
KRONIKA SLOVENSKIH MEST (1934-1940) 

 

Med periodičnimi glasili, ki nihajo med različnimi znanostmi, strokami in poljudnimi 

vsebinami, bi težko našli še kakšno tako brezčasno, kot je bila Kronika slovenskih mest. 

Revija, ki je izhajala štirikrat na leto, je svoj širok krog bralcev nagovarjala z večinoma 

zgodovinskimi, etnološkimi, arheološkimi in umetnostnozgodovinskimi temami, nekoliko 

manj pa z aktualnimi gospodarskimi in kulturnimi, ki so jih prispevali najbolj znani in ugledni 

humanisti tistega časa: France Stelè, Rudolf Andrejka, Anton Vodnik, Viktor Steska, Ivan 

Vrhovnik in drugi. V času, ko je revija izhajala, je predstavljala sveže informacije iz sveta 

omenjenih strok ter aktualne preglede sodobnosti, danes pa nam še vedno služi kot 

nepogrešljiv vir podatkov in tedanjega razmišljanja o lokalnih specifikah, iskanju lastne 

preteklosti in dokumentiranja tedanje sedanjosti. Prav tako pomembno je bogato slikovno 

gradivo, ki je izhajalo ob posameznih člankih. Med njim je množica portretnih fotografij ljudi, 

katerih podobe bi se sicer izgubile v času, enaka usoda pa bi brez te revije doletela marsikateri 

pogled na Ljubljano, Maribor, Novo mesto, Ptuj… 

 Prvi dve reviji sta izšli z naslovom Kronika mestne občine ljubljanske, za njeno 

ustanovitev pa si je še posebej prizadeval ljubljanski župan Dinko Puc, ki je dobro razumel 

pomen poznavanja lastne preteklosti in razumevanja njene povezanosti s sedanjostjo. V prvi 

številki je izšel med drugim skorajda spektakularen Steletov prispevek »Ljubljana iz 

aeroplana«, ki je bil opremljen s fotografijami, ki jih  je iz letala posnel Ivan Noč. Bralce 

tretje številke, ki je bila že vseslovenska so nagovorili župani Maribora, Celja, Ptuja, Kranja 

in Novega mesta. Ta mesta so predstavljala nekakšne uredniške centrale, ki so skrbele za 

redno objavljanje prispevkov iz svojih lokalnih območij. 

 Kljub relativno kratkemu obstoju revije, ki so jo onemogočile vojne razmere  v letu 

1941, se je v njenem uredništvu izmenjalo več urednikov. Prvi glavni urednik revije je bil 

vodja ljubljanskega mestnega arhiva Lojze Slanovec (1934-1935), nato Evgen Jarc (1935-

1936) ter Jože Gregorič (1936-1940).  

 Po vojni se izhajanje revije ni obnovilo, leta 1953 pa je na podlagi tradicije Kronike 

slovenskih mest začela izhajati revija Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino, ki jo 

trikrat na leto izdaja Zveza zgodovinskih društev Slovenije.   
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