
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Če te zanimajo odgovori na zgornja vprašanja,  

obišči arhivske urice za rodoslovje 
 in poišči, kaj je o tvojih prednikih zapisano v arhivskem gradivu! 

 

Kdaj? 
Od 30. septembra do 1. 
oktobra 2019 med 8.00- 
14.00 ali 2. oktobra 2019 
med 16.00-19.00. 

Kje? 
V Nadškofijskem arhivu 
Maribor na Slomškovem 
trgu 20.  

Kdo?  
Radovedni osnovnošolci in 
osnovnošolke, njihovi 
starši in stari starši, tete ali 
strici in še kdo. 

 

S pomočjo arhivskega gradiva bomo vstopili v zanimive zgodbe naših prednikov, spoznavali 
osnove rodoslovnega raziskovanja, razpoložljive zgodovinske vire in načine, kako iz starih 

zapisov poiskati lastne korenine. Skupaj s strokovnjaki iz arhiva bomo premagovali začetne 
težave s pregledovanjem arhivskega gradiva in kot pravi raziskovalci zakorakali v bogat svet 

osebne družinske zgodovine. 

 

 

 

Kako pa je s tvojo 
prababico in pradedkom? 

 

Ali veš kaj o njih?  
 

Veš, kdo so tvoji predniki? 
 

Te zanima, kje so živeli in s čim 
so se preživljali?  



Informacije za učence in starše: 
Učenci boste lahko iskali podatke za svoje družinsko drevo, pri čemer  vas bo 
usmerjalo strokovno osebje arhiva. Raziskovali boste na podlagi matičnih knjig 
(rojstne, poročne in mrliške matične knjige) in podatke vpisovali v svoj družinski list. 
Pogledali boste v arhivske depoje, izbrali pravo gradivo in nato prebrskali stare 
zapise.  

Kdor želi, lahko s seboj povabi tudi svoje starše ali skrbnike, stare starše, strice ali 
tete, s katerimi želi iskati skupne korenine. 

 

Za uspešno iskanje prednikov je potrebno upoštevati naslednje: 

I. V našem arhivu so shranjeni podatki le za 
severovzhodni konec Slovenije, zato lahko 
najdemo le tiste prednike, ki so živeli na 
Spodnjem Štajerskem ali v Prekmurju. Če 
tvoji predniki ne izvirajo iz tega območja, bo 
iskanje na žalost neuspešno.  

 

 

  

II. Arhiv ima to zoprno lastnost, da ve 
veliko o starejših obdobjih in zelo malo 
o sedanjem času. Zato je potrebno že pred 

prihodom v arhiv pridobiti čim več podatkov 
od svojih še živečih sorodnikov, tako da boš 

v arhivu lahko začel z iskanjem. Takšen 
podatek je na primer rojstni datum in kraj 

rojstva tvojega dedka ali babice, še bolje pa 
za pradedka ali prababico. 

 

II. Opisane dejavnosti so brezplačne in ne zahtevajo posebnih znanj ali spretnosti. Edina 

potrebna oprema je navaden svinčnik, radirka in notes. Da ne bi prestrašili arhivskih miši, nas 
v arhivu lahko raziskuje le nekaj naenkrat. Zato je potrebno rezervirati termin. To lahko storiš 
s pomočjo svoje učiteljice ali pa v arhivu na tel. 05 90 80 120, 05 90 80 121 ali po e-pošti: 
skofijski.arhiv@nadskofija-maribor.si. 

 

 

  

Tvoj pradedek?! 
Najdeš ga v arhivu. 

Tvoja cool teta?! 
Ne najdeš je v 

arhivu. 


