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Rus Josip (1893-1985)
Rus Josip (Bled, 16. 3. 1893 - Ljubljana, 15. 9. 1985), pravnik, filozof in politik. Po maturi na gimnaziji v
Kranju je študiral pravo na Dunaju od 1911 do 1915, ko je bil vpoklican v avstrijsko vojsko. Leta 1918 je
bil prostovoljec - borec za severno mejo. Študij prava je končal 1921 v Ljubljani. Služboval je kot sodnik
na Brdu pri Lukovici, v Gornji Radgoni, Višnji Gori in Ljubljani.
V času NOB je bil član njenega osrednjega vodstva: bil je predsednik sekretariata IO OF do januarja
1943, nato podpredsednik IO OF in SNOS, poverjenik za sodstvo v SNOO, član in od 1943
podpredsednik predsestva AVNOJ in član njegove zakonodajne komisije (od 1944 v Beogradu), 1945
vodja delegacije SNOS v Prekmurju. Po končani vojni je bil do 1953 podpredsednik Prezidija Ljudske
skupščine FLRJ, od 1945 do 1953 zvezni in od 1946 do 1958 republiški poslanec ter član vodstev
Ljudske fronte Jugoslavije oziroma SZDL Jugoslavije in OF oziroma SZDL Slovenije. Leta 1953 je postal
član Izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS, 1954 - 1958 je bil predsednik republiškega zbora Ljudske
skupščine LRS, od leta 1975 član Sveta republike.
Bil je aktiven član telesno kulturne organizacije Sokol od 1908 dalje. V imenu napredne sokolske skupine
se je udeležil ustanovnega sestanka OF 27. 4. 1941. Po razpustu Sokola 1945 je deloval v telovadnem
društvu Partizan. Leta 1989 je izdal knjigo Pričevanja in spomini, o sokolstvu, Osvobodilni fronti in novi
Jugoslaviji. Bil je nosilec partizanske spomenice.
Gradivo sta podarila sinova dr. Vojan in dr. Veljko Rus 14. 6. 1988 Arhivu IZDG. Od novembra 1992 je
gradivo v AS.
osebna in družinska dokumentacija: spričevala, dekreti o zaposlitvi, izkaznice, propustnice, pooblastila,
potrdila in druge listine v zvezi s podelitvami odličij in priznanj, osebni dokumenti žene Ane Rus,
premoženjske, stanovanjske itd. zadeve/ fotografije/ korespondenca: družinska 1911-1985, ostala
1942-1985/ objavljeni in neobjavljeni spominski zapisi, članki, govori/ beležke, osnutki, izpiski J. R./
gradivo o sokolstvu in telesni kulturi/ razno študijsko gradivo: bilteni, brošure, časopisni izrezki, kongresna
gradiva, elaborati/
Za uporabo gradiva, ki se nanaša na javne zadeve, je bil določen rok omejitve uporabe 30 let od
nastanka in največ 50 let za osebne zadeve. Darovalca lahko s pismenim dovoljenjem odobrita uporabo
gradiva za znanstveno raziskovalne namene pred iztekom teh rokov. V primeru objave posameznih
dokumentov oziroma skupin dokumentov imata darovalca pravico do objave svojih pojasnil in pripomb. V
primeru objave avtorskih tekstov Josipa Rusa veljajo določila zakona o avtorskih pravicah.
Gradivo vsebuje tudi osebne podatke, ki so skladno z arhivsko zakonodajo nedostopni. Gradivo oz.
varovani osebni podatki v njem postanejo dostopni 75 let po nastanku gradiva ali 10 let po smrti
posameznika, na katerega se podatki nanašajo, če je datum smrti znan.
arhivski popis 1990
- Adamič M., Osebni fond Josipa Rusa, Arhivi XV, št. 1 - 2, Ljubljana 1992, str. 70 - 73 - Enciklopedija
Slovenije 10, Ljubljana 1996, str. 331 - 332
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