. Verner, Die Kunst die Lateinische Sprache zu erlernen, 
Leipzig; inv. št.: XII.106.

108. Kurt Asche, Neues Taschen Wörterbuch, Deutsch Französi-
sch und Französisch Deutsch, Paris; inv. št.: XII.107.

109. Alban Stolz, Besuch bei Sem Cham und Japhet, Freiburg im 
Breisgau, 1920; inv. št.: XII.108.

110. Josip Lavtižar, V petih letih okrog sveta, Rateče-Planica, 
1924; inv. št.: XII.109.

111. Jules Verne, Carski sel (Mihael Strogov), II.del, Slovenske 
večernice, 77. zvezek, Prevalje, 1924; inv. št.: XII.110.

112. Fran Jaklič, V graščinskem jarmu, Slovenske večernice, 78. 
zvezek, Prevalje, 1925; inv. št.: XII.111.

44 Posvetilo dijaku Alojziju Božanku ob sklepu šolskega leta 1945/46 od 
učitelja /…/ (podpis nečitljiv) in žig Državne gimnazije Guštanj.

45 Slovar je tiskan v cirilici. Češko-ruski slovar, nastal pod 
redakcijo prof. P. G. Bogatirjeve, ima priložen kratek slovnični 
oris češkega jezika, sestavil ga je prof. S. B. Bernštajn. Izdajatelj 
in založnik: Tuji in nacionalni slovarji, Moskva – 1947.
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113. Fran Detela, Vest in zakon; Fran Saleški Finžgar, Strici, Slo-
venske večernice, 80. zvezek, Prevalje, 1927; inv. št.: XII.112.

114. Silvo Kranjec, Zgodovina Srbov, Prevalje, 1927; inv. št.: 
XII.113.

115. Anton Mrkun, Alkoholno vprašanje, Ljubljana, 1927; inv. št.: 
XII.114.

116. Aleluja, priloga časopisu Slovenec, št. 74, 30. marec 1929; inv. 
št.: XII.115.

117. Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda, najnovejša doba, 
zvezek 8, Celje, 1929; inv. št.: XII.116.

118. Alojzij Bolhar, Mati, knjiga o slovenski materi, Celje, 1930; 
inv. št.: XII.117.

119. Leo Tolstoi Nikolajewitsch, Der lebende Leichnam46, Le-
ipzig; inv. št.: XII.118.

120. Martin Humek, Boj s sadnim škodljivcem, Kako zatirajmo 
zajedavce sadnih rastlin, Celje, 1930; inv. št.: XII.119.

121. Da se poznamo, Celje, 1930; inv. št.: XII.120.
122. Miha Krek, Katoliška socialna prosveta, Domžale – Groblje, 

1931; inv. št.: XII.121.
123. Alfred Tennyson, Henoh Arden, Ljubljana, 1931; inv. št.: 

XII.122.
124. Ivan Zorec, Beli menihi, Slovenske večernice, 85. zvezek, 

Celje, 1932; inv. št.: XII.123.
125. Valter Bohinec, Kranjec Silvo, Dobida Karel, Naše morje, 

Celje, 1933; inv. št.: XII.124.
126. Peter Dörfler, Mutasti greh, Celje, 1933; inv. št.: XII.125.
127. Maria Salamon, Vrata, Kranj, 1934; inv. št.: XII.126.
128. Maria Luise Burian, Die Klosterkirche von Studenica, 1934; 

inv. št.: XII.127.

46 Knjigo je leta 1930 poklonil Franc Ksaver Meško za god 
»pobratimu« Antonu Essenku. Posvetilo v knjižici.
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129. Franc Kovačič, Služabnik božji Anton Martin Slomšek kne-
zoškof Lavantinski, prvi del, Celje, 1934; inv. št.: XII.128.

130. Josip Mal, Zgodovina slovenskega naroda, najnovejša doba, 
zvezek 13, Celje, 1935; inv. št.: XII.129.

131. Ivan Zorec, Stiški tlačan, Slovenske večernice, 88. zvezek, 
Celje, 1935; inv. št.: XII.130.

132. Franc Wieser, Vatomika, zadnji poglavar Delavarov, Celje, 
1935; inv. št.: XII.131.

133. Leopold Andree, Elektrika, proizvajanje, uporaba, nevar-
nost, Celje, 1936; inv. št.: XII.132.

134. Jan Plestenjak, Bajtarji, Celje, 1937; inv. št.: XII.133.
135. Jakob Grčar, Preko morij v domovino, Celje, 1937; inv. št.: 

XII.134.
136. Stanko Cajnkar, V planinah, Celje, 1940; inv. št.: XII.135.
137. Jules Verne, Južna zvezda, dežela Demantov, Slovenske ve-

černice, 94. zvezek, Celje, 1940; inv. št.: XII.136.
138. Ana Prokop Kulenović, Ženska enakopravnost, zakon in 

družina, Ljubljana, 1946; inv. št.: XII.137.
139. Fran Saleški Finžgar, Triglav, planinska idila, Celje, 1950; 

inv. št.: XII.138.
140. Krištof Šmid, Genovefa, povest iz starih časov za dobre 

ljudi, zlasti pa za matere in otroke, Ljubljana, 1890; inv. št.: 
XII.139.

141. Urbanus, Knjiga o lepem vedenju, Ljubljana, 1910; inv. št.: 
XII.140.

župnijski arhivi dekanije dravograd–mežiška dolina
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