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A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
Gospodarstvo je glede na družbeno delitev dela razčlenjeno na dejavnosti (industrija in
rudarstvo, kmetijstvo in ribištvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, gradbeništvo, promet in
zveze, trgovina, gostinstvo in turizem, obrt in dejavnost osebnih storitev, stanovanjskokomunalna dejavnost ter ureditev naselij in prostora, dejavnost finančnih, tehničnih in
poslovnih storitev) in panoge (strojna, kemična, tekstilna in druge). Panoge se delijo na vrste,
vrste pa na podvrste, glede na značilnosti in posebnosti njihovih oblik.
Gospodarstvo delimo po vrstah, in sicer na naturalno in blagovno, denarno in menjalno,
svobodno tržno, anarhično, centralno plansko, regulirano ter mešano, tržno/plansko oz.
plansko/tržno gospodarstvo. Delimo ga tudi na svetovno, nacionalno in regionalno
gospodarstvo, to pa na razvito oz. nerazvito, proizvodno oz. neproizvodno. Večina vrst
gospodarstva in njihova medsebojna prepletenost je značilna tudi za razvoj slovenskega
gospodarstva.
Arhivsko gradivo s področja gospodarstva, ohranjeno v PAM, je zelo raznoliko, kar je
posledica pravnih, organizacijskih, gospodarskih, strukturnih, razvojnih in drugih sprememb,
ki so jih gospodarske panoge doživljale v zadnjih sto petdesetih letih. Te spremembe so se
odrazile v ukinitvah, reorganizacijah, stečajih in podobnih kriznih situacijah, v katerih so se
znašla različna podjetja. Najobsežnejši fondi na področju gospodarstva so fondi podjetij, ki so
od konca druge svetovne vojne pa do osamosvojitve Slovenije, torej v obdobju socializma,
doživljala največji vzpon in zaposlovala tudi nad 3000 delavcev.

Viri in literatura:
•

Bukošek, M. (Ur.) (1997). Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju. Celje:
Zgodovinski arhiv Celje.

•

Klasinc, P. P. (2003). Multidisciplinarnost arhivskega gradiva v fondih s področja gospodarstva. V:
M. Novak … et al. (Ur.), Hraniti in ohraniti: 100 let načrtnega zbiranja in ohranjanja arhivskega
gradiva ter 70 let delovanja profesionalne arhivske ustanove v Mariboru. Jubilejni zbornik. Maribor:
Pokrajinski arhiv Maribor.

•

Kržičnik, E. (1956). Gospodarski razvoj Maribora: gradivo k zgodovini industrializacije mesta
Maribora. Maribor: Založba Obzorja.
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A.610 GOSPODARSKA ZDRUŽENJA
Skupina združuje fonde gospodarskih zbornic, poslovnih združenj in zadrug. Pri vseh treh
skupinah gre za oblike združevanja posameznikov ali organizacij, ki so se združili iz različnih
razlogov.
Gospodarske zbornice so organizacije, v katerih se združujejo gospodarska podjetja oz.
njihovi lastniki zaradi skupnih interesov gospodarstva ali določene panoge. Glede na področje
ločimo enotne ali splošne, posamične ali specializirane in združene zbornice. Glede na način
ustanovitve in javnopravni položaj so lahko kontinentalnega ali anglo-ameriškega tipa.
Socialistične države so razvile svoj tip; njihova naloga je le navezovati trgovske stike s tujino.
Zbornično delovanje na Slovenskem se je začelo leta 1851, ko je bila ustanovljena Trgovinska
in obrtniška zbornica za Kranjsko; zastopala je interese trgovine, obrti in industrije. Po prvi
svetovni vojni se je leta 1925 z uredbo spremenil njen naziv v Zbornica za trgovino, obrt in
industrijo. Po drugi svetovni vojni je zvezna vlada že leta 1946 ustanovila Trgovinsko zbornico
FLRJ. Ta je imela nalogo pospeševati gospodarske in po vzoru sovjetskih zbornic predvsem
trgovske stike s tujino. Po prehodu na nov gospodarski sistem so začeli v začetku petdesetih
let v Jugoslaviji ustanavljati trgovinske in gostinske zbornice. Obrtne zbornice mest in okrajev
so bile ustanovljene na osnovi Zakona o obrtništvu z dne 20. 6. 1950. Že leta 1922 je v Sloveniji
delovalo okoli 60 različnih obrtnih zadrug, ki so se leta 1931 preimenovale v obrtna združenja.
Pred drugo svetovno vojno so bili obrtniki v Sloveniji združeni v 168 strokovnih in 54 drugih
združenj. Nadzorstvo nad obveznimi obrtnimi združenji je opravljala Zbornica za trgovino,
obrt in industrijo, ki je bila leta 1948 ukinjena, leta 1950 pa so bile ustanovljene obrtne
zbornice. Za usmerjanje razvoja gostinstva je bila leta 1952 ustanovljena Gostinska zbornica
Slovenije, ki se je leta 1964 vključila v Gospodarsko zbornico Slovenije.
Zadruge so združenja oseb, ki v sodelovanju s skupnim podjetjem uresničujejo določene
gospodarske oziroma socialne koristi. Člani jim zagotavljajo delovna sredstva, jih upravljajo in
so tudi njihovi poslovni partnerji (dobavitelji, odjemalci) ali delavci. Zadruge so storitvene in
proizvodne; v slednje so člani popolnoma vključeni kot delavci v zadružnem obratu. Glede na
predmet poslovanja ločimo kreditne, nabavljalne (konzumne), proizvodne, gradbene,
obnovitvene in druge zadruge. Na Slovenskem se je zadružništvo začelo razvijati v zaostrenih
gospodarskih razmerah v drugi polovici 19. st. Zadružništvo se je na Slovenskem zelo
razmahnilo, leta 1918 je bilo že več kot 1000 zadrug, do konca leta 1937 pa skoraj 1700. Največ
je bilo kreditnih, tem so sledile kmetijske zadruge. Prve zadruge so bile ustanovljene po
Schulze-Delitzschevih načelih (ki je temeljil na posojilnicah-hranilnicah z omejeno zavezo,
njihovi družbeniki pa so v njih imeli visoke poslovne deleže), po letu 1880 se je uveljavila
nekoliko spremenjena oblika teh načel, ki jo je vpeljal Mihael Vošnjak. V drugem obdobju
(devetdeseta leta 19. st.) se je uveljavil Raiffeisnov tip kreditnih zadrug, ki jih je začel razvijati
Janez Evangelist Krek. V desetletju pred prvo svetovno vojno se je začelo pospešeno razvijati
delavsko zadružništvo. Najbolj so se razvile potrošniške in stanovanjske zadruge. Po drugi
svetovni vojni je bilo zadružništvo vključeno v takratni jugoslovanski in politični sistem in se
je razvijalo po novih načelih. Bilo je način vključevanja moči vaškega in obrtnega gospodarstva
v državni gospodarski sistem in organizacijo preskrbe ter zlasti oblika vključevanja kmečkega
prebivalstva v družbenolastniški proizvodni način. Izoblikovalo se je več zadrug: nabavne in
prodajne (naproza), proizvajalne, potrošniške, obnovitvene, stanovanjske, kreditne in
zdravstvene; po letu 1947 so bile nekatere odpravljene ali preoblikovane v splošne kmetijske
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zadruge. Leta 1959 so kmetijske zadruge postale osnovna oblika zadružništva socialistične
kooperacije. Bile so specifična družbena podjetja z vzajemnim poslovnim odnosom: zadruge
so prispevale mehanizacijo, reprodukcijski material in strokovno vodenje, kmetje pa zemljo,
inventar in delo. Kot sorazmerno uspešen se je sistem obdržal nekje do leta 1965.

Viri in literatura:
•

Bukošek, M. (Ur.) (1997). Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju. Celje:
Zgodovinski arhiv Celje.

•

Enciklopedija Slovenije, zv. 3 (str. 307–308) (1989). Ljubljana: Mladinska knjiga.

•

Enciklopedija Slovenije, zv. 15 (str. 18–24) (2001). Ljubljana: Mladinska knjiga.

•

Kržičnik, E. (1956). Gospodarski razvoj Maribora: gradivo k zgodovini industrializacije mesta
Maribora. Maribor: Založba Obzorja.

•

Ogrizek, E. (2006). Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941. 1. del: Zadružni register. V:
Inventarji 12. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

•

Ogrizek, E. (2005). Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941. 2. del: Trgovski register. V:
Inventarji 12. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

•

Ogrizek, E. (2008). Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor
1898–1941. V: Inventarji 18. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

A.612 GOSPODARSKE ZBORNICE
GOSPODARSKA ZBORNICA MARIBOR
Signatura: PAM/1077
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1946–1966

Količina: 230

Tekoči metri: 23

arhivskih škatel, 12 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Terjatve zbornice 1946; dopisi ObLO Maribor 1952–1955; zapisniki sej: odbora za
ekonomsko-finančna vprašanja 1963, predsedstva 1963, skupščine okraja Maribor 1962–
1965, upravnega odbora 1962–1965; poročila o založenosti trgovine na drobno 1963; dopisi
raznih zadrug 1962; dopisi 1961–1965; pogodbe Zavoda za ekonomiko Maribor 1963;
finančna poročila gospodarskih organizacij 1962; stanovanjske zadeve 1963–1965;
zavarovalne police 1964; tožbe proti zasebnemu sektorju 1963; analiza poslovanja obrti
1962; delovodniki 1962–1965; poročila o delu gospodarske zbornice 1964; zaključni račun
1957–1964; osnutek perspektivnega razvoja stanovanjskega in komunalnega gospodarstva.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano v letih 1965 in 1966.

Gospodarska zbornica za okraj Maribor je nastala leta 1962 z združitvijo
kmetijske, trgovinske, gostinske in obrtne zbornice. Z ukinitvijo okraja Murska Sobota sta
se združili še Gospodarska zbornica Maribor in bivša Gospodarska zbornica za okraj
Murska Sobota. Gospodarska zbornica je po združitvi bivših okrajnih zbornic prevzela

Historiat ustvarjalca:

633

A.600–A.661 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO

poleg nalog, ki so jih opravljale zbornice v okraju na področju trgovine, gostinstva in
turizma, kmetijstva in gozdarstva ter obrti in komunalne dejavnosti, tudi naloge s področja
industrije, gradbeništva, zunanje trgovine in prometa, s čimer se je področje dejavnosti
enotne Gospodarske zbornice znatno povečalo in razširilo.

GOSPODARSKA ZBORNICA MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/1080
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 14 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1955–1965
Tekoči metri: 1,4
Jezik: slovenski

Revizijska poročila zadrug 1955–1958; zapisniki: upravnega odbora 1962–1963,
sanitarnih inšpekcijskih pregledov 1963, sveta 1962; tožbe – izvršbe 1962–1963; zaključni
račun 1962; personalne zadeve 1962; dopisi 1962–1963; gospodarski plani 1965.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno kronološko in vsebinsko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1966 predal SO Murska Sobota.

Gospodarska zbornica za okraj Murska Sobota je bila ustanovljena leta 1962 z
združitvijo treh zbornic: kmetijsko-gozdarske, trgovinsko-gostinske in obrtno-komunalne.
Njen ustanovitelj je bil OLO Murska Sobota. Gospodarska zbornica je poslovala na podlagi
proračunov vseh treh zbornic.

Historiat ustvarjalca:

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE – OBMOČNA ZBORNICA KOROŠKA
DRAVOGRAD
Signatura: PAM/1153
Kraj: Dravograd

Ohranjeno gradivo: 1975–1990

Količina: 26

Tekoči metri: 2,6

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Najemne

pogodbe, finančni načrti Medobčinskega odbora za Koroško Dravograd 1975–
1978; zapisniki: skupščine Medobčinske gospodarske zbornice za Koroško 1979–1986,
izvršnega odbora Medobčinske gospodarske zbornice 1979–1990, komisije za izobraževanje
kadrov 1979–1988, komisije za inventivno dejavnost in inovacije 1979–1990, komisije za
varstvo okolja 1979–1989, komisije za energetiko 1979–1986.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Medobčinska gospodarska zbornica za Koroško je bila ustanovljena leta 1979
kot samostojna pravna oseba s sedežem v Dravogradu. Zbornico so ustanovile koroške
gospodarske delovne organizacije s svojimi tozdi, obrtna združenja, regijska banka in
negospodarska podjetja, ki so imela svoj delež na Koroškem. Medobčinska gospodarska
zbornica za Koroško se je leta 1990 preoblikovala iz samostojne pravne osebe v enoto
Gospodarske zbornice Slovenije in se preimenovala v Gospodarsko zbornico Slovenije –
Območno zbornico Dravograd.

Historiat ustvarjalca:
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GOSTINSKA ZBORNICA MARIBOR
Signatura: PAM/0996
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1946–1965

Količina: 81

Tekoči metri: 8,1

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Seznam gostinskih obratov 1946; zapisniki: izvršilnega odbora 1955–1960, finančnega
odbora 1958, strokovnega odbora 1960–1961; dopisi 1953–1962; poročila o prometu 1958–
1960; pravilnik o razdelitvi čistega dohodka 1961; sodne odločbe 1951; perspektivni
program razvoja gostinstva in turizma 1957–1961; kartoteka dolžnikov 1955–1956;
okrožnice tajništva za turizem in finance 1960; odločbe uslužbencev 1950; poročila
gostinske zbornice 1956–1962; gibanje prometa v gostinstvu 1959–1965.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

GOSTINSKA ZBORNICA PTUJ
Signatura: PAM/1081
Kraj: Ptuj

Ohranjeno gradivo: 1945–1961

Količina: 12

Tekoči metri: 1,2

arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Dopisi 1949–1960; plani financiranja investicij 1950, 1951; navodilo za sestavljanje
delovnega in finančnega načrta v gostinstvu 1951; zapisniki: upravnega odbora 1953–1954,
šolskega odbora 1955, odbora za kadre 1955–1960; poročila o gostinski dejavnosti 1953–
1954; projekti: poslovne zgradbe Maribor 1956, upravno-poslovno poslopje 1958, sušilnica
hmelja 1958, pitališče 1961; seznam vajencev gostinske šole 1958–1960; knjiga opravljenega
prometa gostinskih podjetij in gostišč v okraju Ptuj.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

GOSTINSKA ZBORNICA SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/1087
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1952–1955
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

Zapisniki upravnega odbora 1952–1955; dopisi 1952–1955; finančne zadeve 1953–1955,
plačilni seznami 1954.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Gostinska

zbornica Slovenj Gradec je bila ustanovljena leta 1952.
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GOSTINSKA ZBORNICA ZA OKRAJ MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/1003
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 22 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1946–1962
Tekoči metri: 2,2
Jezik: slovenski

Kategorizacija gostinskih obratov in registracija 1946–1962; zapisniki upravnih organov
1952–1961; dopisi 1955–1962; zaključni računi 1952–1960; finančne zadeve 1956–1960;
poročila gostinskih obratov 1957.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Gostinska

zbornica za okraj Murska Sobota je bila ustanovljena leta 1952.

KMETIJSKO-GOZDARSKA ZBORNICA MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/1079
Kraj: Murska

Ohranjeno gradivo: 1961–1962

Količina: 8

Sobota
arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 0,8
Jezik: slovenski

Zapisniki upravnih organov 1961–1962; dopisi 1961–1962; pravilniki strokovnih
odborov; personalne zadeve 1961–1962; finančne zadeve 1961–1962.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Kmetijsko-gozdarska zbornica Murska Sobota je bila ustanovljena leta 1961.
Glavna naloga zbornice je bila zastopanje interesov kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Historiat ustvarjalca:

OBRTNA ZBORNICA MARIBOR
Signatura: PAM/1076
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1941–1964

Količina: 309

Tekoči metri: 31,2

arhivskih škatel, 12 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Kartoteka

obrtnikov 1941, 1947; mojstrski izpiti 1946–1963; pomočniški izpiti 1946–1958;
kartoteka obrtnikov med okupacijo in podatki o prenehanju obrtnih pravic 1947; zapisniki:
skupščin 1950–1954, ustanovnega občnega zbora 1956, občnega zbora 1956–1958, sej
predsedstva upravnega odbora 1960; obrtna dovoljenja 1950–1965; učne pogodbe 1952–
1962; dopisi 1952–1964; strokovni tečaji za mojstrske kandidate in vajence 1952–1959; učne
pogodbe 1952–1962; odločbe uslužbencev 1952–1958; sanitarne odločbe 1953–1963;
finančna poročila 1957–1962; zaključni račun 1958–1961; korespondenca 1958–1959;
perspektivni plani razvoja 1963; osnova za sedemletni načrt gradbeništva 1964.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je predala Gospodarska zbornica Maribor v letih 1965 in 1966.

Za obdobje po drugi svetovni vojni je bilo značilno podružabljanje sredstev,
tako v obrti kot v trgovini. Zasebni obrtniki Maribora so bili do leta 1950 organizirani v
okviru Združenja obrtnikov, v letu 1950 pa je bila ustanovljena Mestna obrtna zbornica, v

Historiat ustvarjalca:
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katero je bil vključen državni sektor, zadružni sektor in zasebni sektor s 709 obrtnimi
obratovalnicami. Vsebina delovanja zbornice je bila zelo pestra, saj so vodili natančen
pregled obrtnih obratov, nudili pomoč pri registraciji le-teh, organizirali tečaje in
sodelovali s strokovnimi šolami. Za posamezne panoge so delovali strokovni sveti. Z
zakonom o ustanovitvi enotnih gospodarskih zbornic pa so se junija 1962 v Mariboru
združile kmetijska, trgovinska, gostinska in obrtna zbornica v enotno gospodarsko
zbornico. Od leta 1962 do 1973 obrtništvo Maribora ni bilo organizirano in so zamrle vse
oblike organiziranega delovanja, leta 1973 pa so se začeli obrtniki organizirati v Združenje
zasebnih obrtnikov Maribor. Leta 1979 je bilo ustanovljeno Obrtno združenje Maribor, leta
1982 pa je bilo ustanovljenih šest obrtnih združenj. Ob združitvi mariborskih občin v eno
so leta 1990 mariborska obrtna združenja sprejela sklep o združitvi v Obrtno združenje
Maribor, ki se je leta 1991 preoblikovalo v Obrtno zbornico Maribor.

OBRTNA ZBORNICA SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/1085
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Pravilniki

Ohranjeno gradivo: 1955
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

podjetij 1955.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Leta

1946 je bilo v občini 117 obrtnikov, ki so v neurejenih razmerah opravljali
predvsem gostinsko, trgovsko in drugo storitveno dejavnost. Leta 1972 se je društvena
dejavnost organizirala z ustanovitvijo Društva samostojnih obrtnikov gostincev in
samostojnih avtoprevoznikov. To je bil hkrati tudi začetek Obrtnega združenja občine
Slovenj Gradec. Leta 1978 so se društva pričela organizirati v zbornice.

OBRTNA ZBORNICA ZA OKRAJ MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0998
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 54 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1930–1962
Tekoči metri: 5,4
Jezik: slovenski

Vsebina: Finančne

knjige 1930–1946; kartoteka obrtnikov 1941–1950; kartoteka pomočnikov 1942–
1952; zapisniki: upravnega odbora 1950–1956, skupščine 1952–1955, mojstrskih izpitov
1955–1960, pomočniških izpitov 1951–1961, sej strokovnih sekcij 1947–1948; učne pogodbe
1948–1961; finančne zadeve 1950–1962; seznam zasebnikov 1961; plan razvoja 1957–1961;
tožbe 1960–1961; gradnja vajeniške šole 1958–1960; spričevala 1941–1952.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je v PAM leta 1966 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Leta 1954 je bila z odločbo OLO Murska Sobota ustanovljena Obrtna zbornica
za okraj Murska Sobota. Zbornica je bila ustanovljena z namenom pospeševati napredek
obrti svojega področja. Posebno pozornost je posvečala dvigu delovne storilnosti, uporabi
sodobnih postopkov in racionalizaciji dela, izboljšanju delovnih pogojev idr. V zbornico so

Historiat ustvarjalca:
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bile obvezno včlanjene vse obrtne gospodarske organizacije in zasebne obrtne organizacije.
Leta 1968 je bilo ustanovljeno Združenje samostojnih obrtnikov in gostincev za Pomurje.
To združenje je na društveni in prostovoljni osnovi združevalo maloštevilne obrtnike s
področja občin Lendava, Murska Sobota in Gor. Radgona. Dejavnost združenja je bila
prepuščena lastni samoiniciativnosti posameznih članov in dokaj šibki družbeni podpori.
Po sprejetju novega obrtnega zakona leta 1978 so se društva obrtnikov preimenovala v
obrtna združenja, ki so obvezno združevala vse samostojne obrtnike posamezne občine.
Obdobje velikih organizacijskih sprememb za obrtniške organizacije je bilo po letu 1991.
Na podlagi sklepa skupščine je bila junija 1991 ustanovljena Obrtna zbornica Murska
Sobota kot samostojna organizacija obrtnikov občine Murska Sobota.

OKRAJNA KMETIJSKO-GOZDARSKA ZBORNICA MARIBOR
Signatura: PAM/1072
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1958–1963

Količina: 18

Tekoči metri: 1,8

arhivskih škatel, 4 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Priročnik za opravljanje izpita za kvalificirane in visokokvalificirane delavce kmetijske
in gozdarske stroke 1958; dopisi 1960–1962; zapisniki upravnega odbora 1961–1962;
zaključni račun 1961–1962; pravilnik kmetijskih zadrug 1961; program zaščite proti
pomladni slani 1961; investicijski program 1961.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Julija leta 1960 je začel veljati zakon o združevanju in poslovnem sodelovanju
v gospodarstvu. Ta je med drugim tudi določil, da se lahko ustanovijo tudi okrajne
kmetijsko-gozdarske zbornice, ki jih prejšnji zakon o gospodarskem združevanju ni
predvideval. Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Maribor je bila ustanovljena januarja
1961. Na ustanovnem občnem zboru so sprejeli statut zbornice, izvolili predsednika in
tajnika ter upravni in nadzorni odbor. Obvezno članstvo je veljalo za kmetijske zadruge, za
vsa podjetja s področja kmetijstva in gozdarstva, ribiške gospodarske organizacije, gojišča
divjadi in lovišča, vodne skupnosti in zavode, ki so opravljali kmetijske in gozdarske
službe. S prenehanjem poslovanja Okrajne zadružne zveze Maribor je Zbornica za
kmetijstvo in gozdarstvo prevzela strokovno operativne naloge, ki jih je vršila Zadružna
zveza, vse ostale naloge Zadružne zveze pa so prešle na Glavno zadružno zvezo Slovenije.

Historiat ustvarjalca:

OKRAJNA OBRTNA ZBORNICA LJUTOMER
Signatura: PAM/1083
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1953–1954

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zapisniki

Jezik: slovenski

o opravljanju pomočniških izpitov; učne pogodbe 1953–1954.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1966 v PAM predala Gospodarska zbornica Maribor.

Valorizacija: Valorizacija
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OKRAJNA OBRTNA ZBORNICA PTUJ
Signatura: PAM/1005
Kraj: Ptuj

Ohranjeno gradivo: 1945–1959

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Obrtna

dovoljenja in odločbe 1945–1959; učne pogodbe 1954–1957; mojstrski izpiti 1957;
zapisniki o izpitih.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

TRGOVINSKA IN GOSTINSKA ZBORNICA MARIBOR
Signatura: PAM/1004
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1949–1970

Količina: 28

Tekoči metri: 2,8

arhivskih škatel
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Indeks k registru vajencev 1949–1955; učne pogodbe za vajence gostinske stroke 1951;
zapisniki: upravnega odbora 1952–1955, šolskega odbora, občnih zborov 1952–1953; sodni
spisi 1952–1954; dopisi 1952–1957; okrožnice, bilteni 1952–1954; poročila o poslovanju
1955–1957; delovodnik 1961–1962; načrt razvoja gostinstva SRS 1964–1970.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Trgovinska in gostinska zbornica Maribor je bila ustanovljena leta 1952. Imela
je odsek za trgovino, odsek za gostinstvo ter komisijo za uvoz in izvoz. Glavna naloga
komisije je bila razvijati zunanjo trgovino v Mariboru. Zbornico so sestavljali upravni
odbor, nadzorni odbor in častno sodišče.

Historiat ustvarjalca:

TRGOVINSKA ZBORNICA MARIBOR
Signatura: PAM/1075
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1947–1965

Količina: 213

Tekoči metri: 21,3

arhivskih škatel, 8 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Učne pogodbe vajencev v industriji 1947–1951; učne pogodbe trgovskih vajencev 1948–
1953; pravilnik o opravljanju pomočniških in mojstrskih izpitov 1952; zapisniki: upravnega
odbora, izvršnega odbora, letnega občnega zbora, odbora za kadre, gradbenega odbora, sej
industrijskega odbora, odbora za finančna vprašanja, o izpitih 1952–1962; odločbe o
strokovni izobrazbi kvalificiranih in polkvalificiranih delavcev 1956–1957; poslovniki
organov zbornice 1952–1955; dopisi 1953–1962; poročila občnih zborov zbornice 1954–1961;
analiza finančnega poslovanja trgovin 1956–1957; zaključni računi 1958–1962; gradbeni
načrti poslovne stavbe ob Cafovi ul. 1961; gradivo sej upravnega odbora 1964–1965.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je leta 1965 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Trgovinska zbornica Maribor je bila ustanovljena leta 1952. Glavne naloge
zbornice so bile: delovanje za napredek proizvodnje in blagovnega prometa, krepitev

Historiat ustvarjalca:
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odgovornosti gospodarskih organizacij, predstavljanje in zastopanje interesov svojih
članov, skrb za strokovno vzgojo in izpopolnjevanje trgovskega kadra ter vodenje evidence
vseh trgovskih podjetij in gospodarskih organizacij na svojem področju.

TRGOVINSKA ZBORNICA ZA OKRAJ MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/1074
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 64 arhivskih škatel, 6 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1946–1962
Tekoči metri: 6,5
Jezik: slovenski

Začasna pomočniška spričevala in zapisniki o izpitih 1946–1947; odločbe o zavrnitvi
komercialistov 1947–1959; finančne zadeve 1947–1962; zapisniki organov zbornice 1952–
1962; dopisi 1952–1960; delovodniki 1952–1958; odločbe o ugotovitvi strokovne izobrazbe
delavcev v trgovini 1956–1958.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Trgovinska zbornica za okraj Murska Sobota je bila ustanovljena septembra
1952. Ob ustanovitvi je imela 100 članov. Leta 1954 so bile v zbornico včlanjene vse
trgovsko-gospodarske organizacije in kmetijske zadruge ter del proizvodnih podjetij, ki so
se iz leta v leto tesneje navezovala na zbornico. Zbornica je bila članom v pomoč na
ekonomsko-pravnem področju, ob finančni, komercialni in kadrovski problematiki ter
problemih s področja delovnih razmerij.

Historiat ustvarjalca:

TRGOVINSKA ZBORNICA ZA OKRAJ PTUJ
Signatura: PAM/1086
Kraj: Ptuj

Ohranjeno gradivo: 1945–1959

Količina: 12

Tekoči metri: 1,2

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Zapisniki:

sej skupščine 1952–1957, izpitne komisije za kvalificirane delavce 1957–1959,
komisije za ugotovitev strokovne izobrazbe 1957; poročila o občnih zborih 1954–1957;
register pomočniških spričeval 1954; učne pogodbe trgovskih vajencev 1956–1957; odločbe
o strokovni izobrazbi delavcev 1957; register trgovskih vajencev 1957.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Trgovinska

zbornica za okraj Ptuj je bila ustanovljena julija 1952. Na ustanovni
skupščini so izvolili 11 članov upravnega odbora in 3 člane nadzornega odbora. Leta 1955
so potrdili statut zbornice.

TRGOVINSKA ZBORNICA ZA OKRAJ SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/0961
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 18 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
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Ohranjeno gradivo: 1923–1963
Tekoči metri: 1,8
Jezik: slovenski
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Združenje trgovcev za okraj Slovenj Gradec in Prevalje: seznami obrtnikov 1923–1945;
učne pogodbe trgovskih vajencev 1950–1955; register trgovinskih vajencev 1951–1955;
zapisniki: skupščine 1952–1955, o opravljenih izpitih 1963; dopisi 1952–1957; finančne
zadeve 1952–1958; statut zbornice 1952–1953; kartoteka trgovskih podjetij 1952–1953.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Trgovinska zbornica za okraj Slovenj Gradec je bila ustanovljena leta 1952. Na
začetku je veliko težavo zbornice predstavljalo pridobivanje članov, saj se je v članstvo
odzvalo le nekaj podjetij in zadrug, medtem ko nekatera podjetja in zadruge niso kazale
nobenega interesa za ustanovitev zbornice. Leta 1952 so bili na sestanku članov zbornice
ustanovljeni odseki in odbori zbornice. Predhodnik zbornice je bilo združenje trgovcev, ki
je delovalo od leta 1921 do 1948.

Historiat ustvarjalca:

TRGOVINSKO-GOSTINSKA ZBORNICA ZA OKRAJ LJUTOMER
Signatura: PAM/1073
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1952–1955

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Statut Gostinske zbornice za LRS 1952; pravilnik Trgovinsko-gospodarske zbornice
Ljutomer 1952; zapisniki upravnega odbora Gostinske zbornice LRS 1952–1955; dopisi
1952–1955; odločbe 1952–1955; delovodnik 1952–1955.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Trgovinsko-gostinska

zbornica za okraj Ljutomer je bila ustanovljena leta 1952.
Glavni namen zbornice je bil skrbeti, da sta trgovina in gostinstvo opravljala svojo
družbenoekonomsko funkcijo, razvijati in pospeševati trgovino in gostinstvo, utrjevati
poslovno moralo ter dvigovati zavest in splošno raven trgovskega in gostinskega kadra,
zastopati koristi trgovine in gostinstva ter gospodarske dejavnosti in dajati znanja in
predloge zborom proizvajalcev in drugim državnim organom.

TRGOVINSKO-GOSTINSKA ZBORNICA ZA OKRAJ MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/1078
Kraj: Murska

Ohranjeno gradivo: 1954–1964

Količina: 17

Sobota
arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 1,7
Jezik: slovenski

Vsebina: Poročila

1954–1962; zapisniki: strokovnih odborov, upravnih organov 1958–1962; dopisi
1961–1962; zaključni računi 1955–1961; perspektivni plan zbornice 1957–1961; plačilni
seznami 1962; poročila, analize 1961; anketni listi 1955–1957; matični listi za trgovinske ali
druge obrti 1964.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Trgovinsko-gostinska

zbornica za okraj Murska Sobota je bila ustanovljena leta
1961 z združitvijo Trgovinske in Gostinske zbornice.
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A.613 POSLOVNA ZDRUŽENJA
GOSPODARSKA POSLOVNA ZVEZA ZA POMURJE MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/1084
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Registracija

Ohranjeno gradivo: 1956–1957
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

in personalne zadeve 1956–1957; dopisi 1956–1957.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gospodarska poslovna zveza za Pomurje s sedežem v Murski Soboti je bila
ustanovljena 28. 6. 1956. Njene naloge so bile, da je s poslovnimi odnosi preko združenih
kmetijskih zadrug delala za napredek kmetijstva in preobrazbo podeželja.

Historiat ustvarjalca:

GOZDARSKO-KMETIJSKOPROIZVAJALNA POSLOVNA ZVEZA
DRAVOGRAD
Signatura: PAM/1070
Kraj: Dravograd

Ohranjeno gradivo: 1956–1961

Količina: 19

Tekoči metri: 1,9

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Ustanovitveni akti 1956; gradivo posameznih odsekov zveze 1956–1960; zapisniki
samoupravnih organov 1956–1960; poročila 1957.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je predal SO Dravograd leta 1968.

Gozdarsko-kmetijskoproizvajalna poslovna zveza Dravograd je bila
ustanovljena leta 1956. V zvezo so se združile kmetijske zadruge iz območja ObLO
Dravograd, Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Črna in Radlje ob Dravi. To so bile
kmetijske zadruge: Črna, Mežica, Danijel, Prevalje, Kotlje, Tolsti Vrh, Libeliče, Dravograd,
Trbonje, Vuzenica, Muta, Vuhred, Radlje ob Dravi, Dolič, Mislinja, Št. Ilj pod Turjakom,
Dovže, Turiška vas, Šmartno, Podgorje, Stari trg, Sele, Pameče in Šentjanž. Namen
združevanja zadrug je bil ustvariti pogoje za skupno opravljanje gospodarskih in drugih
dejavnosti. Zveza je bila včlanjena v Okrajno zadružno zvezo Maribor. Zaradi izgub je bil
leta 1962 v zvezi uveden likvidacijski postopek.

Historiat

ustvarjalca:

KMETIJSKA POSLOVNA ZVEZA AGROPROMET LENDAVA
Signatura: PAM/0959
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1956–1960

Količina: 11

Tekoči metri: 1,1

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
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Jezik: slovenski
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Tarifni pravilnik 1956; zaključni računi 1957–1959; zapisniki: delavskega sveta 1957–
1959, upravnega odbora 1957–1960, občnega zbora 1957–1960; investicijski programi 1957;
registracijski spisi 1958.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je predal SO Lendava leta 1969.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Zveza je najprej delovala kot Zadružno trgovsko podjetje Agropromet
Lendava, ki je bilo ustanovljeno z aktom Okrajne zveze kmetijskih zadrug v Lendavi leta
1951. Kmetijska poslovna zveza Agropromet Lendava je bila ustanovljena leta 1957 in
registrirana pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru. Ustanovile so jo kmetijske
zadruge Lendava, Hotiza, Črenšovci, Turnišče, Kobilje, Velika Polana in Mostje. Predmet
poslovanja zveze je obsegal prodajo kmetijskih pridelkov v imenu kmetijskih zadrug in
drugih kmetijskih proizvajalnih organizacij s poslovnega področja zveze. Leta 1960 je bil v
zvezi uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

POSLOVNO ZDRUŽENJE ZA GOSTINSTVO MARIBOR
Signatura: PAM/1169
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1965–1978

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Poslovna

Jezik: slovenski

korespondenca 1965–1968; zaključni računi 1970–1977.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Poslovno združenje za gostinstvo Maribor je bilo ustanovljeno leta 1965.
Poslovni predmet je obsegal poslovno sodelovanje na turističnem tržišču, skupno
nastopanje pred organi oblasti ter opravljanje poslov strokovnega odbora za turizem in
gostinstvo Gospodarske zbornice SRS – Maribor. V poslovno združenje za gostinstvo je
bilo včlanjenih več gostinskih delovnih organizacij v Mariboru. Leta 1978 se je v združenju
začel likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

POSLOVNO ZDRUŽENJE ZA TRGOVINO MARIBOR
Signatura: PAM/1152
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1961–1966

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Zazidalni

Jezik: slovenski

načrt za Glavni trg 1961; statut 1965; likvidacijski spisi 1965–1966.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1969 v PAM predal likvidacijski upravnik.

Poslovno združenje za trgovino Maribor je bilo v register gospodarskih
organizacij vpisano leta 1965. Poslovni predmet je obsegal poslovno sodelovanje na
področju blagovnega prometa, sodelovanje pri vzgoji trgovskih kadrov, skupno nastopanje

Historiat ustvarjalca:
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pred organi oblasti in skupno investicijsko politiko. Združenje je ustanovilo več trgovskih
podjetij v Mariboru, nudilo pa je pomoč trgovskim organizacijam pri analiziranju notranje
organizacije in dajalo predloge o racionalizaciji poslovanja. Prav tako je nudilo pravno
pomoč v gospodarskih zadevah. Leta 1967 je bilo s sklepom upravnega odbora združenje
likvidirano.

TIMA HOLDING MARIBOR
Signatura: PAM/1159
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1975–2000

Količina: 18

Tekoči metri: 1,8

arhivskih škatel, 1 knjiga
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Matična knjiga 1975–1990; gradbena dokumentacija poslovne stavbe 1978; pravilniki in
statuti 1987–1991; gradivo postopka prisilne poravnave 1988–1999; osebne mape
zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 2000 predal stečajni upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

gradiva je bila opravljena v PAM.

Sestavljena organizacija Tima je bila ustanovljena leta 1975. Njena osnovna
naloga je bila skrb za razvoj in koordinacijo načrtovanja razvoja agroživilstva v Podravju.
Sestavljena organizacija je prerasla v združbo z dvajsetimi delovnimi organizacijami pod
svojim okriljem, ki so s svojim poslovanjem segale v trideset občin Slovenije. Osnovno
poslanstvo – skrb za proizvodnjo hrane in oskrbo prebivalstva z osnovnimi življenjskimi
potrebščinami – je uresničevala preko svojih številnih poslovnih mehanizmov, med
katerimi je bila zlasti pomembna leta 1982 ustanovljena Interna banka. SOZD Tima je s
svojim delom prenehal leta 1989. Ustanovljena so bila tri podjetja: Tima skupnost podjetij,
Tima interna banka skupnost finančnih organizacij in Tima razvojni center. Za članstvo v
vseh treh podjetjih se je odločila večina članic nekdanjega SOZD Tima. Leta 1990 se je
podjetje Tima skupnost podjetij preimenovalo v Poslovni sistem Tima Maribor, kasneje pa
še v Tima Holding d. o. o. Maribor. V podjetju je bil uveden stečajni postopek, ki je bil leta
2003 ustavljen.

Historiat ustvarjalca:

ZDRUŽENJE OBRTNIKOV LENDAVA
Signatura: PAM/0962
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1921–1946

Količina: 7

Tekoči metri: 0,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Zapisniki

o opravljanju pomočniških izpitov 1921–1946; učne pogodbe 1927–1945.

Sistem ureditve: Gradivo
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Jezik: slovenski

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.
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ZDRUŽENJE OBRTNIKOV MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0111
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Seznami

Ohranjeno gradivo: 1923
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

pomočnikov.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Prvi

zametki obrtništva segajo že v leto 1894, ko so postavili temeljni kamen za
izgradnjo obrtne šole in doma obrtnikov v Murski Soboti. Po letu 1920 se je Združenje
obrtnikov reorganiziralo v skupno obrtno zadrugo, ki je pod tem nazivom predstavljala
obrtništvo vse do leta 1950.

A.614 ZADRUGE
AGRARNA ZADRUGA ZA PREKMURJE ČRENŠOVCI
Signatura: PAM/0932
Kraj: Črenšovci

Ohranjeno gradivo: 1926–1945

Količina: 3

Tekoči metri: 0,9

arhivske škatle, 4 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Pristopne izjave 1926–1941; zaključni računi 1926–1929; pravila 1936; imenik članov
1938; seznami najemnikov 1940.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila ustanovljena leta 1926. Njena dejavnost je zajemala pomoč pri
nakupu agrarne zemlje, posredovanje pri odkupu, informacije in nasvete. Leta 1947 se je
zadruga preimenovala v Živinorejsko zadrugo Črenšovci. Leta 1948 je bila izbrisana iz
zadružnega registra zaradi spojitve s Kmetijsko zadrugo Črenšovci.

Historiat ustvarjalca:

AGROKOMBINAT LENART
Signatura: PAM/1122
Kraj: Lenart

Ohranjeno gradivo: 1954–1993

Količina: 145

v Slovenskih goricah
arhivskih škatel, 27 map
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 20,5
Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Načrti objektov 1954–1990; arondacijski predlogi 1956–1975; investicijski programi
1959–1990; bilten »Agrokombinat« 1965; kupoprodajne pogodbe za zemljišča 1966–1991;
zaključni računi 1967–1990; pravilniki 1967–1982; zapisniki: zadružnega sveta 1968–1970,
sindikata 1976–1988, delavskega sveta 1977–1989, OO ZKS 1982–1985, komisije za
stanovanjske zadeve 1983–1989, komisije za delovna razmerja 1983–1988; načrti melioracije
1970–1989; samoupravni sporazumi 1970–1989; proizvodno-finančni plani 1972–1974;

Vsebina:
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posestni listi 1985–1985; statistični podatki 1981–1990; delovodniki 1981–1993; poročila o
poslovanju 1982–1990.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je predalo podjetje Birostroj Maribor.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena v PAM.

Delovna organizacija Agrokombinat Lenart je bila ustanovljena leta 1945 kot
Nabavno-prodajna zadruga s sedežem v Lenartu v Slovenskih goricah in je kot taka
poslovala do leta 1949, ko se je preimenovala v Kmetijsko zadrugo z omejenim jamstvom
Lenart v Slovenskih goricah. Leta 1961 so se k takratni zadrugi pripojila še naslednja
podjetja: Kmetijska zadruga Benedikt, Kmetijska zadruga Cerkvenjak, Kmetijska zadruga
Jurovski Dol in Kmetijska zadruga Voličina, leta 1963 pa še Kmetijsko gospodarstvo
Lenart, Kmetijsko gospodarstvo Selce in Obrat mizarske delavnice Brest Voličina. Zaradi
razširitve delavnice, predvsem pa lastne kmetijske proizvodnje, se je Kmetijska zadruga
Lenart s sklepom zadružnega sveta leta 1963 preimenovala v Agrokombinat KZ Lenart.
Leta 1966 je bila podjetju pripojena še Kmetijska zadruga Zgornja Ščavnica - Velka. Leta
1975 so bili ustanovljeni tozdi Poljedelstvo in živinoreja, Sadjarstvo Selce, Transport,
Gostinstvo in trgovina ter obrat Kooperacija in skupne službe. Obrat Kooperacija se je leta
1977 osamosvojil in delovanje nadaljeval kot Kmetijska zadruga Lenart. V letu 1985 se je
osamosvojil še TOZD Transportservis in se pridružil delovni organizaciji Avtoradgona
TOZD Transport. Agrokombinat Lenart je bil eden večjih pridelovalcev krušnih žit,
sladkorne pese, mlade pitane govedi in sadja v regiji. Od leta 1990 je deloval kot družbeno
podjetje Agro Lenart, zaradi zaključka stečajnega postopka pa je bilo podjetje leta 2002
izbrisano iz sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

DELAVSKO-NAMEŠČENSKA POTROŠNIŠKA ZADRUGA LOVRENC NA
POHORJU
Signatura: PAM/1050
Kraj: Lovrenc

na Pohorju
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1946–1951
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1946–1949; učne pogodbe 1947; poročila o delu 1948; likvidacijska
bilanca 1951.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila ustanovljena leta 1946 kot Nabavna in prodajna zadruga
Lovrenc na Pohorju. Dejavnost zadruge je obsegala nabavo gospodarskih in življenjskih
potrebščin. Leta 1948 je zadruga spremenila naziv v Delavsko-nameščenska potrošniška
zadruga Lovrenc na Pohorju. Naloge zadruge so bile izdelati plan potrošnje za svoje člane,
zbirati statistične podatke ter oskrbovati svoje člane s potrošnim materialom. Leta 1949 je
občni zbor izdal sklep o likvidaciji zadruge, ki je bila iz registra izbrisana leta 1952.

Historiat ustvarjalca:
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DRAVA ZAVAROVALNA ZADRUGA MARIBOR
Signatura: PAM/0112
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1945–1952

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Inventurne bilance 1945; likvidacijska bilanca 1948; prijava vojne škode 1948;
korespondenca 1945–1952.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Drava zavarovalna zadruga v Mariboru je bila ustanovljena leta 1932. Naloge
poslovanja so obsegale sklepanje življenjskih zavarovanj, zavarovanj dote in sredstev za
gospodarsko osamosvojitev, zavarovanja živine ter požarna zavarovanja. Leta 1947 je bil
izdan sklep o likvidaciji zadruge, likvidator je bil Državni zavarovalni zavod v Beogradu.

Historiat ustvarjalca:

GLAVNA POTROŠNIŠKA ZADRUGA MARIBOR
Signatura: PAM/1002
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1929–1953

Količina: 43

Tekoči metri: 4,3

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Delovodniki 1929–1951; korespondenca 1933–1953; zapisniki: občnih zborov 1945–1951,
skupščine 1945–1951, upravnega odbora 1947–1953; pravila 1945–1953; statistična poročila
1948–1952; seznami članov.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila ustanovljena kot Nabavna in prodajna zadruga z omejenim
jamstvom v Mariboru. Vodil jo je 11-članski upravni odbor, prvi predsednik je bil Anton
Reher, višji davčni upravitelj. Leta 1949 je bil naziv spremenjen v Glavna potrošniška
zadruga Maribor. Zaradi končanega likvidacijskega postopka je bila zadruga izbrisana iz
registra leta 1954.

Historiat ustvarjalca:

GOSTILNIČARSKA ZADRUGA ZA SREZ MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0960
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 3 arhivske škatle, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1923–1947
Tekoči metri: 0,3
Jezik: slovenski

Zapisniki občnih zborov 1923–1947; učne pogodbe 1925–1943; prijave obratov 1926–
1941; seznam članov 1934; potrdila o opravljenih tečajih 1939.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gostilničarska zadruga Murska Sobota je bila ustanovljena na ustanovnem
občnem zboru leta 1922 in je združevala gostilničarske delavce okraja Murska Sobota.

Historiat ustvarjalca:
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KMETIJSKA DELOVNA ZADRUGA CERKVENJAK
Signatura: PAM/1025
Kraj: Cerkvenjak

Ohranjeno gradivo: 1949–1957

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Pristopne izjave 1949; poslovna poročila 1950–1952; poslovna korespondenca 1951–
1954; gospodarski načrt 1951–1952; sejni zapisniki 1950–1957; likvidacijski spisi 1957.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1964 v PAM predala Gospodarska zbornica Maribor.

Historiat ustvarjalca: V

zadrugi je bil leta 1952 uveden likvidacijski postopek.

KMETIJSKA DELOVNA ZADRUGA ČREŠNJEVEC
Signatura: PAM/1044
Kraj: Črešnjevec

Ohranjeno gradivo: 1949–1954

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zapisniki

Jezik: slovenski

zbora zadružnikov 1949–1954; poslovna korespondenca 1949–1954.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1964 v PAM predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila leta 1948 ustanovljena in vpisana v zadružni register pri
Okrožnem sodišču v Celju. Po ustanovitvi zadružne trgovine je poslovni predmet obsegal
trgovino z mešanim blagom na drobno, tobačnimi izdelki in vžigalicami. Leta 1953 se je v
zadrugi začel likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA DELOVNA ZADRUGA MIKLAVŽ PRI ORMOŽU
Signatura: PAM/1119
Kraj: Miklavž

Ohranjeno gradivo: 1949–1954

Količina: 8

pri Ormožu
arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 0,8
Jezik: slovenski

Seznami živine 1949–1952; zaključni računi 1949–1950; zapisniki sej upravnega odbora
1949–1952; finančni načrti 1950–1951; gospodarski in delovni načrti 1952; seznami članov.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.
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KMETIJSKA DELOVNA ZADRUGA SKOKE - DOBROVCE
Signatura: PAM/1036
Kraj: Skoke,

Dobrovce
Količina: 2 arhivski škatli, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1949–1957
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

Vsebina: Zapisniki:

sej zbora zadružnikov 1949–1952, likvidacijske komisije 1957; seznami članov
1951; knjiga zadružnikov.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila ustanovljena na ustanovnem občnem zboru leta 1949. Istega
leta je bila registrirana pri Okrožnem sodišču Maribor in vpisana v zadružni register.
Namen zadruge je bil povečati donos, zmanjšati proizvodne stroške, povečati dohodke in s
tem doseči večjo korist za zadružnike s pravilnim izkoriščanjem delovne sile, strojev in
orodja. Leta 1952 je bil v zadrugi uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA DELOVNA ZADRUGA SPODNJA KUNGOTA
Signatura: PAM/1028
Kraj: Zg.

Kungota
Količina: 5 arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1949–1955
Tekoči metri: 0,5
Jezik: slovenski

Vsebina: Pristopne

izjave 1949–1951; zaključni račun 1950–1951; zapisniki sej odborov 1950–1953;
delovodnik 1951.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila ustanovljena na zboru leta 1949 z nalogo, da s skupnimi
proizvajalnimi sredstvi in skupnim delom organizira zadružno gospodarstvo.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA DELOVNA ZADRUGA TOMAŽ PRI ORMOŽU
Signatura: PAM/1038
Kraj: Sv. Tomaž

Ohranjeno gradivo: 1949–1953

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Korespondenca
Sistem ureditve: Gradivo

Jezik: slovenski

1949–1953; zapisniki sej 1951; seznami članov.

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.
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KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA DEVETI MAJ ŠENTILJ V
SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/1037
Kraj: Šentilj

v Slovenskih goricah
Količina: 4 arhivske škatle, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1946–1954
Tekoči metri: 0,4
Jezik: slovenski

Korespondenca 1946–1953; delovodnik 1950–1952; sejni zapisniki 1950–1952; zaključni
računi 1950–1952; seznam delavcev 1952; delovni načrti 1952; seznami živine.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila ustanovljena leta 1950. Leta 1957 je bila izbrisana iz sodnega
registra zaradi končanega likvidacijskega postopka.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA JAKOBSKI DOL
Signatura: PAM/1030
Kraj: Sp.

Jakobski Dol
Količina: 3 arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zapisniki

Ohranjeno gradivo: 1951–1959
Tekoči metri: 0,3
Jezik: slovenski

o izstopu zadružnikov 1951; dnevniki 1951–1952; likvidacijski spisi 1952–1959.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila ustanovljena na zboru leta 1949 za nedoločen čas. Naloge
zadruge so bile, da s skupnimi sredstvi za proizvodnjo in s skupnim delom poveča donos
zadružnega gospodarstva z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo, visoko
produktivnostjo dela na osnovi znanosti in tehnike. Leta 1955 se je v zadrugi začel
likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA JARENINA
Signatura: PAM/1123
Kraj: Jareninski

Dol
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1949–1957
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

Zapisniki: občnih zborov 1949–1952, upravnega odbora 1949–1953, zbora zadružnikov
1949–1951; pristopne izjave članov 1949–1953.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila ustanovljena leta 1949. Naloga zadruge je bila povečati donos,
zmanjšati proizvodne stroške in povečati dohodke ter s tem doseči večjo korist za
zadružnike.

Historiat ustvarjalca:
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KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA KOBANCI KRIŽ NAD MARIBOROM
Signatura: PAM/1027
Kraj: Gaj

nad Mariborom
Količina: 4 arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1949–1954
Tekoči metri: 0,4
Jezik: slovenski

Zaključni računi 1949–1952; zapisniki zbora zadružnikov 1949–1953; seznami članov
1949–1951; registracijski spisi 1950; gospodarski načrt 1952.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila ustanovljena na ustanovnem zboru leta 1950. Naloga zadruge
je bila, da s skupnimi proizvajalnimi sredstvi in skupnim delom ustanovi zadružno
gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo in visoko produktivnostjo
dela. Leta 1953 je bila v zadrugi izvedena reorganizacija in likvidacija.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA KOG
Signatura: PAM/1031
Kraj: Kog

Ohranjeno gradivo: 1949–1955

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1949; sejni zapisniki 1949–1954; korespondenca 1949–1954; seznami
živine 1949–1951; gospodarski načrt 1952.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila vpisana v zadružni register leta 1949 s sedežem pri Sv.
Bolfenku na Kogu, okraj Ljutomer. Ustanovljena je bila z nalogo, da s skupnimi
proizvajalnimi sredstvi in skupnim delom organizira zadružno gospodarstvo.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA KRČEVINA
Signatura: PAM/1034
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1949–1952

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Sejni zapisniki 1949–1952; ceniki 1949; likvidacijski spisi; gospodarski načrti 1951;
izstopne izjave 1951.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Zadruga

je bila ustanovljena leta 1949. Ukvarjala se je s kmetijsko proizvodnjo,
predvsem poljedelstvom, vinogradništvom in sadjarstvom.
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KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA LAHONCI
Signatura: PAM/1032
Kraj: Lahonci

Ohranjeno gradivo: 1949–1954

Količina: 5

Tekoči metri: 0,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1949; sejni zapisniki 1949–1954; korespondenca 1949–1954; seznami
živine 1949–1951; gospodarski načrt 1952.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila vpisana v zadružni register leta 1949. Ustanovljena je bila z
namenom oskrbovanja članov ter odkupovanja pridelkov za oskrbo mest in industrijskih
središč.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA LOKAVEC - TRATE
Signatura: PAM/1039
Kraj: Lokavec

Ohranjeno gradivo: 1949–1952

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Pravila,

Jezik: slovenski

sejni zapisniki, korespondenca 1949–1952; knjiga zadružnikov.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1964 v PAM predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila ustanovljena leta 1949 kot Kmetijska obdelovalna zadruga
Lokavec - Rožengrunt z namenom organizirati zadružno gospodarstvo s skupnimi sredstvi
za proizvodnjo. Kasneje je bila zadruga združena s Kmetijsko obdelovalno zadrugo Trate.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA PRVI MAJ SELNICA OB DRAVI
Signatura: PAM/1035
Kraj: Selnica

ob Dravi
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1949–1958
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

Zapisniki zbora zadružnikov 1949–1957; pravilniki 1951; seznam zadružnikov 1952;
gospodarski načrt 1957.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Historiat ustvarjalca: Zadruga

je bila ustanovljena leta 1949 kot Kmetijska obdelovalna zadruga Prvi
maj Selnica ob Dravi. Namen zadruge je bil ustanoviti zadružno gospodarstvo z napredno
organizacijo, plansko proizvodnjo in visoko produktivnostjo.
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KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA ZAMARKOVA
Signatura: PAM/1040
Kraj: Zamarkova

Ohranjeno gradivo: 1949–1957

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Pristopne izjave 1949; delovodniki 1951–1952; knjiga sejnih zapisnikov 1952–1953;
likvidacijski spisi 1954–1957.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila ustanovljena leta 1949. Namen zadruge je bil ustanoviti
zadružno gospodarstvo z napredno organizacijo, plansko proizvodnjo in visoko
produktivnostjo. Leta 1955 je bila v zadrugi uvedena prisilna likvidacija, ki se je končala
leta 1957.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA OBDELOVALNA ZADRUGA ŽEROVINCI
Signatura: PAM/1041
Kraj: Žerovinci

Ohranjeno gradivo: 1949–1952

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1949; sejni zapisniki 1949–1952; seznam članov 1949–1951;
gospodarski plan 1950–1952; poslovna poročila 1950–1952; delovodnik 1951–1952;
likvidacijski spisi 1952.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila vpisana v zadružni register leta 1949 z namenom organizirati
zadružno gospodarstvo s skupnimi sredstvi za proizvodnjo. Leta 1952 je bil v zadrugi
uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA ZADRUGA BENEDIKT V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/1120
Kraj: Benedikt

Ohranjeno gradivo: 1945–1958

Količina: 22

Tekoči metri: 2,2

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Pristopne izjave 1945–1955; sejni zapisniki 1949–1956; obračunske knjige 1949–1950;
poslovne knjige 1950–1952; zaključni računi 1950–1951; gospodarski načrt 1951; revizijska
poročila 1954; sodni spisi 1954–1957; seznami živine; seznami članov.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

653

A.600–A.661 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO

Historiat ustvarjalca: Kmetijska

zadruga Benedikt v Slovenskih goricah je bila ustanovljena leta 1946
kot Kmetijskoobdelovalna zadruga Benedikt. Leta 1955 je bil v zadrugi uveden likvidacijski
postopek, ki se je zaključil leta 1958.

KMETIJSKA ZADRUGA ČRENŠOVCI
Signatura: PAM/0978
Kraj: Črenšovci

Ohranjeno gradivo: 1946–1968

Količina: 14

Tekoči metri: 1,7

arhivskih škatel, 8 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Knjige zadružnikov 1946; seznami članov 1946–1947; zaključni računi 1948–1961;
registracijski spisi 1949; sejni zapisniki 1949–1951; gospodarski načrti 1950–1952; izstopne
izjave 1951–1952; delovodnik 1955; volilni imenik 1961; spisi knjig Zadružne strokovne
knjižnice 1955; poročilo o poslovanju Hranilnice in posojilnice KZ Črenšovci 1958;
korespondenca in sporedi filmov Kina KZ Črenšovci 1964–1968.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Zadruga

je bila ustanovljena na ustanovnem občnem zboru leta 1946. Predmet
poslovanja zadruge je obsegal lastno kmetijsko proizvodnjo, odkup pridelkov in živine ter
različne oblike sodelovanja v kmetijski proizvodnji. Leta 1947 se je preimenovala v
Kmetijsko zadrugo Črenšovci. Leta 1948 je bila k njej priključena Živinorejska zadruga
Črenšovci, leta 1954 pa Kmetijska zadruga Trnje. Iz registra je bila zadruga izbrisana leta
1966 zaradi pripojitve h Kmetijski zadrugi Lendava.

KMETIJSKA ZADRUGA HOČE
Signatura: PAM/1116
Kraj: Sp.

Hoče
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zapisniki

Ohranjeno gradivo: 1952–1957
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

sej, inventarni popisi, izstopne izjave 1952–1957.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Junija leta 1945 je v Hočah začela delovati NAPROZA – nabavno-prodajna
zadruga. Zadruga je imela sedež v hiši Antona Vodenika (na Glaserjevem trgu), ki je s
svojo trgovino vstopil v zadrugo in sam postal poslovodja. Leta 1953 je nastala splošna
kmetijska zadruga, h kateri so se pridružile še KZ Brezje, Miklavž in Dobrovce, leta
1961 pa še KZ Starše in KZ Reka - Pohorje.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA ZADRUGA SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1029
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 65 arhivskih škatel, 14 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis
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Ustanovitveni akti 1946–1964; imenik zadružnikov in njihovih družinskih članov 1946;
matične knjige za delavce in uslužbence zadrug 1947–1963; pravilniki, poslovniki 1954–
1990; kolektivne pogodbe 1954–1955; investicijski programi in projekti 1954–1988;
zapisniki: delavskega sveta podjetja 1961–1991, delavskega sveta TOZD 1978–1989, zbora
delavcev 1975–1993, sej delegacij za ZZD 1984–1990, sindikata in družbenopolitičnih
organizacij 1977–1992; osebni kartoni delavcev; zaključni računi 1961–1992; arondacijske
odločbe in kupoprodajne pogodbe za zemljišča 1963–2005; načrti zaposlovanja kadrov
1986–1988; gradivo stečajnega postopka 1993–2005.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo Kmetijske zadruge Slovenska Bistrica je bilo predano skupaj s stečajnim
gradivom podjetja Ritoznojčan Slovenska Bistrica leta 2006. Ob prevzemu je bilo gradivo v
razsutem stanju.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

gradiva je bila izvedena v PAM.

Leta 1948 je bila ustanovljena Nabavno-prodajna zadruga »Naproza«
Slovenska Bistrica. Kasneje se je preimenovala v Kmetijsko zadrugo Slovenska Bistrica. V
letu 1961 so se ji pridružile še kmetijske zadruge Sp. Polskava, Zg. Polskava, Šmartno,
Tinje, Zg. Ložnica in Laporje. Konec leta 1961 se je Kmetijski zadrugi Slovenska Bistrica
pridružilo še Kmetijsko gospodarstvo Slovenska Bistrica in delovna organizacija takratne
Kmetijske proizvajalne poslovne zveze Mesnine in Mlekarna. V letu 1963 je bila priključena
Kmetijska zadruga Oplotnica, leta 1965 pa še Kmetijska zadruga Poljčane. Tako so bile z
letom 1965 združene v eno gospodarsko organizacijo vse kmetijske organizacije, ki so
delovale na območju občine Slovenska Bistrica. Nastala je Kmetijska zadruga Slovenska
Bistrica, ki se je 1. 2. 1966 preimenovala v Kmetijski kombinat Slovenska Bistrica. Po
reorganizaciji in v skladu s spremenjeno ustavo so v okviru delovne organizacije delovali
naslednji tozdi: Lastna kmetijska proizvodnja, Mesnine, Obrat za kooperacijo »Kmečka
proizvodnja« in DSSS. Delovna organizacija je v taki obliki pristopila v SOZD Tima
Maribor. V letu 1979 se je kot samostojna Kmetijska zadruga Slovenska Bistrica osamosvojil
Obrat za kooperacijo »Kmečka proizvodnja«. V letu 1989 se je po osamosvojitvi TOZD
Mesnine preostali del preoblikoval v samostojni DO Kmetijski kombinat Slovenska Bistrica
in izstopil iz SOZD Tima. V letu 1991 je družbeno podjetje Kmetijski kombinat Slovenska
Bistrica spremenilo ime v Družbeno podjetje Ritoznojčan, v katerem se je leta 1993 začel
stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA ZADRUGA SPODNJA ŠČAVNICA
Signatura: PAM/1125
Kraj: Sp.

Ščavnica
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Korespondenca
Sistem ureditve: Gradivo
Historiat ustvarjalca:

Ohranjeno gradivo: 1956–1961
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

1956–1957; revizijsko poročilo 1959; finančna dokumentacija 1959–1961.

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

V zadrugi je bil leta 1959 uveden likvidacijski postopek, ki se je zaključil leta

1961.
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KMETIJSKA ZADRUGA SV. MARTIN PRI VURBERGU
Signatura: PAM/1026
Kraj: Dvorjane

Ohranjeno gradivo: 1950–1951

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zapisniki

Jezik: slovenski

sej 1950–1951; korespondenca 1950–1951.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila ustanovljena kot Kmetijska nabavno-prodajna zadruga Sv.
Martin pri Vurbergu leta 1948. Septembra 1948 se je preimenovala v Kmetijsko zadrugo Sv.
Martin pri Vurbergu. Kasneje je zadruge naziv spremenila še v Kmetijsko zadrugo
Dvorjane.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA ZADRUGA SVEČINA
Signatura: PAM/1117
Kraj: Svečina

Ohranjeno gradivo: 1953–1969

Količina: 31

Tekoči metri: 3,5

arhivskih škatel, 4 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1953–1968; investicijski projekti 1954–1960; pravilniki 1958–1969;
delovodniki 1958–1962; zapisniki: zadružnega sveta 1960–1968, upravnega odbora 1966–
1968; finančni načrti 1961–1963.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1970.

Kmetijska zadruga Svečina je bila ustanovljena leta 1953 z nalogo urejanja
ekonomskih in finančnih odnosov med člani delovnega kolektiva in kmeti proizvajalci ter
širjenja gospodarskega napredka in pospeševanja kmetijske proizvodnje. Leta 1969 se je v
zadrugi pričel postopek prisilne poravnave.

Historiat ustvarjalca:

KMETIJSKA ZADRUGA ZGORNJI DUPLEK
Signatura: PAM/1046
Kraj: Zg.

Duplek
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1948–1957
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

Seznami članov 1948–1953; zapisniki skupščine 1951–1956; revizijska poročila 1951–
1954; poslovna korespondenca 1950–1956.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Kmetijska zadruga Zg. Duplek je bila ustanovljena leta 1948 kot Kmetijska
nabavno-prodajna zadruga Zg. Duplek. Leta 1950 se je preimenovala v Kmetijsko zadrugo
Zg. Duplek. Leta 1954 je bil v zadrugi uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:
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MESNINA – KLAVNIŠKO-PREDELOVALNA ZADRUGA ŠENTJANŽ PRI
DRAVOGRADU
Signatura: PAM/1860
Kraj: Šentjanž

pri Dravogradu
Količina: 18 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1952–2000
Tekoči metri: 1,8
Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Registracijski spisi 1952–2000; zaključni računi 1967–1999; zapisniki: delavskega sveta
1976–1992, upravnega odbora 1992–1996; sanacijski programi 1993–1999.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano leta 2006.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Leta 1976 je bila s spojitvijo samostojnih zadrug v Dravogradu, Prevaljah in
Slovenj Gradcu ter Trgovskega podjetja Mesnina Ravne na Koroškem ustanovljena
Koroška kmetijska zadruga Slovenj Gradec. V okviru zadruge je deloval TOZD Mesnina, ki
je nastal iz prej samostojne delovne organizacije Trgovsko podjetje Mesnina Ravne na
Koroškem. Dejavnost TOZD Mesnina je obsegala klanje živine, predelavo mesta in
trgovino na drobno. Leta 1992 se je TOZD Mesnina preoblikoval v novonastalo zadrugo z
nazivom Klavniško-predelovalna zadruga Mesnina ali KPZ Mesnina s sedežem v
Šentjanžu pri Dravogradu. Leta 1997 je podjetje spremenilo naziv v Mesnina klavniškopredelovalna zadruga. Leta 2000 se je v podjetju začel stečajni postopek, ki se je končal leta
2006.

Historiat ustvarjalca:

NABAVNA IN PRODAJNA ZADRUGA MARIBOR OKOLICA
Signatura: PAM/1042
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1948

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
arhivski popis

Informativna pomagala:
Vsebina: Kartoteka

Jezik: slovenski

članov 1948.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

NABAVNA IN PRODAJNA ZADRUGA SVETI PETER PRI MARIBORU
Signatura: PAM/1052
Kraj: Malečnik

Ohranjeno gradivo: 1946–1950

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Vsebina: Registracijski

spisi 1946; seznam članov 1946–1950; pravila 1946; zapisniki sej 1946–1949;
pristopne izjave 1948.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Zadruga

je bila ustanovljena leta 1946. Leta 1950 se je naziv zadruge spremenil
v Kmetijsko zadrugo Sveti Peter pri Mariboru.
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OBRTNA ZADRUGA KAMNOSEKOV LEGEN
Signatura: PAM/1000
Kraj: Legen

Ohranjeno gradivo: 1946–1957

Količina: 2

Tekoči metri: 0,3

arhivski škatli, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki: upravnega odbora, letnih skupščin, delavskega sveta 1947–1956; delovne
pogodbe 1950–1954; knjiga nezgod 1953–1956.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

V gradivu se pojavlja več nazivov zadruge: leta 1947 se navaja naziv
Produktivna kamnoseška zadruga za obdelovanje granita; leta 1949 Obrtniškoproizvajalna
in predelovalna zadruga kamnosekov Legen - Troblje ter leta 1955 Obrtna zadruga
kamnosekov Legen.

Historiat ustvarjalca:

OBRTNA ZADRUGA OBRTNA SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/1165
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 13 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1977–1994
Tekoči metri: 1,3
Jezik: slovenski

Ustanovitveni akti 1977; statut 1978–1983; samoupravni sporazumi 1978; zaključni
računi 1978–1994; gradbeni načrti 1980; zapisniki: skupščine zadruge 1986–1991,
zadružnega sveta 1986–1991, občnega zbora 1992–1994.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1994.

Leta 1977 je bila v register podjetij vpisana Obrtna nabavno-prodajna zadruga
Slovenj Gradec, ki se je leta 1981 preoblikovala v Obrtno zadrugo Obrtna. Dejavnost
zadruge je obsegala izdelovanje proizvodov, obdelavo in preoblikovanje materiala in
polizdelkov, izdelavo končnih izdelkov za trg, predelavo in obdelavo lesa, kovin, umetnih
mas itd. Leta 1993 se je zadruga organizirala v zadrugo z omejeno odgovornostjo.

Historiat ustvarjalca:

OKRAJNA ZADRUŽNA ZVEZA MARIBOR
Signatura: PAM/0997
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1947–1963

Količina: 374

Tekoči metri: 39,4

arhivske škatle, 19 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Osebne mape zaposlenih 1947–1951; sejni zapisniki 1949–1960; poročila 1949–1959;
zaključni računi zadrug 1951–1960; revizijski spisi 1952–1963; likvidacijski spisi 1952–1962;
gospodarski načrti 1954–1961; seznami zadružnikov.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Valorizacija: Valorizacija
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Okrajna zadružna zveza Maribor je združila zadruge okrajev Maribor mesto,
Maribor okolica in Slovenj Gradec. Zveza je predstavljala včlanjene zadruge v obsegu
pooblastil občnih zborov ter jim pomagala pri ureditvi njihovega poslovanja. Izvajala je
tudi nadzor nad poslovanjem ter sodelovala z državnimi organi. Leta 1955 je bila Okrajni
zadružni zvezi Maribor pridružena Okrajna zadružna zveza Dravograd.

Historiat ustvarjalca:

OKRAJNA ZADRUŽNA ZVEZA MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0999
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 102 arhivski škatli, 14 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1947–1962
Tekoči metri: 11,6
Jezik: slovenski

Zaključni računi 1947–1960; zapisniki: upravnega in nadzornega odbora 1947–1961,
skupščine 1947–1950, občnih zborov 1954–1961, zasedanj zadružnih svetov kmetijskih
zadrug po občinah 1958–1960; seznami uslužbencev in članov upravnih organov 1950–
1957; investicijski programi 1950; matične knjige zaposlenih 1952– 1961; revizijska poročila
1953–1961; statistični podatki 1955–1962; delovodniki 1955–1960; spisi o odkupih 1955–
1962; popisi premoženja 1961.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Okrajna zadružna zveza Murska Sobota je bila ustanovljena leta 1947 kot
Okrajna poslovna zveza nabavno-prodajnih zadrug. Od leta 1948 se je imenovala Okrajna
zveza kmetijskih zadrug za okraj Murska Sobota. Namen delovanja zveze je bil
predstavljanje zadrug, pomoč pri pospeševanju kmetijstva in organiziranju, skrb za razvoj
zadružnih posestev in drugih zadružnih obratov, nadzorovanje in revizija včlanjenih
zadrug, ustanavljanje, združevanje zadrug, predlaganje likvidacije ter sodelovanje z
državnimi organi. Zveza je bila iz registra izbrisana leta 1962 na podlagi Zakona o
združevanju in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu.

Historiat ustvarjalca:

OKRAJNA ZADRUŽNA ZVEZA PTUJ
Signatura: PAM/1082
Kraj: Ptuj
Količina: 44

Ohranjeno gradivo: 1948–1965

arhivskih škatel
arhivski popis

Informativna pomagala:

Tekoči metri: 4,4
Jezik: slovenski

Pristopne izjave zadrug 1948–1957; korespondenca 1952–1956; pregledi poslovanja v
turizmu 1954–1957; zapisniki o poslovanju 1954–1957; perspektivni načrti 1961–1965.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruge Okraja Ptuj so se zaradi svoje organizacijske in gospodarske
okrepitve leta 1955 združile v Okrajno zadružno zvezo Ptuj, ki je bila registrirana pri
Okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru. Naloge zveze so bile: predstavljati včlanjene
zadruge v skladu s pooblastili zbora in pomagati, da se organizacijsko in gospodarsko
okrepijo ter tako dvigajo kmetijsko proizvodnjo. Novoustanovljenim zadrugam je zveza
pomagala pri ureditvi poslovanja in uvajanja organizacijskih oblik. Zveza je skrbela za
razvoj zadružnih posesti ter nadzorovala in revidirala celotno poslovanje zadrug članic.

Historiat ustvarjalca:
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OKRAJNA ZVEZA KMETIJSKIH ZADRUG LJUTOMER
Signatura: PAM/1001
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1951–1957

Količina: 7

Tekoči metri: 0,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski in likvidacijski spisi zadrug članic 1951–1957; zaključni računi 1953–1954;
zapisniki: sej organov upravljanja zadrug 1953–1955; revizijska poročila 1954–1955.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Okrajna zadružna zveza Ljutomer je bila ustanovljena leta 1947 kot Okrajna
poslovna zveza nabavno-prodajnih zadrug v Ljutomeru. Namen poslovanja zveze je
zajemal izdelovanje zbirnega plana za odkup kmetijskih pridelkov svojih članic,
izdelovanje zbirnega plana potrošnje, finančni in kreditni plan, zbiranje statističnih
podatkov ter ustanavljanje lastnih produktivnih in predelovalnih podjetij. Od leta 1948 se
je imenovala Okrajna zveza kmetijskih zadrug Ljutomer. Leta 1955 je bila izbrisana iz
registra zaradi priključitve Okrajni zadružni zvezi Murska Sobota.

Historiat ustvarjalca:

OKRAJNA ZVEZA KMETIJSKIH ZADRUG ZA OKRAJ DRAVOGRAD
Signatura: PAM/1071
Kraj: Dravograd

Ohranjeno gradivo: 1948–1955

Količina: 14

Tekoči metri: 1,4

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Korespondenca 1948–1955; zaključni računi 1949–1955; seznami delavcev 1950–1951;
obrtna dovoljenja 1951–1955; poslovna poročila 1951–1955; revizijska poročila 1952–1954.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Okrajna zadružna zveza Dravograd je bila ustanovljena leta 1947 kot Okrajna
poslovna zveza nabavno-prodajnih zadrug v Dravogradu. Njena dejavnost je obsegala
izdelovanje zbirnih načrtov za odkup kmetijskih pridelkov svojih članic, zbirnih načrtov za
potrošnjo svojih članic, izdelavo finančnih in kreditnih načrtov. Leta 1948 se je zveza
preimenovala in delovala z nazivom Okrajna zveza kmetijskih zadrug za okraj Dravograd.
Zveza je organizacijsko in gospodarsko vodila zadruge članice, v njihovo poslovanje je
uvajala načrtovanje, evidenco in kontrolo, skrbela pa je tudi za vzgojo kadrov in
zadružnikov. Leta 1955 je bila pridružena Okrajni zadružni zvezi Maribor.

Historiat ustvarjalca:

OPTIMA, OBRTNONABAVNA IN PRODAJNA ZADRUGA MARIBOR
Signatura: PAM/1118
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1948–1973

Količina: 13

Tekoči metri: 1,7

arhivskih škatel, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Ustanovitveni akti 1948–1958; zaključni računi 1962–1972; register članov 1970–1971;
zapisniki: sindikata 1970–1971, strokovnega kolegija 1971–1982, inšpekcijskih služb 1972;
samoupravni akti 1970; plan dela 1971–1972; delovodniki 1971–1973.

Vsebina:
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Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1978.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Zadruga je bila ustanovljena leta 1948. Njena dejavnost je obsegala nabavo
reprodukcijskega in pomožnega materiala, strojev in naprav za tehnično varstvo pri delu
ter organizacijo sodelovanja med člani in drugimi delovnimi organizacijami. V zadrugi je
bil leta 1973 uveden stečajni postopek, ki se je zaključil leta 1978.

Historiat ustvarjalca:

PRVA PREKMURSKA MLEKARSKA ZADRUGA ČRENŠOVCI
Signatura: PAM/0979
Kraj: Črenšovci

Ohranjeno gradivo: 1924–1930

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Pristopne

Jezik: slovenski,

nemški

izjave 1925; zaključni računi 1925–1930; zapisniki občnega zbora 1926–1930.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Zadruga je bila ustanovljena leta 1924 z namenom pospeševanja živinoreje in
mlekarstva, izgradnje zadružnih prostorov in nabave strojev za mlečne izdelke,
prevzemanja in razdeljevanja mleka. Leta 1929 se je s sklepom občnega zbora v zadrugi
začel likvidacijski postopek. Leta 1930 je bila zadruga izbrisana iz zadružnega registra.

Historiat ustvarjalca:

STANOVANJSKA ZADRUGA MARIBOR
Signatura: PAM/1166
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1974–1991

Količina: 197

Tekoči metri: 19,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Seznam zadružnikov po abecednem redu; načrti zgradb; pogodbe; zapisniki;
ustanovitveni akti.

Vsebina:

Gradivo fonda Stanovanjska zadruga Maribor je leta 1998 predala PAM
Stanovanjska zadruga Maribor z. o. o.

Historiat fonda:

Stanovanjska zadruga Maribor je bila ustanovljena z ustanovitveno pogodbo
leta 1977. Med njene dejavnosti je sodilo zbiranje in združevanje sredstev njenih članov za
nakup stanovanj in družinskih stanovanjskih hiš ter sklepanje pogodb o najemanju posojil
za te namene. Prav tako je lahko pridobivala stavbna zemljišča ter kupovala stanovanja in
družinske hiše za potrebe članov.

Historiat ustvarjalca:
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STANOVANJSKA ZADRUGA MEŽA DRAVOGRAD
Signatura: PAM/1164
Kraj: Dravograd

Ohranjeno gradivo: 1982–1992

Količina: 48

Tekoči metri: 4,8

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Ustanovitveni akti 1982–1992; zaključni računi 1982–1990; matična evidenca
zadružnikov 1982–1992; poslovniki in pravilniki 1982–1988; zapisniki: skupščine zadruge
1985–1992, zadružnega sveta 1989–1992.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1994.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Stanovanjska zadruga Meža Dravograd je bila ustanovljena leta 1982.
Dejavnost zadruge je obsegala organiziranje graditve stanovanj in stanovanjskih hiš,
skupno z organizacijo nakupa gradbenega in drugega materiala ter stavbnih elementov.

Historiat ustvarjalca:

STANOVANJSKA ZADRUGA ZARJA MARIBOR
Signatura: PAM/1163
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1964–1969

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Gradbene pogodbe 1964; zapisniki upravnega odbora 1964; seznam članov zadruge
1964–1966; pravila 1964; likvidacijski spisi 1969.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v arhiv leta 1969 predal likvidacijski upravnik.

Stanovanjska zadruga Zarja je bila ustanovljena leta 1964. Poslovanje zadruge
je obsegalo gradnjo stanovanj za svoje člane, razdeljevanje stanovanj ter njihovo
upravljanje in vzdrževanje. Zadruga je zbirala finančna in materialna sredstva svojih
članov, najemala dolgoročna posojila za gradnjo ter priskrbela zazidalna zemljišča iz
sklada SLP. Vodila je evidenco stanja stanovanjskega sklada in koriščenja investicijskih
posojil posameznih članov zadruge. Leta 1969 je bil v zadrugi uveden likvidacijski
postopek.

Historiat ustvarjalca:

TRGOVSKO PODJETJE KMETIJSKIH ZADRUG LENDAVA
Signatura: PAM/1045
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1951–1957

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki: delavskega sveta 1952–1957, upravnega odbora 1955–1956; zaključni računi
1954–1956.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
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Historiat fonda: Gradivo

je leta 1969 v PAM predal SO Lendava.

Trgovsko podjetje kmetijskih zadrug Lendava je leta 1951 ustanovila Okrajna
zveza kmetijskih zadrug Lendava. Namen ustanovitve je bil trgovanje z živino, krmo,
zelenjavo ipd., izdelava klobas ter prevozništvo. Podjetje je bilo leta 1958 izbrisano iz
registra zaradi priključitve Kmetijski poslovni zvezi Lendava.

Historiat ustvarjalca:

VINOGRADNIŠKA OBDELOVALNA ZADRUGA KOZJAK ZGORNJA
KUNGOTA
Signatura: PAM/1043
Kraj: Zg.

Kungota
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Registracijski

Ohranjeno gradivo: 1946–1954
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

spisi 1946–1950; poslovna korespondenca 1950–1954.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila ustanovljena na ustanovnem zboru leta 1946 kot
Vinogradniška zadruga Kozjak Zgornja Kungota. Leta 1948 se je naziv zadruge spremenil
v Vinogradniško obdelovalno zadrugo Kozjak Zgornja Kungota. Namen zadruge je bil
povečati donos, zmanjšati proizvodne stroške, povečati dohodke in s tem doseči večjo
korist za zadružnike s pravilnim izkoriščanjem delovne sile, strojev in orodja. Leta 1953 je
bil v zadrugi uveden likvidacijski postopek.

Historiat

ustvarjalca:

VINOGRADNIŠKA OBDELOVALNA ZADRUGA LIMBUŠ
Signatura: PAM/1114
Kraj: Limbuš

Ohranjeno gradivo: 1952–1957

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
arhivski popis

Informativna pomagala:
Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski

računi 1952–1957; poslovna korespondenca 1952–1957.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Zadruga je bila ustanovljena na skupščini leta 1946 kot Vinogradniška
obdelovalna zadruga Limbuš Pekre. Leta 1949 se je naziv zadruge spremenil v
Vinogradniško obdelovalno zadrugo Limbuš. Namen zadruge je bil povečati donos,
zmanjšati proizvodne stroške, povečati dohodke in s tem doseči večjo korist za zadružnike
s pravilnim izkoriščanjem delovne sile, strojev in orodja. Leta 1954 se je v zadrugi začel
likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:
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VINOGRADNIŠKA OBDELOVALNA ZADRUGA MELJSKI HRIB
Signatura: PAM/1033
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1951–1957

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski

računi 1951–1957; sejni zapisniki 1951–1954; korespondenca 1952–1954.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1964 predala Gospodarska zbornica Maribor.

Historiat ustvarjalca: Zadruga

je bila ustanovljena na skupščini leta 1946 kot Vinogradniška zadruga
Meljski Hrib. Leta 1947 se je preimenovala v Vinogradniško obdelovalno zadrugo Meljski
Hrib. Naloge zadruge so zajemale povečevanje donosa ter zmanjšanje proizvodnih
stroškov zadružnikov. Leta 1954 je v zadrugi potekal likvidacijski postopek.

ZADRUGA ŠTUDENTOV IN DIJAKOV MARIBOR
Signatura: PAM/0881
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1966–1975

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski

računi 1966–1968; zapisniki o poslovanju 1966–1971; likvidacijski spisi 1975.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1975.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Zadruga študentov in dijakov Maribor je bila vpisana v register gospodarskih
organizacij leta 1964. Predmet poslovanja je obsegal ponudbo uslug študentov in dijakov
različnim gospodarskim organizacijam, ustanovam in državljanom z namenom izboljšati
položaj študentov in dijakov. Leta 1975 je bil v zadrugi uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

ZDRUŽENJE KMETIJSKIH ZADRUG SÜDMARK
Signatura: PAM/0986
Količina: 26

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1941–1945
Tekoči metri: 2,6
Jezik: slovenski,

nemški

Letni obračuni; razglasi; delovna poročila; statuti; zaključni računi; pravila; seznami
terjatev; posojila; korespondenca; hranilne vloge 1941–1945.

Vsebina:

Fond je urejen po krajevnem principu po abecedi. Gradivo zajema področje
današnje Štajerske, Prekmurja, pa tudi nekaj krajev na Gorenjskem, Dolenjskem in
Koroškem. Večina gradiva se nanaša na mesta Maribor, Ptuj, Celje in Brežice.

Sistem ureditve:

Valorizacija: Valorizacija
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Združenje kmetijskih zadrug Südmark je delovalo med leti 1941 in 1945. Svojo
centralo je imelo v Gradcu, ki je bil center uprave za Štajersko in podrejen neposredno
Hitlerju. Poslovalnice oz. oddelki združenja so bili razporejeni po tistem delu Slovenije, ki
je bil pod nemško okupacijsko upravo (mestno okrožje Maribor in podeželska okrožja
Maribor, Ptuj, Celje, Brežice in Trbovlje). Združenje je v svojem okvirju združevalo različne
zadruge kot npr. kmetijsko-blagovne zadruge, mlekarske, strojne, kletarske, zadruge za
vzrejo čistokrvnih konj in drugih živali, posojilnice in hranilnice ter rajfajznovke. V svoje
vrste je sprejemalo le tiste osebe, ki so imele predpogoje za pridobitev nemškega
državljanstva.

Historiat ustvarjalca:
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A.620 KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO
Med temeljne značilnosti gospodarjenja z gozdovi spadata sočasnost in soodvisnost
gospodarskih in splošnokoristnih funkcij gozdov. Zaradi vse večje potrebe po lesu se je
človekovo poseganje v gozdove razvilo v pomembno gospodarsko dejavnost. V SFRJ so bili
gozdovi po ustavi dobrina splošnega pomena, razpolaganje in ravnanje z njimi pa je urejal
poseben zakon. Gozdarstvo zagotavlja gojitev in ohranitev gozdov ter krepitev njihovih
splošnih funkcij z varstvom in gojenjem gozdov, gozdnim semenarstvom in
drevesničarstvom, z urejanjem gozdov in odkazovanjem gozdnega drevja za posek.
Gozdnogospodarske organizacije se ukvarjajo z varstvom, gojenjem in urejanjem gozdov,
gradnjo in vzdrževanjem gozdnih prometnic in drugih objektov, urejanjem hudournikov ter
prometom s primarnim lesom.

Viri in literatura:
•

30 let (1977). Maribor: Vodnogospodarsko podjetje Maribor.

•

Enciklopedija Slovenije, zv. 3 (str. 337–340) (1989). Ljubljana: Mladinska knjiga.

A.621 KMETIJSTVO IN LOV
KMETIJSKO POSKUSNO GOSPODARSTVO ČEPINCI
Signatura: PAM/1124
Kraj: Čepinci

Ohranjeno gradivo: 1955–1957

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Korespondenca
Sistem ureditve: Gradivo

Jezik: slovenski

1955; likvidacijski spisi 1955–1957.

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Kmetijsko poskusno gospodarstvo Čepinci je leta 1954 ustanovila Kmetijska
zadruga Čepinci. Namen ustanovitve je bila proizvodnja kmetijskih pridelkov,
organiziranje napredne živinoreje ter uvajanje naprednih načel v kmetijsko proizvodnjo.
Zaradi poslovanja z izgubo je bil leta 1957 uveden likvidacijski postopek, ki se je leta 1958
končal z izbrisom iz sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1109
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1954–1996

Količina: 571

Tekoči metri: 57,1

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
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Vsebina: Delovodniki

1956–1989; zapisniki: upravnega odbora 1957–1996, delavskega sveta 1962–
1991, stalne jugoslovansko-avstrijske komisije za Muro in Dravo 1964–1988, OO ZKS 1966–
1989, sindikata 1966–1990, Zveze vodnih skupnosti Slovenije 1969–1989, Območne vodne
skupnosti Drava in Mura 1976–1980, referendumov in volitev 1978–1989, Združenja za
vodno gospodarstvo 1979–1982, komisije za delovna razmerja 1979–1989, skupnosti
Hidrogea 1984–1989; zaključni računi 1958–1995; matične knjige zaposlenih 1958–1972;
statuti in samoupravni sporazumi 1958–1990; pravilniki 1958–1981; pogodbe: o
sodelovanju, naročenem delu, gradbene 1964–1981; poslovna korespondenca 1965–1989;
kadrovska dokumentacija 1967–1989; statistika 1979–1995; osebne mape zaposlenih 1973–
1996; investicijski programi 1978–1989; gospodarski plani 1985–1990; stečajna
dokumentacija 1991–1996.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 1997 predalo podjetje VGP Hidroing Maribor.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena v PAM.

Na osnovi odločbe Uprave za vodno gospodarstvo LRS leta 1957 je bila
ustanovljena Vodna skupnost porečja Drave. Leta 1961 je bila ukinjena republiška Uprava
za vodno gospodarstvo in področne sekcije. Obstoječe Vodne skupnosti so po določilih
zakona o varstvu voda prevzele v svoj sestav ukinjene vodnogospodarske sekcije. Ker v
Pomurju ni bilo Vodne skupnosti, je bila tako ustanovljena kot Zavod za vodno
gospodarstvo porečja Mure. Že pred drugo svetovno vojno je obstajala Vodna zadruga za
osuševanje Lendavske doline, ki je po vojni delovala v manjšem obsegu. Leta 1951 je bila
ustanovljena Vodna skupnost za melioracijo Prekmurja s sedežem v Murski Soboti, ki je
prevzela vso zapuščino nekdanje Vodne zadruge. Leta 1952 je bila ustanovljena Vodna
skupnost za Apaško kotlino s sedežem v Apačah, leta 1955 pa še Vodna skupnost za
ureditev Ščavniške doline v Ljutomeru. S sprejetjem temeljnega zakona o vodah in
republiškega zakona o vodah se je leta 1966 Vodna skupnost Drava - Mura preimenovala v
Splošno vodno skupnost Drava - Mura, k njej pa so bile pripojene še področne skupnosti
Vodna skupnost Slovenska Bistrica, Vodna skupnost za melioracijo Prekmurja, Vodna
skupnost za melioracijo Ščavniške doline ter Vodna skupnost za melioracijo Pesniške
doline Ptuj. Leta 1973 so bile v podjetju ustanovljene štiri enote TOZD: Vodnogospodarska
enota Drava s sedežem na Ptuju, Vodnogospodarska enota Mura s sedežem v Murski
Soboti, Hidrogradnje in Projektivni biro s sedežem v Mariboru ter DSSS. Podjetje se je
preimenovalo v Vodnogospodarsko podjetje Maribor. Predmet poslovanja je obsegal
enotno urejanje in gospodarjenje z vodnim režimom na vodnem območju Drave z Muro,
opravljanje upravnih, strokovnih in tehničnih zadev s področja vodnega gospodarstva,
sodelovanje pri reševanju vodnogospodarskih vprašanj, vzdrževanje objektov ipd. Leta
1989 sta se Vodnogospodarski enoti Drava in Mura oblikovali v samostojni podjetji. Leta
1991 se je na sedežu v Mariboru oblikovalo podjetje VGP – Hidroing podjetje za
projektnoizvajalski inženiring s področja hidrogradenj, v katerem je bil leta 1996 uveden
stečajni postopek, ki se je končal leta 2006 z izbrisom podjetja iz registra.

Historiat ustvarjalca:
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ZADRUŽNO KMETIJSKO GOSPODARSTVO LENART - ŽERJAVCI
Signatura: PAM/1113
Kraj: Lenart

v Slovenskih goricah
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Sejni

Ohranjeno gradivo: 1952–1955
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

zapisniki 1952–1955; poročila 1952–1955; strojni listi 1952; pravila 1955.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

A.622 GOZDARSTVO IN GOZDARSKE STORITVE
GOZDNO GOSPODARSTVO MARIBOR
Signatura: PAM/0994
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1945–1995

Količina: 164

Tekoči metri: 16,4

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Odločbe

in sklepi o gozdovih 1945–1961; gospodarski načrti 1969–1976; pravilniki 1971–
1991; samoupravni sporazumi 1977–1988; spisi ljudske obrambe 1977–1989; zapisniki
delavskega sveta 1978–1993; poslovna poročila 1982–1991; popis gozdnih površin z
navedbo lastnika; gozdni načrti; katastrske mape; gospodarske karte; fotografije gozdnih
površin; osebni kartoni zaposlenih.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1984 predalo Gozdno gospodarstvo Maribor, v letih 1999 in
2000 pa TOK Gozdarstvo Maribor.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje Gozdno gospodarstvo Maribor je bilo ustanovljeno leta 1948. Istega
leta je bilo podjetju priključeno še Gozdno gospodarstvo Podvelka. Leta 1954 so bile
ustanovljene Okrajne uprave za gozdarstvo, ki so od gozdnih gospodarstev prevzele
strokovno funkcijo pri odkazanju gozdnega drevja za posek v državnih in zasebnih
gozdovih. Okrajne uprave za gozdarstvo so poslovale do leta 1961. Po tem letu so vse
gospodarjenje v družbenih gozdovih prevzela gozdna gospodarstva. Leta 1963 je Gozdno
gospodarstvo Maribor začelo prevzemati tudi gospodarjenje z zasebnimi gozdovi od
kmetijskih zadrug. Ta proces je trajal do leta 1966. V letu 1974 je bil v podjetja v skladu z
ustavo uveden dvodomni sistem upravljanja z gozdovi. Podjetje je bilo sestavljeno iz
devetih tozdov in petih TOK. Po zakonu o zadrugah, ki je bil sprejet leta 1992, so se TOK
preimenovali v gozdarske oz. kmetijsko-gozdarske zadruge. Gozdno gospodarstvo
Maribor je postalo enovita delovna organizacija. Leta 1993 je bil sprejet Zakon o gozdovih,
na podlagi katerega je bil ustanovljen Zavod za gozdove RS z območnimi enotami, ter
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, na podlagi katerega so bili vsi gozdovi v
družbeni lasti preneseni v last RS. Vsa gozdna gospodarstva so prenesla vse državne
gozdove na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Gozdno gospodarstvo Maribor je

Historiat ustvarjalca:
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postalo koncesionar za izvajanje del v državnih gozdovih mariborskega
gozdnogospodarskega območja. V obdobju med leti 1993 in 1996 je potekala razdružitev
premoženja in delavcev Gozdnega gospodarstva Maribor.

GOZDNO GOSPODARSTVO SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/1092
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Sečna

Ohranjeno gradivo: 1953–1968
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

dovoljenja 1953; zapisniki logarjev 1954–1955; finančna dokumentacija 1954–1968.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Gozdno

gospodarstvo na slovenjegraškem območju je bilo organizirano od leta
1948. Gozdnogospodarske organizacije so se ukvarjale z varstvom, gojenjem in urejanjem
gozdov, gradnjo in vzdrževanjem gozdnih prometnic, urejanjem hudournikov in
izkoriščanjem lesa.
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A.630 RUDARSTVO
Do sredine 19. st. je avstrijska država področje rudarstva urejala s posameznimi rudarskimi
redi. Leta 1854 je bil s cesarskim patentom objavljen Splošni zakon o rudnikih, ki je tudi na
Slovenskem veljal do leta 1945. Po drugi svetovni vojni so področje rudarstva urejali: Zakon o
rudarstvu iz leta 1959, Temeljni zakon o rudarstvu iz leta 1964 ter Zakon o rudarstvu iz leta
1975.
Rudarska dejavnost na območju PAM se je začela že sredi 17. st., ko se je pričelo izkopavanje
svinčevo-cinkove rude v zgornji Mežiški dolini. Rudnik v Mežici je bil tudi eden redkih, ki je v
Dravski banovini deloval kot premogovnik. V 60. letih 20. st. je ta rudnik dosegel višek izkopa
rude in proizvodnje kovine. Fond rudnika, katerega gradivo pod nadzorom PAM hrani
podjetje CPM – Gradbeni materiali, je med fondi rudarstva najobsežnejši.

Viri in literatura:
•

Bukošek, M. (Ur.) (1997). Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju. Celje:
Zgodovinski arhiv Celje.

•

Enciklopedija Slovenije, zv. 4 (str. 328–332) (1990).

•

Kržičnik, E. (1956). Gospodarski razvoj Maribora: gradivo k zgodovini industrializacije mesta
Maribora. Maribor: Založba Obzorja.

•

Ogrizek, E. (2006). Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941. 1. del: Zadružni register. V:
Inventarji 12. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

•

Ogrizek, E. (2005). Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941. 2. del: Trgovski register. V:
Inventarji 12. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

•

Ogrizek, E. (2008). Stečaji in prisilne poravnave izven stečaja v gradivu Okrožnega sodišča Maribor
1898–1941. V: Inventarji 12. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

A.631 PRIDOBIVANJE ENERGETSKIH SUROVIN
DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, ELEKTRARNA FALA
Signatura: PAM/0918
Kraj: Fala

[Ruše]
Količina: 634 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1900–1955
Tekoči metri: 63,4
Jezik: slovenski

Poročila: tehnična 1900–1945, poslovna 1931, o elektrifikaciji 1936; osebne mape
delavcev 1912–1913, 1942; spisi: Mestnega električnega podjetja Maribor 1919–1933,
Mestnega magistrata 1921–1936, ministrstva v Beogradu 1921–1936, Združenja električnih
obrti Dravske banovine 1923–1940, Sreskega načelstva Maribor 1929–1939, Trboveljske
premogokopne družbe 1929–1939, Dravske banovine Ljubljana 1935–1941; poslovna
korespondenca 1922–1945; tehnična dokumentacija 1926–1933; mezdni listi 1927–1949;
evidenca uslužbencev 1929–1950; pravila združenja elektrotehničnih obrti Dravske

Vsebina:
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banovine 1933; seznam delavcev 1943–1945, 1950; inventar elektrarne Fala 1945; zapisniki:
vaškega odbora SZDL 1945–1955, konferenc 1948–1949, sindikata 1950–1954, cenilne
komisije 1953; projektna naloga HC Fala 1949; podatki o zaposlenih 1949; fotografije oseb
in gradnje.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1977.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Historiat ustvarjalca: Elektrarna

Fala je bila zgrajena med prvo svetovno vojno. Koncesijo za gradnjo
je od avstrijske vlade dobilo podjetje Steiermärkische Elektrizitäts-Gesellschaft. Gradnjo je od
leta 1913 do 1918 prevzela Avstrijska gradbena družba za prometne in energijske naprave
na Dunaju. Z obratovanjem je elektrarna začela v letu 1918. Po zlomu Avstrije so
investitorji pričeli z ustanavljanjem delniške družbe Elektrarna Fala. Jugoslovanska vlada
je leta 1923 odobrila ustanovitev podjetja s sedežem v Beogradu. Elektrarna Fala je imela
veliko gospodarsko vlogo ne samo v mariborskem, temveč tudi na območju vse severne
Slovenije in severovzhodne Hrvaške. Od leta 1919 do 1927 so bili zgrajeni daljnovodi, ki so
povezovali kraje z veliko potrošnjo električne energije in nastajajočo industrijo. Po letu 1941
je okupator zaplenil celotno premoženje Elektrarne Fala d. d. in ga izročil E.V. Süd (EnergieVersorgung-Südsteiermark). Leta 1946 je bila elektrarna nacionalizirana. Po osvoboditvi se je
položaj Fale spremenil. Z gradnjo novih elektrarn na Dravi je podjetje izgubilo svoj
monopolni položaj.

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, ELEKTRARNA MARIBORSKI OTOK
Signatura: PAM/1007
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1946

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

knjiga

Informativna pomagala:
Vsebina: Glavna

arhivski popis

Jezik: slovenski

knjiga 1946.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo predano v PAM leta 1969.

Leta 1943 se je v času nemške okupacije pričela izgradnja elektrarne
Mariborski otok, za katero so načrti obstajali že od leta 1913. Po osvoboditvi so se dela
nadaljevala, večino načrtov za gradnjo pa so Nemci odnesli ali uničili. Nadaljnje
projektiranje je nadaljevalo domače podjetje Hidroelektroprojekta v Mariboru. Prva
polovica elektrarne je bila dograjena leta 1947. Pri delu so sodelovali delavci podjetij
Gradis, Hidromontaža, Metalna, R. Končar in drugi. Jeseni leta 1948 je bil priključen prvi
generator. Drugo turbino je izdelal Litostroj, generator pa podjetje R. Končar. Montažna
dela na drugem agregatu elektrarne so začeli leta 1952 in jeseni leta 1953 je stekel tudi
drugi generator.

Historiat ustvarjalca:
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A.632 PRIDOBIVANJE RUD IN KAMNIN
INGMAG – INDUSTRIJA GRANITA, MARMORJA, APNENCA IN GLINENCA
JOSIPDOL
Signatura: PAM/1008
Kraj: Josipdol

Ohranjeno gradivo: 1941–1984

Količina: 103

Tekoči metri: 13,3

arhivske škatle, 26 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Korespondenca

1941–1970; matične knjige zaposlenih 1945–1984; zaključni računi 1949–
1992; gradbeni načrti 1949–1975; zapisniki: delovnih sestankov 1949, upravnega odbora
1957–1969, delavskega sveta 1958–1977, sindikata 1960–1961; poročila o poslovanju 1959;
statut 1963–1975; matična evidenca 1971–1980.

Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. Vsebuje tudi gradivo
predhodnika podjetja Granitna industrija Josipdol.

Sistem ureditve:

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1986.

Podjetje Ingmag - Pohorje Josipdol je nastalo po priključitvi podjetja Granitna
industrija Oplotnica k podjetju Granitna industrija Josipdol. Podjetje je bilo z novim
imenom vpisano v register leta 1963. V letu 1964 je bil ustanovljen obrat Dolič. Predmet
poslovanja je obsegal proizvodnjo vseh vrst granitnih, marmornatih in glinenih izdelkov
ter prodajo le-teh.

Historiat ustvarjalca:

RUDNIK SVINCA IN CINKA MEŽICA
Signatura: PAM/0114
Kraj: Mežica
Informativna pomagala:

Ohranjeno gradivo: 1921–2004

arhivski popis

Tekoči metri: 100
Jezik: slovenski,

nemški, srbohrvaški

Dnevniki 1921–1984; teodolitne knjige in jamski zapisniki 1953–1996; letna poročila
1960–1995; dokumentacija geološke službe: poročila, zapisniki, dopisi, geološka mnenja
1961–2004; jamske skice 1969–1991; katastrski listi izvirov 1981–1988; raziskovalna poročila
1981–1989; gradivo TOZD Rudarski obrati: kadrovska dokumentacija 1956–1989, knjige
nadzorstev 1951–1983, knjige prihodov in odhodov v jamo 1964–1984, plani proizvodnje
1966–1970, sanacijski programi 1969–1985, zapisniki (zbora delovnih ljudi 1975–1985,
delavskega sveta 1976–1989), poročila o poslovanju 1972–1989, pravilniki in statuti 1976–
1985, tiski 1979–1990, poročila službe za varstvo pri delu 1980–1985; fototeka.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo podjetja se nahaja pri sedanjem lastniku podjetju CPM – Gradbeni
materiali d. o. o.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Zgodovina pridobivanja svinca se začenja v letu 1665, ko je H. S. Othenfeldski
dobil dovoljenje za raziskavo svinčeve rude pri Črni. Leta 1707 so prostosledne pravice na
Peci dobili grofje Thurni, prvi večji rudarski obrat na Peci pa je v letih 1739–1766 razvil

Historiat ustvarjalca:
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Krostijan pl. Schlangenberg. Od leta 1809 do 1893 je bilo obdobje rudarstva manjših
rudarskih družb (bratje Kompoši, Brunner, Pretner, bratje Žerjavi idr.). Med leti 1870 in
1893 je avstrijsko podjetje Breiberger Bergwerks Union pokupilo vse manjše rudnike in začelo
načrtno rudariti. Rudnik se je začel močno razvijati v začetku 20. st., takrat so se poleg
rudnika začele močneje razvijati tudi spremljajoče dejavnosti (talilnica in izbiralnica v
Žerjavu, elektrarne …). V letih 1919 do 1921 je bil rudnik Mežica v upravljanju
jugoslovanske države, med leti 1921 in 1941 pa v posesti angleške rudarske družbe The
Central European Mines v Londonu. V letu 1946 je bil rudnik nacionaliziran, leta 1950 pa je
upravo rudnika prevzel delovni kolektiv. Nastalo je močno podjetje Rudnik svinca in
topilnica Mežica, ki je zaposlovalo tudi preko 2000 ljudi v več službah (rudarski obrati,
separacija, topilnica, proizvodnja akumulatorskih baterij, tovarna opreme, žaga, mizarska
delavnica, skupne službe …) V več kot treh stoletjih so rudarji odkopali 19 milijonov ton
svinčeve in cinkove rude. Leta 1988 je bil sprejet zakon o postopnem zapiranju rudnika,
leta 1994 pa izdelan projekt zapiranja Rudnika svinca in cinka Mežica. Dokončno je bila
ustavljena proizvodnja svinčevo-cinkove rude. Začelo se je zalivanje spodnjih delov
rudnika z vodo. Leta 2007 se je začela redna likvidacija podjetja. Del podjetja, ki nadaljuje z
muzejsko dejavnostjo, je kupilo podjetje CPM – Gradbeni materiali Črna na Koroškem.

RUDNIK ŽELEZNEGA HIDRATA ZGORNJA POLSKAVA
Signatura: PAM/1091
Kraj: Zg.

Polskava
Količina: 5 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
Zaključni računi 1953–1959;
dokumentacija likvidacije 1962.

Vsebina:

Ohranjeno gradivo: 1952–1962
Tekoči metri: 0,5
Jezik: slovenski

delovodniki

1953–1957;

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1965 predal SO Slovenska Bistrica.

tarifni

pravilnik

1954;

Podjetje Rudnik železnega hidrata Zgornja Polskava je bilo ustanovljeno z
odločbo KLO Zg. Polskava leta 1950 in vpisano v register podjetij pri OLO Maribor okolica
leta 1955. Likvidacija podjetja se je začela leta 1962 z odločbo ObLO Slovenska Bistrica.

Historiat ustvarjalca:
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A.640 PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
Skupina združuje fonde organizacij, ki opravljajo predelovalno dejavnost tako na obrtniški kot
industrijski način. V skupini so fondi razdeljeni po dejavnostih na: proizvodnjo živil;
proizvodnjo tekstilij in usnja; obdelavo in predelavo lesa, proizvodnjo papirja in papirnih
izdelkov; proizvodnjo kemikalij, kovin, strojev, vozil in plovil; ter druge predelovalne
dejavnosti.
Na Slovenskem se je industrijska mehanizacija začela uvajati najprej v tekstilni proizvodnji.
Sredi 19. st. se je zaradi sprememb v strukturi agrarnega gospodarstva in revolucije v prometu
začel proces gospodarskega preobrata, ki se je kazal v intenzivnejši industrializaciji, propadu
manufaktur in nekaterih obrti. Razvoj železniškega omrežja se je na Slovenskem začel z
gradnjo Južne železnice, dograjene leta 1857. Z gradnjo železnic je bil povezan velik razmah v
rudarstvu, zlasti premogovništvu. V železarstvu se je proizvodnja osredotočila v štirih velikih
obratih na Jesenicah, Ravnah na Koroškem, v Štorah in na Prevaljah. Železarne na Jesenicah,
Ravnah na Koroškem in v Štorah so se po velikih vlaganjih modernizirale in specializirale.
Železarna Jurija Thurna na Ravnah na Koroškem se je leta 1927 preoblikovala v delniško
družbo in zaposlovala 600–1000 delavcev. Nekatera podjetja v kovinski industriji so se razvila
v industrijske obrate iz obrtnih (Tovarna kos in srpov v Slovenj Gradcu leta 1773) ali pa so bila
osnovana nova s specifično proizvodnjo (Delavnice Južne železnice v Mariboru leta 1863).
Predindustrijska proizvodnja stekla na Pohorju je do konca stoletja v glavnem propadla (do
leta 1908 je delovala steklarna v Josipdolu). Za lesno industrijo je bila značilna velika
razdrobljenost obratov ter proizvodnja surovin in polizdelkov, manj pa končnih izdelkov
(tovarna meril v Slovenj Gradcu, 1904). Varjenje piva se je do konca stoletja osredotočilo v
industrijskih pivovarnah (Maribor, 1856; Laško, 1867; Ljubljana, 1864). Med vojnama se je
razvilo veliko industrijskih obratov tovarniškega pomena, med katerimi so po številu obratov
prevladovala manjša podjetja. Veliko kapitala je bilo vloženega v podjetja, ustanovljena pred
letom 1918, v predvojni Jugoslaviji pa so izrabila ugodne razmere in zelo razširila obrate v
Jugoslaviji. V več primerih je šlo za podružnice tujih podjetij. Gospodarsko dejavnost, zlasti
gradbeno, so v veliki meri omogočali različni skladi (državni in banovinski cestni fond,
melioracijski fond, sklad za javna dela …). Razvoj industrije je omogočila elektrifikacija
Slovenije, ki se je začela pred prvo svetovno vojno, večji razvoj pa je doživela po njej. Do druge
svetovne vojne so bila elektrificirana vsa industrijska središča in velik del podeželja. Večji del
elektrifikacije so izvedle Kranjske deželne elektrarne in Hidroelektrarna Fala. Med leti 1918–
1941 je tekstilna industrija v Sloveniji dosegla največji razvoj. Ob nastanku jugoslovanske
države so bile v Sloveniji pomembnejše tekstilne tovarne v Tržiču, Litiji in Preboldu, kasneje
pa so nastala nova tekstilna središča v Kranju, Mariboru in Celju.
V letih 1941–1945 se je industrijska proizvodnja sprva normalno nadaljevala; vojne razmere so
v nekaterih panogah zahtevale celo povečano proizvodnjo (premogovništvo, železarstvo),
preusmeritev dejavnosti in povečanje energijskih zmogljivosti. Ob bombardiranju zavezniških
letal so bili nekateri objekti porušeni (Maribor), proizvodnja pa je zastala tudi zaradi
partizanskih akcij, sabotaž in vojaških operacij, ki so onesposobile ter uničile industrijske in
prometne objekte. Zmanjšana proizvodnja pa je bila tudi posledica pomanjkanja moške
delovne sile. Po letu 1945 je postal razvoj industrije ključna naloga, ki so jo potrjevali vsi
povojni politični in planski dokumenti. Industrija se je v več kot štiridesetih povojnih letih zelo
razvila, sestava slovenske industrije pa se je spremenila. Po zaposlenosti je bila na prvem
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mestu industrija predelave kovin, strojegradnja in proizvodnja prometnih sredstev, na
drugem pa tekstilna industrija. Sledile so elektroindustrija, lesna, živilska in kemična
industrija. Slovenija se je po letu 1945 industrijsko zelo hitro razvijala. Že leta 1972 je bila
industrijska proizvodnja Slovenije v primerjavi z letom 1939 10-krat večja. Leta 1988 je imela
Slovenija 8,7 % jugoslovanskega prebivalstva, njen delež v industrijski proizvodnji Jugoslavije
pa je znašal 17, 6 %.
Po osamosvojitvi Slovenije, v času tranzicije, je mnogo velikih podjetij, predvsem na
Štajerskem, doživelo hiter zaton in stečaj. Po denacionalizaciji in privatizaciji je ostalo le še
malo podjetij javnopravnega značaja, za katere je pristojen PAM. Na področju gospodarstva so
v PAM najobsežnejši fondi podjetij, v katerih je bil v 90. letih uveden stečaj. To so večinoma
velika industrijska podjetja, ki so zaposlovala tudi več tisoč delavcev.
V Kraljevini Jugoslaviji se je organizacija obrti naslanjala na tradicionalne oblike, ki so bile
uveljavljene po posameznih pokrajinah do konca prve svetovne vojne. Tako se je na
Slovenskem uporabljala stara avstro-ogrska zakonodaja do leta 1931, ko je izšel Zakon o obrtih
Kraljevine Jugoslavije. Glede na visoko raven proizvodnje v nekdanjih avstrijskih pokrajinah
se je tudi takratni jugoslovanski zakon močno naslanjal na nekdanjo avstrijsko zakonodajo.
Med drugo svetovno vojno se je število obrtniških delavnic zmanjšalo od 21.663 na 15.154. Po
letu 1945 je bila obrt v rokah 12 proizvajalnih obrtniških zadrug. Nastajale so obrtniške
zadruge in družbena obrtna podjetja. Petletka 1947–1951 je bila usmerjena v povečanje obsega
in kakovosti obrtniške proizvodnje. Večje zasebne obrtniške delavnice so bile leta 1948
nacionalizirane. Petletka in obrtni zakon iz leta 1949 sta povzročila nastanek treh vrst obrtnih
delavnic; družbenih državnih, zadružnih in zasebnih. Zadnje so se po letu 1948 povezovale v
nabavno-prodajne zadruge. Zakon o obrti iz leta 1950 je uzakonjal državne obrtne delavnice,
obrtne zadruge, obrtne delavnice družbenih in zadružnih organizacij ter zasebne obrtnike. Do
leta 1954 so obstajale v glavnem enostavne obrtne delavnice, ki so opravljale le eno vejo obrti,
pozneje pa so obrtna podjetja opravljala dve ali več vej obrti. Zasebne obrti so od leta 1954
lahko imele največ 5 delavcev. Po letu 1950 so večje družbene obrtne delavnice prehajale med
industrijska podjetja, obrtniki v zasebnem sektorju pa so se vključevali v družbeni sektor,
zlasti v industrijo, zato se je zasebni sektor zmanjševal. Ker je bilo povpraševanje po storitvah
teh obrtnikov večje od ponudbe, je zakon o obrtnih delavnicah iz leta 1964 dovolil, da
zaposleni v prostem času opravljajo tudi nekatere obrtne storitve, ne smejo pa zaposlovati
pomočnikov. Možnosti za večjo proizvodnjo so bile obrtnikom dane z ustanovitvijo
pogodbene organizacije združenega dela (POZD). V Sloveniji se je v letih 1976–1991 razvilo
nekaj obrtnih in en gostinski POZD, iz katerih so nastali obrati drobnega gospodarstva.
Ponovno sprostitev in razmah je obrt doživela po letu 1991.
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A.641 PROIZVODNJA ŽIVIL
BISTRIŠKE MESNINE SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/0550
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1965–2000

Količina: 7

Tekoči metri: 0,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1965–2000; pravilniki 1979–2000; zapisniki: delavskega sveta 1988–
1997, zborov delavcev 1988–1991; sanacijski program 1997.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2007.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Zgodovina podjetja sega v leto 1961, ko se je obrtna klavnica priključila
Kmetijskemu kombinatu Slovenska Bistrica. Do leta 1989 je podjetje delovalo kot TOZD
Mesnine, leta 1989 pa se je osamosvojilo. Podjetje Bistriške mesnine Slovenska Bistrica je
bilo vpisano v register leta 1989. Registrirane dejavnosti so obsegale zakol živali in

Historiat ustvarjalca:
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predelavo mesa ter prodajo mesa in mesnih izdelkov. Leta 2000 je bil v podjetju uveden
stečajni postopek.

ELEKTROMLIN LENDAVA
Signatura: PAM/1006
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1954–1974

Količina: 19

Tekoči metri: 1,9

arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Registracijski spisi 1954–1970; statut, samoupravni akti 1962–1972; zaključni računi
1963–1972; zapisniki upravnega odbora 1964–1970; poslovna poročila 1968–1969; gradbena
dokumentacija objektov 1967–1972.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je predal stečajni upravitelj leta 1977.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Industrijsko podjetje Elektromlin Lendava je bilo ustanovljeno z odločbo
ObLO Lendava leta 1954 z nazivom Električni valjčni mlin Lendava in registrirano pri
Okrožnem gospodarskem sodišču Maribor leta 1955. Poslovni predmet podjetja je obsegal
nakup in predelavo žitaric ter vsa mlinski stroki pripadajoča dela, peko in prodajo kruha.
Kot stranska dejavnost je bil registriran tudi prevoz blaga z motornimi vozili in izdelovanje
jedilnega olja. Leta 1971 je podjetje organiziralo 7 zamenjalnic in poslovalnic po Prekmurju,
ki so se ukvarjale z zamenjavo mlevskih izdelkov za žitarice, prodajo izdelkov in odkupom
žitaric ter zamenjavo in prodajo olja.

Historiat ustvarjalca:

JOSIP BENKO – TOVARNA MESNIH IZDELKOV MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0967
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 14 arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1927–1946
Tekoči metri: 1,4
Jezik: slovenski

Bilance 1927–1944; gradivo: o stavbeni in strojni vrednosti tovarne 1932, o zaplembi
tovarne (inventarji, prevzemni zapisniki, zavarovalne police) 1923–1946; kupne pogodbe za
zemljišča 1934.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 1963 predal Kmetijsko-industrijski kombinat Pomurka.

Podjetje je leta 1922 ustanovil Josip Benko ml. iz stare trgovine z živino. Obrat
je obsegal klavnico, velike hladilnice in oddelek za izdelavo umetnega ledu. Podjetje je
izdelovalo mesne izdelke in izvažalo po vsej nekdanji Jugoslaviji ter v tujino. Tovarna je
vzpodbudila razvoj živinoreje v Pomurju in iz nje se je pozneje razvila ena najsodobnejših
mesnih industrij v Jugoslaviji – Pomurka ABC.

Historiat ustvarjalca:
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MESARIJA OPLOTNICA
Signatura: PAM/1058
Kraj: Oplotnica

Ohranjeno gradivo: 1950–1960

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1954–1960; dopisi 1955–1958; seznam delavcev in uslužbencev 1957;
knjiga drobnega inventarja 1957.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1961 predal OLO Slovenska Bistrica.

Krajevno podjetje Mesarija Oplotnica je ustanovil KLO Oplotnica, registrirano
pa je bilo pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru. Predmet poslovanja podjetja je
bil zakol živine, predelava mesa ter prodaja mesa in mesnih izdelkov. Zaradi poslovanja z
izgubo je podjetje nehalo delovati že leta 1959, prisilna likvidacija je bila s strani OLO
Slovenska Bistrica sprožena leta 1960.

Historiat ustvarjalca:

SANA – TOVARNA ČOKOLADE, BONBONOV, KEKSOV IN PECILNIH
PRAŠKOV HOČE
Signatura: PAM/1884
Kraj: Sp.

Hoče
Količina: 13 arhivskih škatel, 2 knjigi,
1 album
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1926–1991
Tekoči metri: 1,5
Jezik: slovenski,

nemški, srbohrvaški

Ustanovni akti 1926–1928; zaključni računi 1942–1968; matična knjiga 1949; zapisniki:
upravnega odbora 1956–1968, delavskega sveta 1956–1969; investicijski program 1957;
recepti 1969; poslovna poročila 1969–1991; fotografije.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano ob likvidaciji leta 2007.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1922, ko je bila podpisana družbena pogodba
med šestimi družbeniki, od katerih je največji delež imel Fero Müller. Italijanski družbeniki
so v Hoče pripeljali stare stroje in že leta 1922 začeli izdelovati čokolado. V tem času je
podjetje dobilo ime Sana, ki je pravzaprav skrajšan priimek enega izmed ustanoviteljev
Sanarollija. Od leta 1923 je bil ravnatelj podjetja Mariborčan Anton Rehar. Podjetje je bilo
leta 1926 vpisano v trgovinski register kot Jugoslovanska tovarna za izdelovanje dr.
Oetkerjevega pecilnega praška, družba z o. z. v Mariboru. Predmet poslovanja je obsegal
izdelovanje kemičnih preparatov za kuhinjo in gospodinjstvo, dr. Oetkerjevega pecilnega
praška za puding in vanilijevega sladkorja ter trgovino. Zaradi velikih dolgov je bilo
podjetje leta 1934 likvidirano in prodano na dražbi. Kupil ga je mariborski baron Jožef
Adamovič, ki je ponovno pričel s proizvodnjo čokolade, bonbonov in podobnih
proizvodov. Leta 1937 je podjetje prenehalo z delovanjem. Leta 1938 je proizvodnja spet
stekla, novo družbo z nazivom Sana Industrie- und Handelgesellschaft, Süsswarenfabrik Herzl
& Müller, Maribor pa sta vodila Margarethe Müller in Viktor Herzl. Med drugo svetovno

Historiat ustvarjalca:
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vojno je tovarna proizvajala umetni med ter nekaj vrst marmelade, začela pa je tudi s
proizvodnjo napolitank in vafljev. Leta 1946 je bilo podjetje nacionalizirano, novi
upravljavec tovarne je postala Republiška direkcija živilske industrije LRS v Ljubljani,
podjetje pa je delovalo z novim nazivom Sana tovarna čokolade, bonbonov in pecilnih
praškov, Hoče pri Mariboru ali skrajšano Sana Hoče pri Mariboru. Leta 1967 je bilo podjetje
priključeno podjetju Podravka prehrambena industrija Koprivnica in imelo status
samostojnega obrata z nazivom Prehrambena industrija Podravka Koprivnica, obrat Sana
Maribor. Leta 1972 je bil obrat Sana Maribor preoblikovan v TOZD Sana – industrija
pudingov, pecilnih praškov in peciva Hoče pri Mariboru. Leta 1992 je bilo podjetje
registrirano kot Sana prehrambeni izdelki d. o. o., Hoče.

TALIS – TOVARNA ALKOHOLNIH IZDELKOV IN SADNIH SOKOV MARIBOR
Signatura: PAM/1106
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1945–1997

Količina: 279

Tekoči metri: 36

arhivskih škatel, 22 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Matične

knjige zaposlenih 1945–1981; zaključni računi 1955–1993; investicijski programi
1955–1960; zapisniki: upravnega odbora 1963–1981, delavskega sveta 1966–1992,
strokovnih kolegijev 1966–1987, zbora delovnih ljudi 1976–1988, sindikata 1976–1994,
odbora za delovna razmerja 1979–1990; pravilniki 1966–1985; fotografije 1967–1979;
samoupravni sporazumi 1969–1985; statuti 1969–1985; poročila o poslovanju 1976–1989;
sanacijski programi 1978–1988; osebne mape zaposlenih.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 2000 predal stečajni upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Leta 1949 je bilo z odločbo MLO Maribor ustanovljeno podjetje Živilska
industrija Maribor. Predmet poslovanja je obsegal izdelovanje kisa, likerjev, sadnih sokov,
alkoholnih pijač, sodavice, kavnih nadomestkov in piva. Podjetje je po vojni združevalo
več manjših obratov živilske stroke. Sestavljala so ga nekdanja podjetja Veležganjarna,
kisarna in tvornica likerjev Adalbert Gusel, nekdanja Tscheligijeva pivovarna z varilnico in
vrelno kletjo ter Sodavičarstvo Kampl. Do konca leta 1954 je bila v podjetje vključena še
Tvornica sadne kave A. Jarc v Košakih. Leta 1954 se je podjetje preimenovalo v Jugoalko
Maribor, leta 1956 pa je bil naziv spremenjen v Talis tovarna alkoholnih izdelkov in sadnih
sokov Maribor. Leta 1962 je bilo pridruženo še podjetje Veležganjarna Šentilj podjetja Apis
in leta 1966 še Vinag Maribor, ki se je leta 1969 spet osamosvojil. Leta 1965 je podjetje
začelo proizvajati najbolj iskano jugoslovansko brezalkoholno pijačo oro. Od leta 1969 je
podjetje delovalo z nazivom Talis pivovarna, tovarna alkoholnih in brezalkoholnih
izdelkov, kisarna Maribor. Leta 1977 je bil odprt nov obrat za koncentrirane sadne sokove,
leta 1986 pa še moderna kisarna. Do leta 1980 je imelo podjetje več poslovnih enot po
nekdanji Jugoslaviji. Leta 1982 se je podjetje imenovalo Talis pijače, alkoholni izdelki,
kisarna Maribor. V okviru podjetja so delovali TOZD Alkoholni izdelki Šentilj, TOZD
Trženje, TOZD Kisarna ter TOZD Pijače. Do leta 1989 so polnili pivo Pivovarne Laško, nato
pa je Talis vpeljal svojo znamko – pivo Gambrinus. Po letu 1990 je Talis prenehal izdelovati
alkoholne pijače in likerje, večinska lastnica kisarne je postala Kolinska iz Ljubljane. Od leta
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1993 se je podjetje imenovalo Štajerska pivovarna Maribor. Stečajni postopek se je v
podjetju začel leta 1997.

TOVARNA MESNIH IZDELKOV BOHOVA
Signatura: PAM/1088
Kraj: Bohova

Ohranjeno gradivo: 1951–1955

Količina: 25

Tekoči metri: 2,6

arhivskih škatel, 5 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Zapisniki:

sej 1951–1953, sindikata 1952–1953; poročila o poslovanju 1951–1953; odločba
o likvidaciji podjetja 1955.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Tovarna mesnih izdelkov Bohova je bila ustanovljena leta 1951. Podjetje se je
ukvarjalo s predelavo mesa in prodajo v lastnih mesnicah. Že leta 1952 je poslovalo z
izgubo. Leta 1955 je OLO Maribor okolica izdalo odločbo o likvidaciji osnovnih sredstev
Tovarne mesnih izdelkov Bohova.

Historiat ustvarjalca:

TOVARNA OLJA SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/0971
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Poslovna

Ohranjeno gradivo: 1923–1958
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

korespondenca 1923–1945; zaplembeni spisi 1945–1958; pravila in statut 1954.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo predano v PAM leta 1968.

Oljarno je ustanovil Albert Stiger starejši leta 1894. Njegov sin Albert Stiger
mlajši je obrat prevzel leta 1919. Oljarna je pridelovala bučno olje na obrtniški način. Leta
1922 je bil v tovarni uveden industrijski način dela. Pred drugo svetovno vojno je tovarna
proizvode izvažala v Avstrijo in na Češko. Podjetje Tovarna olja Slovenska Bistrica je bilo
ustanovljeno z odločbo vlade LRS leta 1946, pravice in dolžnosti ustanovitelja pa so bile
leta 1953 prenesene na OLO Maribor okolica. Istega leta je del podjetja uničil požar, po
obnovi pa je podjetje začelo s proizvodnjo rafiniranega jedilnega olja.

Historiat ustvarjalca:

WÖGERER HERMAN – VELEKLAVNICA, TOVARNA KLOBAS, MESNIH
IZDELKOV, MASTI IN KONZERV MARIBOR
Signatura: PAM/0921
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1865–1958

Količina: 8

Tekoči metri: 0,8

arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Pisma in potrdila 1865–1923; načrti: za transportne naprave v klavnici in hladilnici
1898–1926, gradnje tovarne in adaptacij – strojev 1912–1955, poslopij 1912–1943; obrtne

Vsebina:
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listine klavnice 1932–1947; osebni kartoni zaposlenih 1933–1948; finančne kartice 1942–
1945, gradivo: o prepisu zasebnega v družbeno last 1945–1949, o prijavi vojnega dobička
1940–1945; načrti za adaptacijo hladilnice 1958.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo podjetja je bilo predano v dveh delih, prvič leta 1968 in drugič 1987.
Predal ga je pravni naslednik podjetja Tovarna mesnih izdelkov Košaki Maribor.

Historiat fonda:

Podjetje je bilo vpisano v register leta 1904, predmet poslovanja je bila mesna
prekajevalnica, nato še izdelovanje klobas, konzerv, drugih mesnih izdelkov in masti.
Moderna tovarna je bila zgrajena leta 1911. Podjetje je imelo urejeno izvozno klavnico in
lastne hladilnice ter električno centralo. Proizvajalo je različne vrste mesnih izdelkov,
klobas, prekajenega mesa, masti in mesnih konzerv. Svojo prodajalno je imelo v Mariboru,
zastopnike pa po vseh večjih mestih nekdanje Jugoslavije. Del proizvodov je tudi izvažalo,
zlasti v Italijo in države ob Sredozemskem morju. Podjetje je bilo izbrisano iz registra leta
1947 zaradi vpisa v register državnih gospodarskih podjetij.

Historiat ustvarjalca:

A.642 PROIZVODNJA TEKSTILIJ IN USNJA
AVTOTAP – PODJETJE ZA PROIZVODNJO TEŽKE KONFEKCIJE MARIBOR
Signatura: PAM/1021
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1947–1996

Količina: 48

Tekoči metri: 4,8

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Matične knjige zaposlenih 1947–1995; dokumentacija o registraciji delovne organizacije
1948–1993; zaključni računi 1951–1993; zapisniki: delavskega sveta, upravnega odbora in
zbora delovnih ljudi 1962–1996, sindikata 1965–1993; samoupravni sporazumi 1971–1990;
investicijski programi 1978–1991; logotip podjetja 1985; sanacijski načrt podjetja 1992–1995;
vzorci avtotapetniških materialov; osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je bilo predano v arhiv leta 1997 in 2007.

Valorizacija: Gradivo

fonda je bilo valorizirano v podjetju.

Podjetje je nastalo iz zasebne obrtne delavnice Heinrich Egger Maribor –
torbarstvo, ki je bila leta 1946 nacionalizirana. Zatem je delovalo pod skupno upravo
Narodne imovine ter kot obrat v sklopu podjetja Drobna obrt Maribor. Podjetje je bilo kot
samostojni obrat ustanovljeno z odločbo MLO Maribor leta 1948 kot Mestna sedlarska in
torbarska delavnica Maribor. V sodni register je bilo vpisano leta 1954 s predmetom
poslovanja, ki je obsegal izdelovanje vseh vrst usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov, ponjav ter usnjenih izdelkov za avtoindustrijo, v letu 1957 se je
predmetu poslovanju priključila še dejavnost voznega tapetništva. Podjetje je bilo
razdeljeno na dve ekonomski enoti: sedlarstvo in torbarstvo. Leta 1967 se je enota
torbarstva odcepila in poslovala samostojno. Preostala enota se je preimenovala v Obrtno

Historiat ustvarjalca:
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sedlarstvo in avtotapetništvo Maribor ter bila leta 1974 vpisana v sodni register. V letu 1978
se je podjetje preimenovalo v Avtotapetništvo p. o. Maribor, leta 1993 pa v Avtotap,
podjetje za proizvodnjo težke konfekcije Maribor. Stečajni postopek se je v podjetju pričel
leta 1996 in bil zaključen v letu 2007.

ČEVLJARSKO PODJETJE OBUTEV RUŠE
Signatura: PAM/1136
Kraj: Ruše

Ohranjeno gradivo: 1947–1965

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki 1947–1965; pravilniki 1955; pravila 1955; sklepi Okrožnega gospodarskega
sodišča 1955–1957; zaključni računi 1955–1960; statut 1963.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1966 predal likvidacijski upravnik podjetja.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena v podjetju.

Obrtno podjetje Obutev čevljarstvo Ruše je bilo ustanovljeno z odločbo KLO
Ruše leta 1948, pri Okrožnem gospodarskem sodišču Maribor pa je bilo registrirano leta
1955. Predmet poslovanja je obsegal izdelovanje in popravilo čevljev. V podjetju je bil
uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

ČEVLJARSTVO SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1139
Kraj: Slovenska

Ohranjeno gradivo: 1952–1960

Količina: 1

Bistrica
arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 0,1

Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski

račun 1953–1957; glavna knjiga 1957.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje Čevljarstvo Slovenska Bistrica je leta 1953 ustanovil ObLO Slovenska
Bistrica, v register pa je bilo vpisano leta 1955. V letu 1957 je delavnica poslovala le 3
mesece, leta 1960 pa je bil zaključen likvidacijski postopek v podjetju.

Historiat ustvarjalca:

INDOPOL – INDUSTRIJA OBLAČIL IN PREŠITIH ODEJ LJUTOMER
Signatura: PAM/1101
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1954–1973

Količina: 29

Tekoči metri: 2,9

arhivskih škatel
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1954–1969; zapisniki delavskega sveta 1958–1968; delovodniki 1961–
1968; matična knjiga zaposlenih 1962–1968; poslovna korespondenca 1963–1971; spričevala
o kvalifikaciji 1966; poslovno poročilo 1967; sklepi prisilnega upravitelja 1969–1970.

Vsebina:
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Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1977 predal SO Ljutomer.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje Industrija oblačil in prešitih odej Indopol Ljutomer je leta 1952
ustanovil OLO Ljutomer z nazivom Konfekcija Ljutomer, kasneje je bil naziv spremenjen v
Industrijo oblačil in prešitih odej Ljutomer. Predmet poslovanja je obsegal industrijsko
proizvodnjo in prodajo moške, ženske in otroške konfekcije, storitve v industrijski izdelavi
za domače in tuje partnerje, prodajo v lastnih prodajalna in v potujoči prodaji. Leta 1973 je
bilo podjetje izbrisano iz registra zaradi končanega postopka redne likvidacije po odločbi
SO Ljutomer.

Historiat ustvarjalca:

INLO – INDUSTRIJA LAHKE OBUTVE TURNIŠČE
Signatura: PAM/0987
Kraj: Turnišče

Ohranjeno gradivo: 1957–1964

Količina: 9

Tekoči metri: 0,9

arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Splošni akti podjetja 1957–1963; registracijski spisi 1959–1963, zapisniki delavskega
sveta 1961–1963; zaključni računi 1959–1964.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je predal SO Lendava leta 1969.

Podjetje INLO Turnišče je bilo kot obrat ustanovljeno na podlagi sklepa
delavskega sveta matičnega podjetja Industrija obutve »Planika« Kranj leta 1960. Predmet
poslovanja je obsegal strojno in ročno izdelovanje obutve, prodajo obutve in usnjene
konfekcije. Že leta 1961 se je podjetje osamosvojilo in 1962 razširilo poslovni predmet še na
prodajo tekstilne galanterije. Leta 1968 je bilo zaradi končanega postopka prisilne
likvidacije izbrisano iz registra.

Historiat ustvarjalca:

KONUS USNJARNA LJUTOMER
Signatura: PAM/1865
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1985–2005

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle, 1 knjiga
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Registracijski in stečajni spisi 1985–2000; zaključni računi 1991–2000; matična knjiga
1991–1998; osebne mape delavcev.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je v PAM predal stečajni upravitelj leta 2006.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje Konus usnjarna Ljutomer je od leta 1974 delovalo kot TOZD podjetja
Konus, kemijska in usnjarska predelovalna industrija Slovenske Konjice. Leta 1991 je
podjetje Konus Slovenske Konjice ustanovilo več družb z omejeno odgovornostjo, med

Historiat ustvarjalca:
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njimi tudi družbo Konus usnjarna, proizvodnja naravnega usnja d. o. o., Ljutomer.
Poslovni predmet podjetja je obsegal proizvodnjo vrhnjega, govejega, telečjega in
svinjskega usnja za obutev, konfekcijo in galanterijo. V podjetju se je leta 2000 začel stečajni
postopek, ki je bil končan leta 2005.

KROJ – KROJAŠKO PODJETJE SELNICA OB DRAVI
Signatura: PAM/1138
Kraj: Selnica

ob Dravi
Količina: 6 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1957–1969
Tekoči metri: 0,6
Jezik: slovenski

Zaključni računi 1957–1967; poslovna korespondenca 1960–1967; likvidacijski spisi
1968–1969.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 1970 predal likvidacijski upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Krojaško podjetje Kroj Selnica ob Dravi je bilo ustanovljeno leta 1948 v sklopu
krajevnih podjetij Selnica ob Dravi. V register podjetij in obrtov za okraj Maribor je bilo
podjetje vpisano leta 1964. Predmet poslovanja je obsegal izdelavo novih in popravilo
starih oblek. Leta 1969 je bilo podjetje likvidirano in izbrisano iz gospodarskega registra.

Historiat ustvarjalca:

KROJ – PROIZVODNO-TRGOVSKO PODJETJE VUZENICA
Signatura: PAM/1017
Kraj: Vuzenica

Ohranjeno gradivo: 1953–1996

Količina: 55

Tekoči metri: 5,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1954–1993; družbeni načrti 1964–1985; pravilniki 1965–1988; statistika
1965–1979; delovodniki 1965–1994; statuti 1966–1977; investicijski načrti 1975–1981;
razvojni programi 1976–1980; zapisniki: delavskega sveta 1978–1995, zbora delavcev 1979–
1995.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1998.

Valorizacija: Valorizacija
Historiat ustvarjalca: Leta

je bila izvedena v PAM.

1955 je bila pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru registrirana
delavnica Krojaštvo in šiviljstvo Vuzenica, ki je izdelovala moške in ženske obleke ter
perilo. Od leta 1964 se je z ustanovitvijo krajevnih skupnosti delavnica preimenovala v
Krojaško-šiviljski servis Krajevne skupnosti Vuzenica, istega leta pa je Občinska skupščina
Radlje izdala odločbo o ustanovitvi Obrtnega podjetja Kroj Vuzenica v izgradnji, ki je bilo
vpisano v register podjetij in obrti leta 1965 pri Okrožnem sodišču v Mariboru. Predmet
poslovanja je obsegal krojaštvo, šiviljstvo, izdelovanje perila, steznikov in pasov, drobnih
predmetov iz tekstila in polivinila ter pletilstvo. Leta 1973 se je podjetje konstituiralo kot
delovna organizacija Obrtno podjetje Kroj Vuzenica, leta 1976 pa je bil naziv spremenjen v
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Konfekcija Kroj Vuzenica. Do leta 1979 je delovna organizacija poslovala samostojno, v tem
letu pa se je pridružila podjetju Veletrgovina Vema Maribor kot TOZD Konfekcija Kroj. Z
izločitvijo iz tega podjetja je leta 1989 podjetje delovalo samostojno z nazivom Kroj
proizvodno-trgovsko podjetje Vuzenica. Leta 1996 se je v podjetju začel stečajni postopek,
ki se je leta 2005 zaključil z izbrisom podjetja iz registra.

KROJAŠKA DELAVNICA ČREŠNJEVEC
Signatura: PAM/1055
Kraj: Črešnjevec

Ohranjeno gradivo: 1952–1956

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
arhivski popis

Informativna pomagala:
Vsebina: Bilance

Jezik: slovenski

1952–1956; likvidacijska poročila 1956.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Leta 1948 je KLO Črešnjevec ustanovil podjetje z nazivom Krajevna krojaška
delavnica Črešnjevec. Leta 1955 je bilo podjetje registrirano pri Okrožnem gospodarskem
sodišču v Mariboru kot obrtna delavnica s poslovnim predmetom krojaštvo moških oblek
ter nazivom Krojaška delavnica Črešnjevec. Leta 1959 je bilo podjetje zaradi končanega
postopka redne likvidacije izbrisano iz registra.

Historiat ustvarjalca:

KROJAŠKA DELAVNICA PREVALJE
Signatura: PAM/1143
Kraj: Prevalje

Ohranjeno gradivo: 1962–1969

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1962–1966; sejni zapisniki 1966–1969; poslovna korespondenca 1966–
1969.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Krojaška delavnica Prevalje je bila ustanovljena z odločbo ObLO Prevalje leta
1954. Leta 1959 se je delavnici priključila še Šiviljska delavnica Prevalje. Predmet
poslovanja je obsegal krojaštvo in šiviljstvo.

Historiat ustvarjalca:

LILET – TOVARNA OBUTVE MARIBOR
Signatura: PAM/1095
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1947–1990

Količina: 260

Tekoči metri: 26

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Akti o registraciji podjetja 1947–1989; matične knjige 1947–1990; statuti; pravilniki;
samoupravni sporazumi; investicijska dokumentacija; personalne mape; zaključni računi
1972–1989; zapisniki: sindikata 1981–1988, komisije za delovna razmerja 1982–1987,
delavskega sveta 1983–1989, strokovnega kolegija 1984–1989, samoupravne delavske
kontrole 1984–1987.

Vsebina:

685

A.600–A.661 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO

Gradivo fonda Lilet Tovarna obutve Maribor je leta 1992 v PAM predal stečajni
upravitelj Lileta Tovarne obutve Maribor v stečaju.

Historiat fonda:

Po osvoboditvi leta 1946 je bila z združitvijo zaplenjenega podjetja Vilka
Blatnika in nacionaliziranega podjetja Karo, last Karla Rogliča, ustanovljena Tovarna
čevljev Maribor s sedežem na Gregorčičevi ul. Podjetje se je usmerilo v proizvodnjo lahke
obutve in hitro pridobilo sloves. V petdesetih letih je bilo v podjetju zaposlenih 130 oseb.
Leta 1962 se je tovarna preimenovala v Lilet Tovarna čevljev Maribor. Po uvedbi stečajnega
postopka v začetku devetdesetih let 20. st. je bila tovarna leta 2003 izbrisana iz sodnega
registra.

Historiat ustvarjalca:

MARIBORSKA TEKSTILNA TOVARNA – TOVARNA TKANIN MELJE
MARIBOR
Signatura: PAM/0974
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1908–2000

Količina: 900

Tekoči metri: 90

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Delovne knjižice 1908–1950; matične knjige zaposlenih 1922–1993; osebni kartoni
zaposlenih 1926–1963; inventurna knjiga zemljišč 1930; investicijski načrti 1933–1990;
informator MTT 1950–1952; zaključni računi 1951–1995; stanovanjske zadeve
(kupoprodajne pogodbe, zapisniki stanovanjske komisije) 1954–1997; poročila o poslovanju
1954–1993; pravilniki, statuti, samoupravni sporazumi 1954–1990; bilteni MTT 1959–1968;
zapisniki: upravnega odbora 1958–1964, delavskega sveta 1961–1992, sindikata 1985–1987;
sanacijski programi 1978–1996; plani zaposlovanja 1980–1988; statistična poročila 1995–
1999; vzorci tkanin; gradivo podjetja Mariborska tekstilna tovarna tkanine 1999–2000
(osebni kartoni zaposlenih, zaključni računi).

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Ob uvedbi stečajnega postopka je gradivo ustvarjalca začelo predajati podjetje
MTT – Tovarna tkanin Melje d. o. o. – v stečaju. Gradivo je bilo predano v treh predajah od
leta 2000 do 2005, ohranjeno je za celotno obdobje poslovanja podjetja, vsebuje pa tudi
nekaj dokumentacije predhodnikov: tovarn MA - VA, J. Hutter in drug, Jugotekstil,
Jugosvila, Roteks ter Ruška tekstilna industrija. Fond vsebuje tudi dokumentacijo
hčerinskega podjetja Mariborska tekstilna tovarna tkanine d. o. o. za leta 1999–2000.

Historiat fonda:

Valorizacija:

Zaradi stečaja in posledičnega prevzema je bila opravljena valorizacija gradiva v

PAM.
Mariborska tekstilna tovarna je do leta 1990 združevala več obratov tekstilne
industrije v Mariboru. Podjetja, ki so se leta 1977 združila v SOZD Mariborska tekstilna
tovarna Maribor, so izšla iz tekstilnih podjetij, ki so pred drugo svetovno vojno bila last
predvsem češkega in avstrijskega kapitala. Leta 1920 sta trgovca Bedřich Schonsky in
Viljem Löbel ustanovila podjetje Mariborska belilnica in apretura Schonsky in Löbel, d. z.
o. z., Maribor. Leta 1925 je Schonsky svoj delež prodal podjetju Schick in Co. iz Prage in
družba se je preimenovala v Mariborsko tekstilno tvornico, d. z. o. z., Maribor. Leta 1931 je
podjetje prevzela firma Gustav Deutsch iz Češke. Novi poslovodja je postal Franc Mautner,
tekstilni referent češke združene banke, ki se je preselil v Maribor. Konec leta 1940 so

Historiat ustvarjalca:
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lastniki spremenili obliko družbe in sedež prenesli v Beograd. Mariborsko podjetje je
prevzela delniška družba MA - VA, d. d. Beograd. Ob ustanovitvi je imela belilnico,
apreturo in majhno kotlarno. Podjetje Hutter in drug je bilo ustanovljeno februarja leta
1926. Ustanovil ga je Josip Hutter, trgovec iz Maribora, v sodelovanju z avstrijskim
podjetjem Wanzel Hoffelner iz Linza. Podjetje je začelo s proizvodnjo hlačevine sredi leta
1926, proizvodnja pa se je hitro širila. Pred drugo svetovno vojno je Hutter zaposloval
okrog 1500 delavcev. Leta 1932 sta Marko Rosner, veletrgovec v Mariboru, in Viljem Löbel,
češkoslovaški državljan, ki se je leto prej ločil od Bedricha Schonskega, ustanovila podjetje
Jugotekstil d. z. o. z., Maribor. Konec leta 1939 je Viljem Löbel prodal svoj delež Oskarju
Dračarju, ki je bil tudi solastnik tovarne Zlatorog. Tovarna je imela 273 statev in je
izdelovala bombažno blago in svilo. Leta 1932 je Marko Rosner s sodelovanjem Avstrijca
Baaderja Wennerja ustanovil še podjetje Jugosvila, d. z. o. z., Maribor, ki je imelo 170 statev
in izdelovalo modno blago za ženske obleke. Leta 1939 je ustanovil še podjetje Tekstilna
industrija Marko Rosner, Maribor. Ker ni dobil dovoljenja za gradnjo predilnice, je svoje
podjetje preoblikoval v delniško družbo Roteks, d. d. s sedežem v Beogradu. Podjetje
Ruška tekstilna industrija, Franc Vlack, Ruše pri Mariboru sta ustanovila češkoslovaška
industrialca Fridolin Vlach in Gothard Jurašek leta 1933. Tovarna je izdelovala bombažne
tkanine, prtičke in robce. V letu 1944 je bilo podjetje delno požgano in onesposobljeno za
proizvodnjo. Že v letu 1945 je začelo ponovno obratovati. Po drugi svetovni vojni so se
tekstilna podjetja v Mariboru začela združevati: julija 1946 so se združila podjetja Roteks,
Jugotekstil in Jugosvila v skupno podjetje Mariborske bombažne tkalnice, januarja 1947 sta
se združili podjetji Hutter in drug ter Mariborska tekstilna tvornica (MA - VA) v podjetje
Mariborska tekstilna tovarna, leta 1949 sta se podjetji Mariborska tekstilna tovarna in
Mariborske bombažne tkalnice združili v podjetje z nazivom Mariborska tekstilna tovarna,
leta 1976 se je Mariborski tekstilni tovarni ponovno priključilo podjetje Tovarna volnenih
izdelkov Majšperk in leta 1978 še Delovna organizacija Teksta iz Maribora. Leta 1977 so se
delavci Mariborske tekstilne tovarne, Maribor z referendumom odločili za združitev v
SOZD. Mariborska tekstilna tovarna – Tovarna tkanin Melje je delovala kot samostojna
delovna organizacija v okviru SOZD MTT. Glavna dejavnost podjetja v okviru SOZD je
bilo izdelovanje vseh vrst prej, tkanin in konfekcioniranje tekstilnega blaga. Leta 1989 se je
preoblikovala v družbeno podjetje MTT Tovarna tkanin Melje. Stečajni postopek se je v
podjetju začel leta 1999.

MESTNA ČEVLJARSKA DELAVNICA LJUTOMER
Signatura: PAM/1053
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1949–1952

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Registracijski
Sistem ureditve: Gradivo

Jezik: slovenski

spisi 1949; poslovna korespondenca 1949–1952.
fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Mestna čevljarska delavnica Ljutomer je bila ustanovljena leta 1949. V
delavnici so opravljali čevljarske storitve.

Historiat ustvarjalca:
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OBLAČILA SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1061
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zaključni

Ohranjeno gradivo: 1950–1954
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

računi 1950–1951; delovodnik 1953; likvidacijski spisi 1953–1954.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Mestno podjetje Oblačila Slovenska Bistrica je bilo ustanovljeno z odločbo
MLO Slovenska Bistrica leta 1950. Poslovni predmet je obsegal opravljanje vseh krojaških
in šiviljskih del ter izdelovanje oblačil. Leta 1954 je bil v podjetju začet likvidacijski
postopek.

Historiat ustvarjalca:

OBRTNO TAPETNIŠTVO IN SEDLARSTVO OPLOTNICA
Signatura: PAM/1145
Kraj: Oplotnica

Ohranjeno gradivo: 1962–1973

Količina: 11

Tekoči metri: 1,1

arhivskih škatel
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1962–1972; zapisniki: upravnega odbora in delavskih svetov 1963–
1970.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Obrtno tapetništvo in sedlarstvo v Oplotnici je ustanovil ObLO Slovenska
Bistrica leta 1962. Dejavnost podjetja je obsegala izdelovanje in prodajo kavčev, foteljev,
posteljnih vložkov ter sedlarske storitve. V podjetju je bil uveden likvidacijski postopek, ki
se je končal leta 1976.

Historiat ustvarjalca:

OBRTNO TORBARSTVO MARIBOR
Signatura: PAM/1179
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1966–1997

Količina: 11

Tekoči metri: 1,1

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Statistični podatki 1975–1996; zaključni račun 1983; registracijski spisi 1992; statut 1995;
pravilniki 1990–1991.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo predano v PAM leta 1999.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje Obrtno torbarstvo Maribor je bilo ustanovljeno leta 1966. Leta 1979 se
je združilo s podjetjem Tovarna kovčkov in usnjenih izdelkov TOKO Domžale in delovalo
kot TOZD Izdelava torb Torbarstvo Maribor. Zaradi likvidacije leta 1990 je podjetje
ponovno delovalo kot samostojno podjetje z nazivom Proizvodno in trgovsko podjetje
Torbarstvo Maribor. Dejavnost podjetja je obsegala proizvodnjo obutve in galanterije ter

Historiat ustvarjalca:
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trgovino na drobno z neživilskimi proizvodi. Leta 1993 je spremenilo naziv v Proizvodno
in trgovsko podjetje Galia style, kjer je bil leta 1997 uveden stečajni postopek.

PIK – TOVARNA PERILA IN KONFEKCIJE MARIBOR
Signatura: PAM/0856
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1949–2005

Količina: 284

Tekoči metri: 29,4

arhivskih škatel, 20 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Osebne mape zaposlenih; matične knjige zaposlenih v podjetju; zaključni računi 1949–
1995; stanovanjske pogodbe 1972–2005; zapisniki: nadzornega sveta 1998–2002, skupščine
delničarjev 1996–2004; poročila: poslovna 2000–2004, revizijska 1999–2002; reklamne mape.

Vsebina:

Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. Osebne mape zaposlenih so
odložene po abecednem vrstnem redu.

Sistem ureditve:

Historiat fonda: Po

uvedbi stečajnega postopka je leta 2006 gradivo ustvarjalca predalo podjetje Pik
tovarna perila in konfekcije d. d. – v stečaju. Večino gradiva predstavljajo osebne mape
delavcev, zaposlenih v podjetju, in dokumentacija v zvezi s stanovanjsko problematiko.

Podjetje PIK tovarna perila in konfekcije Maribor je ustanovil MLO Maribor
leta 1948. Sprva je proizvajalo predvsem delovne obleke, bombažno trikotažo in pletenine,
leta 1959 pa je nakupilo prve moderne šivalne in pletilne stroje, kar je omogočilo vpeljavo
izdelave kakovostnejšega perila, bombažne trikotaže in volnenih pletenin. Leta 1968 je
stekla proizvodnja ženskih oblačil, sprva za izvoz in kasneje še za jugoslovansko tržišče. V
začetku osemdesetih let je podjetje začelo sklepati z evropskimi koncesionarji pogodbe o
predelovalnih storitvah. Izgubo jugoslovanskega tržišča po letu 1991 so hitro nadomestile
dodelovalne izvozne storitve v državah Evropske skupnosti. Leta 2005 se je v podjetju
začel stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

PLETILSTVO ZORA MARIBOR
Signatura: PAM/1056
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1950–1970

Količina: 15

Tekoči metri: 1,5

arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1950; zaključni računi 1962–1969;
korespondenca 1965–1970; zapisniki delavskega sveta 1966–1970.

Vsebina:

pravilniki

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je v PAM predala stečajna upraviteljica leta 1972.

Valorizacija: Valorizacija

1964–1968;

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1949 z odločbo MLO Maribor pod Direkcijo
mestnih obrtnih obratov v Mariboru. Leta 1964 je bila ob podjetju v register vpisana še
obrtna delavnica Vesna pletilstvo Maribor. Istega leta sta delavska sveta obeh delavnic
odločila o združitvi Pletilstva Zora in Pletilstva Vesna v enotno podjetje. Podjetje je
izdelovalo vse vrste damskih, moških in otroških pletenin. Od srede šestdesetih let do

Historiat ustvarjalca:
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stečaja leta 1972 je podjetje delovalo pod nazivom Zora, trgovsko in proizvodno podjetje za
izdelovanje pletenin in trikotaže Maribor.

SEDLARSKA IN TAPETNIŠKA DELAVNICA PREVALJE
Signatura: PAM/1147
Kraj: Prevalje

Ohranjeno gradivo: 1961–1966

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski

računi 1961–1966; inventarna knjiga, popisi blaga 1963–1964.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Sedlarska in tapetniška delavnica Prevalje je bila ustanovljena z odločbo SO
Ravne na Koroškem leta 1954. Od leta 1946 je delovala pod Krajevnimi gospodarskimi
organizacijami kot poslovna enota.

Historiat ustvarjalca:

SVILA – TEKSTILNA TOVARNA MARIBOR
Signatura: PAM/0923
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1906–2008

Količina: 569

Tekoči metri: 70

arhivskih škatel, 8 kartotečnih

omar
Informativna pomagala:

Jezik: slovenski,

nemški

arhivski popis

Situacijski načrti, zapisniki, okrožnice, matične knjige delavcev podjetja Združene
tovarne Svile Maribor 1906–1948; privatna korespondenca lastnikov podjetja Thoma 1937–
1947; zaključni računi 1945–2005; zapisniki: delavskega sveta 1950–1986, sej komisij 1954–
1985, upravnega odbora 1958–1995, zborov delavcev 1979–1986, skupščine delniške družbe
Svila d. d. Maribor 1997–2005; pravilniki, poslovniki in samoupravni akti 1952–1988; bilten
»Svila« 1955–1996; investicije 1956–1988; opisi delovnih mest 1968–1970; časopis podjetja
Svila 1973–1990; barvne karte artiklov in analize 1976–2004; priznanja, odlikovanja, plakete,
certifikati, diplome; fotografije; vzorci za tisk na svilo 1987–2004; gradivo: Izobraževalnega
centra Svila tekstilna tovarna 1965–1996, postopka lastninskega preoblikovanja podjetja
1990–2002, stečajnega postopka 2005–2008; podjetje Svila storitve podjetje za proizvodnjo,
storitve in trgovino d. o. o. Maribor 1957–2005.

Vsebina:

Gradivo fonda je urejeno tematsko in kronološko. Kot podfond je bilo formirano
gradivo podjetja Svila storitve podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d. o. o. Maribor.

Sistem ureditve:

Ob uvedbi stečajnega postopka je gradivo predalo podjetje Svila d. d. – v stečaju,
Maribor. Gradivo je bilo predano v petih predajah od leta 2005 do 2008. Poleg spisovnega
gradiva obsega fond še 4 škatle fotografij in 8 predalnikov z vzorci za tisk na svilo. Gradivo
podjetja Svila storitve podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d. o. o. Maribor je leta
2006 predal stečajni upravitelj.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

gradiva je bila izvedena v podjetju pred prevzemom v arhiv.

Svila tekstilna tovarna v Mariboru je bila ustanovljena leta 1928 z imenom
Mehanična tvornica svilenih izdelkov Maribor. Nahajala se je v Mlinski ul. Lastniki so

Historiat ustvarjalca:
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tovarno širili do leta 1934, ko so odkupili tudi zemljišče na desnem bregu reke Drave na
Pobrežju. Proizvodnja v Mlinski ul. je tekla do leta 1944, ko so bila poslopja med
bombardiranjem porušena. Leta 1947 je slovenska vlada združila tovarno Thoma & Co,
Mariborsko tovarno Svile Radvanje iz Maribora ter Atama, tekstilno tvornico Maribor
Košaki v Združene tovarne svile Maribor. Po končani modernizaciji leta 1978 je Svila
postala največje jugoslovansko svilarsko podjetje in tudi ena večjih tovarn v Evropi. Po
razpadu jugoslovanskega trga se je proizvodnja leta 1992 zmanjšala. V devetdesetih letih je
podjetje Svila Maribor ustanovilo še podjetje Svila storitve, ki je delovalo kot invalidsko
podjetje. Stečaj v tem podjetju se je zaključil leta 2007. Stečajni postopek nad podjetjem
Svila Tekstilna tovarna, trgovina in storitve d. d. Maribor se je začel v letu 2005 in končal
leta 2008.

TABOR – MODNO ŠIVILJSTVO MARIBOR
Signatura: PAM/1171
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1960–1970

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki sej samoupravnih organov 1960–1968; spisi o registraciji in likvidaciji 1965–
1970; matična knjiga zaposlenih 1965; zaključni računi 1965–1969.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1971 predal likvidacijski upravnik.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Historiat ustvarjalca: Podjetje

je bilo ustanovljeno leta 1965. Poslovni predmet je obsegal izdelovanje
vseh vrst perila, ženskih in otroških oblek. Po odločbi SO Maribor je bila leta 1970 v
podjetju uvedena prisilna likvidacija.

TEKSTILNA TOVARNA TABOR MARIBOR
Signatura: PAM/1020
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1922–2006

Količina: 253

Tekoči metri: 27,3

arhivskih škatel, 20 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški, srbohrvaški

Kadrovska evidenca 1922–1965; osebni kartoni zaposlenih 1941–1965; matične knjige
1943–1955; projektna dokumentacija 1953–1986; poročila kadrovske službe 1961–1991;
zaključni računi 1961–1987; zapisniki: upravnega odbora 1963–1992, delavskega sveta
1963–1992, disciplinske komisije 1968–1990, zbora delovnih ljudi 1974–1989, poslovnega
odbora 1978–1991; poročila o poslovanju 1965–1996; pravilniki 1970–1991; samoupravni
sporazumi 1973–1988; vzorci tkanin 1974; registracijski spisi 1978–1989; statistična poročila
1978–1996; proizvodni in gospodarski plani 1978–1985; »Informator« (glasilo) 1986–1993;
osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v letih 2000 in 2006 predal stečajni upravitelj.
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Valorizacija:

Zaradi stečaja in posledičnega prevzema je bila opravljena valorizacija gradiva v

PAM.
Tekstilna tovarna Tabor Maribor je nasledila tradicijo nekdanje Predilnice in
tkalnice Maribor. Podjetje sta ustanovila Edvard Doctor in njegov zet Ernest Zucker leta
1922. Podjetje v Mariboru sta ustanovila kot trgovsko družbo, katerega solastniki so bili še
Olga Doctor, Johann Selinger in Bertol Löubeer. Po smrti Edvarda Doctorja leta 1926 je
njegov delež prevzela njegova žena Olga, ki je živela na Dunaju. Leta 1939 je podjetje
prevzela delniška družba Predilnica in tkalnica d. d. Beograd, tvornica Maribor. Večino
delnic je imel Ernest Zucker. Edvard Doctor in Ernest Zucker sta tovarno začela graditi že
leta 1922, ko sta kupila parcelo, imenovano »Križni dvor«, na desni obali Drave zraven
Koroškega kolodvora. Leta 1930 je bila zgrajena apretura in istega leta barvarna. Predilnico
so začeli graditi leta 1928. Med okupacijo v drugi svetovni vojni je podjetje leta 1943
ustavilo obratovanje, strojni park pa je okupator delno odpeljal. Ob močnem
bombardiranju leta 1945 je bila porušena apretura. Takoj po osvoboditvi so pričeli z
obnovo tovarne, z odločbo vlade LRS pa je v last Predilnice in tkalnice Maribor prešla tudi
tovarna pletenin Zora, ki se je nahajala v neposredni bližini tovarne. Leta 1962 sta se
združili Predilnica in tkalnica Maribor in Merinka, industrija volnenih tkanin Maribor v
skupno podjetje PTM Merinka, industrija modnih tkanin Maribor. Od leta 1977 je podjetje
delovalo kot samostojna delovna organizacija v okviru SOZD MTT. Glavna dejavnost v
okviru SOZD MTT je bilo izdelovanje vseh vrst prej, tkanin in konfekcioniranje tekstilnega
blaga. Delovna organizacija Tovarna tekstilnega blaga Tabor je zajemala tozde Proizvodnja
preje, Proizvodnja metražnega blaga in Delovno skupnost Tovarne tekstilnega blaga Tabor.
Leta 1991 se je preoblikovala v družbeno podjetje Tekstilna tovarna Tabor Maribor. Stečajni
postopek se je v podjetju začel leta 2004.

Historiat ustvarjalca:

TIO – TEKSTILNA INDUSTRIJA OTIŠKI VRH
Signatura: PAM/1862
Kraj: Otiški

Vrh
Količina: 37 arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1936–1998
Tekoči metri: 3,7
Jezik: slovenski,

nemški

Osebni kartoni delavcev 1936–1970; matična knjiga 1943–1998; zaključni računi 1945–
1998; registracijski spisi 1948–1997; pravilniki 1981–1993; gradbeni projekti 1987–1994;
statut 1988; poslovni načrti 1994–1997.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2006.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Historiat ustvarjalca: Tekstilna

tovarna Otiški Vrh Ornik & Mitrović mehaniška tkalnica, barvarna in
apretura Meža je bila zgrajena na pogorišču parnega mlina na Otiškem Vrhu in vpisana v
trgovski register v Mariboru leta 1933. Istega leta je v tovarni stekla proizvodnja. Leta 1936
se je družabnikoma pridružil še Rihard Schaget z Dunaja. Tovarna je zaposlovala okoli 210
delavcev. Leta 1946 je bila tovarna nacionalizirana. Tovarna je v svoji sestavi imela tudi
Kemično čistilnico in barvarno, ki je delovala samostojno. Leta 1962 so prostore Kemične
čistilnice Otiški Vrh preselili v Dravograd, leta 1967 pa je bila čistilnica priključena
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matičnemu podjetju. Do leta 1970 je podjetje proizvajalo bombažne in sintetične tkanine, po
letu 1970 pa se je preusmerilo v proizvodnjo hlačnih nogavic. V letih 1985–1988 so v obratu
na Prevaljah šivali žensko konfekcijo za podjetje Mura iz Murske Sobote. V letu 1989 je
podjetje investiralo v pletilnico ženskih nogavic na Otiškem Vrhu, pletilnico moških
športnih nogavic v Dobrovniku v Prekmurju in proizvodnjo VHS kaset v Dravogradu. Leta
1991 se je podjetje preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo. Leta 1994 se je celotna
proizvodnja s Prevalj preselila na Otiški Vrh. Leta 2007 je bilo podjetje izbrisano iz registra
zaradi zaključka stečajnega postopka.

TOVARNA USNJA FREUND VILJEM MARIBOR
Signatura: PAM/0975
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1913–1936

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Davčne

Jezik: slovenski,

nemški

knjižice 1913; seznami plačanih davščin 1931–1936.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje je bilo v register vpisano leta 1912 z glavnim sedežem na Dunaju. Od
leta 1920 je bil sedež podjetja v Mariboru. Zaradi prenehanja poslovanja je bilo podjetje iz
registra izbrisano leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

TOVARNA USNJA SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/1093
Kraj: Slovenj

Ohranjeno gradivo: 1947–1984

Količina: 124

Gradec
arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 12,4
Jezik: slovenski

Gradbeni načrti 1949–1975; zapisniki: delavskega sveta 1952–1982, upravnega odbora
1952–1969, strokovnega sveta 1960–1983; zaključni računi 1952–1976; gospodarski načrti
1963–1977; korespondenca 1971–1982; poslovna poročila1973–1982.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1993.

Na podlagi odločbe zaplembene komisije Šoštanj - Slovenj Gradec je Vlada
LRS leta 1946 ustanovila državno industrijsko podjetje Tovarna usnja v Slovenj Gradcu.
Podjetje je od ustanovitve ter do priključitve v sklop Tovarne usnja v Šoštanju leta 1949
poslovalo samostojno. Z odločbo Vlade LRS leta 1951 se je podjetje ponovno osamosvojilo
ter bilo istega leta vpisano v register državnih gospodarskih podjetij z nazivom Tovarna
usnja Slovenj Gradec. V letu 1952 je podjetje spadalo pod administrativno vodstvo Glavne
direkcije usnjarske industrije LRS v Ljubljani. Po ukinitvi direkcij je upravno vodstvo
prevzel Svet za gospodarstvo pri OLO. Predmet poslovanja podjetja je obsegal nabavo
surovih kož in polizdelkov, živalskih in rastlinskih vlaken, industrijsko predelovanje
surovih kož v usnje, tehnično predelavo usnja ter prodajo vseh izdelkov. Leta 1974 je
podjetje registriralo TOZD UTEKS – usnjarna in tehnična konfekcija ter TOZD NTU –
proizvodnja gumirane žime in plastičnih mas. Leta 1990 je bilo v register vpisano družbeno

Historiat ustvarjalca:
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podjetje, ki je nastalo z združitvijo tozdov. Leta 1999 se je v podjetju začel likvidacijski
postopek, ki je bil leta 2000 končan.

A.643 OBDELAVA IN PREDELAVA LESA,
PROIZVODNJA PAPIRJA IN PAPIRNIH
IZDELKOV
HERGO – TVORNICA KARTONAŽE MARIBOR
Signatura: PAM/0988
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1938–1949

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Zavarovalne police 1938–1945; učne pogodbe 1941–1944; glavna knjiga 1941–1946;
kartoteka zaslužkov 1945–1946; bilanca 1946; mezdna knjiga.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1963 predalo podjetje Mepa, grafična industrija Maribor.

Podjetje je bilo vpisano v register leta 1923 z nazivom F. Hergouth, tvornica
kartonaže, Maribor. Zaradi preoblikovanja v družbo z omejeno zavezo z nazivom Tvornica
kartonaže Hergo Maribor je bilo leta 1940 izbrisano iz registra. Leta 1943 je bilo podjetje v
register vpisano kot Kartonagen-Fabrik Hergo F. Hergouth und T. Pschunder, Maribor. Podjetje
je proizvajalo kartonažne izdelke. Leta 1945 je prešlo v državno last, 1947 pa je bilo
vključeno v Mestno papirniško podjetje Maribor.

Historiat ustvarjalca:

LESLIK – OBRTNO MIZARSKO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1057
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1950–1968

Količina: 56

Tekoči metri: 5,8

arhivskih škatel, 6 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1950; zapisniki: delavskega sveta 1950–1966, upravnega odbora
1950–1966; zaključni računi 1951–1965; poslovna poročila 1963–1964; stečajni spisi 1967–
1968.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1969.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1950 z odločbo MLO Maribor kot Obrtno
mizarstvo Maribor. Predmet poslovanja je obsegal opravljanje mizarske obrti. Leta 1961 je
bila v register vpisana sprememba naziva podjetja v Obrtno mizarsko podjetje Leslik
Maribor. Predmet poslovanja je bil razširjen še na sodarstvo in prevoz s tovornimi
avtomobili. Stečajni postopek v podjetju je bil uveden leta 1967.

Historiat ustvarjalca:
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MARIBORSKA LESNA INDUSTRIJA ALOJZ DOMICELJ MARIBOR
Signatura: PAM/0966
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1923–1930

Količina: 1

Tekoči metri: 0,7

arhivska škatla, 9 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Dnevniki 1923–1926; glavne knjige 1925–1928; poslovna korespondenca 1923–1930;
fotografije družine Domicelj.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1965.

Podjetje Mariborska lesna industrija Alojz Domicelj Maribor je bilo v register
vpisano leta 1924. Dejavnost je obsegala trgovino z lesom in žagarstvo. Zaradi prenehanja
obratovanja je bilo podjetje iz registra izbrisano leta 1941.

Historiat ustvarjalca:

PALOMA – SLADKOGORSKA TOVARNA PAPIRJA SLADKI VRH
Signatura: PAM/0899
Kraj: Sladki

Vrh
Količina: 137 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1936–1993
Tekoči metri: 13,7
Jezik: slovenski

Zaključni računi 1936–1993; zapisniki: delavskega sveta 1950–1978, upravnega odbora
1966–1967, poslovnega odbora 1975–1987; statuti 1963–1988; pravilniki 1974–1984;
fotografije, diapozitivi.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano leta 2008.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Sladkogorska tovarna papirja je začela obratovati leta 1873 kot tovarna za
proizvodnjo lepenke in lesovine na osnovi vodne moči reke Mure in obsežnih gozdov. Leta
1885 je podjetje registriralo proizvodno dejavnost. Leta 1888 je začela v Ceršaku obratovati
Tovarna lesovine in lepenke D. J. Feuerlöscher in V. Fürth. Leta 1897 je Daniel J.
Feuerlöscher kupil sorodno tovarno v Sladkem Vrhu, lastništvo tovarne v Ceršaku pa je
leta 1894 prevzel Viljem Fürth. Leta 1909 je tovarna v Sladkem Vrhu prešla v lastništvo
družine Feuerlöscher in še štirih lastnikov. Vodil jo je Josip Rosenberg, veleindustrialec iz
Maribora. Leta 1946 je tovarna prešla v državno last. Leta 1947 so bile sladkogorska in
ceršaška tovarna ter tovarne v Podvelki, na Prevaljah in v Mislinji združene v skupino z
imenom Severpapir. Leta 1981 se je organiziral DO Sladkogorska tovarna papirja Sladki
Vrh s tozdi: Proizvodnja papirja, Papirna konfekcija, Vzdrževanje, Lepenka Ceršak,
Lepenka Prevalje ter Blagovni promet. Leta 1990 se je podjetje preimenovalo v Paloma –
Sladkogorska tovarna papirja. Zaposlenih je bilo okoli 2000 delavcev. V letu 1996 je
podjetje prevzela Slovenska razvojna družba. Od leta 1999 je podjetje Tovarna lepenke
Ceršak poslovalo samostojno, v istem letu se je osamosvojilo tudi podjetje Tovarna lepenke
Prevalje. Leta 2000 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo.

Historiat ustvarjalca:
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SODARSTVO MARIBOR
Signatura: PAM/1133
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1952–1962

Količina: 6

Tekoči metri: 0,6

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki delavskih svetov in upravnih organov 1956–1960; gradbeni načrti 1955–1957;
zaključni računi 1952–1960; pravilnik o delovnih normah 1960.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje se je razvilo iz sodarske delavnice Franc Sulcer. Leta 1946 je bil
ustanovljen obrat Mestno sodarstvo, ki je izdeloval vinsko embalažo ter lesene izdelke.
Mestno sodarstvo je bilo leta 1949 priključeno Industriji lesnih izdelkov Maribor pod
nazivom Obrat V. Leta 1952 pa je MLO Maribor ustanovil samostojni državni obrat
Sodarstvo Maribor. Podjetje je začelo z izdelavo transportnih sodov.

Historiat ustvarjalca:

STROJNO MIZARSTVO RUŠE
Signatura: PAM/1137
Kraj: Ruše

Ohranjeno gradivo: 1953–1965

Količina: 20

Tekoči metri: 2

arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1953–1955; zaključni računi 1957–1963; poročila 1957; pravilniki
1959–1961; statut 1964; matična knjiga zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je predal stečajni upravitelj leta 1966.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo KLO Ruše leta 1953, leta 1955 pa
vpisano v register pri Okrožnem gospodarskem sodišču Maribor. Predmet poslovanja je
obsegal izvrševanje vseh mizarskih del. V podjetju je bil zaključen stečajni postopek v letu
1966.

Historiat ustvarjalca:

TOVARNA SULFATNE CELULOZE IN NATRON PAPIRJA V GRADNJI OTIŠKI
VRH
Signatura: PAM/1090
Kraj: Otiški

Vrh
Količina: 37 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1960–1967
Tekoči metri: 3,7
Jezik: slovenski

Idejni projekti: regulacija Meže in Mislinje, železniški most čez Mislinjo, gradnje
industrijskih tirov; osnovni investicijski program; študije ekonomičnosti; delovna sila;
statuti; pogodbe, korespondenca, zapisniki, posestni listi; statistična poročila; načrti
stanovanjskega naselja.

Vsebina:

Historiat fonda: Gradivo
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Podjetje v ustanavljanju Tovarna sulfatne celuloze in natron papirja v gradnji
Otiški Vrh je bilo ustanovljeno z odločbo OLO Maribor leta 1962 ter z dopolnilno odločbo
Skupščine okraja Maribor leta 1965. Predmet poslovanja po končani izgradnji naj bi bil
proizvodnja sulfatne celuloze in natron papirjev. Leta 1966 je podjetje sprejelo začasni
statut. leta 1967 je z odločbo SO Dravograd prešlo v redno likvidacijo.

Historiat ustvarjalca:

A.644 PROIZVODNJA KEMIKALIJ IN KEMIČNIH
IZDELKOV
GUMARNA MARIBOR
Signatura: PAM/1094
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1955–1994

Količina: 75

Tekoči metri: 7,5

arhivskih škatel
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1955–1992; zapisniki: delavskega sveta 1984–1991, strokovnega
kolegija, sindikata, zborov delavcev, disciplinske komisije 1984–1990; pravilniki; statuti;
samoupravni akti; tožbe; pogodbe; ponudbe; personalne mape; investicije; tehnična
dokumentacija.

Vsebina:

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1993 predalo podjetje Gumarna Maribor v stečaju.

Pred drugo svetovno vojno je v Mariboru obstajal manjši vulkanizerski obrat.
Med okupacijo se je razširil, postavljeni so bili tudi stroji za protektiranje avtoplaščev. Po
nacionalizaciji podjetja so bili stroji prenešeni v Ljubljano v podjetje Protektor. 29. 5. 1951 je
MLO Maribor na novo ustanovil Obrtno podjetje Gumarna Maribor, ki je bilo predhodnik
Gumarne Maribor. Predmet poslovanja Gumarne je bila predelava kavčuka in drugih
izdelkov iz kavčuka ter izdelava in popravilo predmetov iz gume. Po uvedbi stečajnega
postopka v začetku devetdesetih let je bilo podjetje 28. 1. 2000 izbrisano iz sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

KARL GOLESCH, KEMOINDUSTRIJA MARIBOR
Signatura: PAM/0977
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1932–1939

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Knjige:

Jezik: slovenski

kupcev 1932–1937; računske 1934–1939.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2004.

Podjetje je bilo leta 1921 vpisano v sodni register kot Karl Goletsch, Maribor.
Od leta 1936 se je imenovalo Karl Golesch, Kemoindustrija Maribor. Predmet poslovanja je
obsegal trgovino z mešanim blagom, od leta 1936 pa še izdelovanje kemično-tehničnih
izdelkov. Podjetje je bilo zaradi prenehanja poslovanja leta 1947 izbrisano iz registra.

Historiat ustvarjalca:
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KEKO – PODJETJE KEMIČNIH IN KOZMETIČNIH PROIZVODOV LENART V
SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/1154
Kraj: Lenart

v Slovenskih goricah
Količina: 3 arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1969–1970
Tekoči metri: 0,3
Jezik: slovenski

Poslovna korespondenca 1969–1970; finančna dokumentacija 1970; osebne mape
zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM predal stečajni upravitelj leta 1973.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje kemičnih in kozmetičnih proizvodov Keko je bilo ustanovljeno z
odločbo SO Lenart v Slovenskih goricah leta 1969. Dejavnost podjetja je obsegala
proizvodnjo kemičnih in kozmetičnih proizvodov za nego in čiščenje kože ter preparatov
za splošno uporabo. Leta 1973 je v podjetju potekal stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

PINUS – PROIZVODNJA SMOLNIH IZDELKOV RAČE PRI MARIBORU
Signatura: PAM/0968
Kraj: Rače

Ohranjeno gradivo: 1920–1948

Količina: 40

Tekoči metri: 4

arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Zavarovalne police 1920; poslovna korespondenca 1929–1944; proizvodni normativi
1934–1942; gradbeni načrt tovarne 1935–1944; spisi Zveze industrijalcev za Dravsko
banovino 1935–1941; transportni listi 1936–1942; seznam zaposlenih 1944; poslovna
poročila 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1978.

Leta 1901 je bila v register vpisana tovarna Spiritus- und Presshefefabrik Rače.
Lastnik je bil Vinzenz Bachler, veleposestnik iz Rač. Leta 1908 je bila ustanovljena javna
trgovska družba z nazivom Spiritus und Presshefefabrik Rače, ki je prevzela tovarno,
ustanovljeno leta 1901. Predmet je bila tovarniška proizvodnja špirita in drož. Leta 1921 je
bilo v trgovinskem registru registrirano podjetje Tovarna za špirit in drože d. d. Rače.
Delniška družba je bila ustanovljena z odlokom ministrstva za trgovino in industrijo leta
1920. Predmet poslovanja je obsegal zakup ali drug način pridobitve tovarn za špirit in
drože. Leta 1935 je bila registrirana tovarna Pinus izdelovanje smolnih proizvodov po
patentih dr. Allina. Njen lastnik je bil Hubert Luckmann, trgovec iz Maribora. Leta 1945 je
podjetje prešlo v državno last. V letih od 1945 do 1948 se je podjetje ukvarjalo z destilacijo
borove smole, izdelovanjem smolnih izdelkov ter tehničnih maziv. Leta 1949 je bilo
priključeno podjetju Zlatorog v Mariboru, proizvodnja pa se je močno zmanjšala. Že leta
1951 se je podjetje ponovno osamosvojilo ter nadaljevalo s proizvodnjo.

Historiat ustvarjalca:
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STEKLARNA JULIUS GASTEIGER JOSIPDOL
Signatura: PAM/0919
Kraj: Josipdol

Ohranjeno gradivo: 1887–1905

Količina: 11

Tekoči metri: 1,1

arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: nemški,

italijanski

Knjiga odposlanega blaga 1887–1888; korespondenca s poslovnimi partnerji 1890–1902;
tovorni listi 1902–1905; evidenca delavcev 1901; ceniki, prospekti 1900–1905.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano leta 1976.

Historiat ustvarjalca: Delovanje

steklarne v Josipdolu se je začelo že leta 1800, ko jo je ustanovil Josef
Schenk. Leta 1804 je steklarno kupil Anton Langer, 1817 pa Jožef Langer, ki je imel
steklarno v lasti do leta 1839, ko jo je prodal Henriku in Ceciliji pl. Gasteiger. Leta 1870 so
steklarno prevzeli njuni sinovi pod imenom Julij in bratje Gasteiger. Do leta 1903 je bil
lastnik steklarne Julius Gasteiger, posestnik iz Maribora, od leta 1903 pa njegova hči
Josefine von Fabrici, ki je steklarno prodala podjetju The Kellner Partingon Paper Pulc co.
Limited Manchester. Leta 1908 je steklarno kupil Josip Lenarčič, veleposestnik in tovarnar na
Vrhniki in tudi predsednik Kranjske trgovske zbornice. Že leta 1909 je obrat steklarne
ustavil. Podjetje je bilo iz registra izbrisano leta 1910 zaradi opustitve poslovanja.

TOVARNA DUŠIKA RUŠE
Signatura: PAM/0969
Kraj: Ruše

Ohranjeno gradivo: 1917–1999

Količina: 63

Tekoči metri: 6,3

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški, srbohrvaški

Poslovna korespondenca 1917–1959; poročila 1931; zapisniki tehničnih odborov
združenja kemijske industrije 1958–1959; navodila za peči za žganje apnenca 1927–
1929; gradivo podjetij Tovarna dušika Ruše Megras 1991–1996 in Tovarna dušika Ruše
Storitve 1991–1999.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo matičnega podjetja je bilo predano v arhiv leta 1963. Gradivo podjetij
Tovarna dušika Ruše Storitve in Megras je predal stečajni upravitelj podjetij v letih 1999 in
2000.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena v podjetju.

Historiat ustvarjalca: Tovarna

dušika Ruše je bila na pobudo vojnega ministrstva ustanovljena v letu
1917. Gradili so jo ruski in italijanski ujetniki, poskusno pa so jo zagnali že leta 1918, ko je
začela izdelovati karbid. Vodstvo tovarne je imelo sedež na Dunaju, kjer je bil tudi sedež
koncerna. Po vojni je bila proizvodnja omejena le na karbid, cianamid in kisik. Pred drugo
svetovno vojno (leta 1937) je tovarna proizvajala tudi ferokrom, ki ga je izvažala predvsem
v Anglijo in Nemčijo. Leta 1941 je bila tovarna vključena v nemški vojni industrijski
organizem, prevzel jo je industrijski trust Hermann Göring-Werke Berlin. Po drugi svetovni
vojni je bila Tovarna dušika Ruše med prvimi podjetji, ki so kljub pomanjkanju surovin
začela s proizvodnjo, ki se je v naslednjih letih večala, tovarna pa je postala pomemben
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dejavnik v gospodarstvu takratne Jugoslavije. Podjetje v družbeni lastnini Tovarna dušika
Ruše, ki je nastalo z združitvijo tozdov v sestavi DO, je bilo vpisano v sodni register leta
1989. Leta 1992 se je podjetje preoblikovalo v družbo z nazivom Tovarna dušika Ruše,
Metalurško kemična industrija d. o. o., Ruše. V letu 1991 je podjetje ustanovilo 11 družb z
omejeno odgovornostjo, med njimi tudi TDR Megras. Med družbami, ustanovljenimi leta
1993, je bilo tudi podjetje TDR Storitve. Zoper obe družbi je bil v letu 1997 uveden stečajni
postopek, ki se je v podjetju TDR Storitve zaključil leta 1999, v TDR Megras pa leta 2002.

TOVARNA ZLATOROG MARIBOR
Signatura: PAM/1023
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1947–2002

Količina: 46

Tekoči metri: 4,6

arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Sodba vojaškega sodišča 1947; zapisniki: odbora za stanovanjske zadeve 1975–1989,
delavskega sveta 1990–1992, seje skupščine 1991–2002, nadzornega odbora 1991–1992,
organov upravljanja 1996–1999; zaključni računi 1977, 1982–1989, 1990–1992; lastninsko
preoblikovanje podjetja 1990–1996; pogodbe: stanovanjske 1990–1993, najemne 1992; akti o
ustanovitvah in preimenovanjih; zgodovina in razvoj podjetja; statuti 1991–1994, 1996;
program preoblikovanja 1993–1996; poročila: poslovna 1993–1999, 2001, računovodska
1997–2000; pravilniki 1994–1997, 1999.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je predalo podjetje Zlatorog – podjetje za upravljanje in financiranje

d. d. leta 2005.
V trgovinski register je bilo podjetje Karla Broza pod enakim imenom vpisano
leta 1887, kot predmet poslovanja pa je bila navedena milarna ter komisijska trgovina s
kemičnimi in deželnimi proizvodi. Leta 1915 je podjetje kupil Leo Kerschbaumer, leta 1919
pa Josip Rosenberg. Takrat se je podjetje preimenovalo v Prvo mariborsko tovarno mila,
preje C. Bros, leta 1923 v Tvornico Zlatorog, preje C. Bros., leta 1940 pa v Tvornico
Zlatorog, Dračar in drug, Maribor. Med drugo svetovno vojno je bilo podjetje porušeno.
Leta 1946 je bilo podjetje podržavljeno, bivši lastniki (Hans Georg Lettner in sinova) pa so
bili obsojeni, ker so med drugo svetovno vojno sodelovali z okupatorjem. Nova Tovarna
Zlatorog Maribor je bila ustanovljena leta 1949. Predmet poslovanja podjetja je bilo
industrijsko izdelovanje vseh vrst mila in pralnega praška, topljenje loja in tehničnih
maščob, glicerina, kozmetičnih sredstev, maziv in lepil za tehnične namene, predelovanje
drevesne smole ter regeneracija mineralnih odpadnih olj. Leta 1990 je skupaj z družbo
Henkel Austria GmbH ustanovilo družbo z omejeno odgovornostjo, naslednje leto pa se je
podjetje preimenovalo v Henkel Zlatorog. Istega leta je bila ustanovljena tudi družba
Zlatorog Gostinstvo, ki je nastala iz nekdanjega obrata družbene prehrane. Leta 1992 se je
podjetje lastninsko preoblikovalo v delniško družbo. V 90. letih so bile v okviru podjetja
ustanovljene še družbe Zlatorog Oprema, Zlatorog München GmbH, Gurmana, Henkel
Cosmetic, Henkel Ecolab. Leta 1998 se je podjetje preimenovalo v Henkel Slovenija.

Historiat ustvarjalca:
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VESNA – PODJETJE ZA AKUMULATORSKO DEJAVNOST MARIBOR
Signatura: PAM/0905
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1971–2006

Količina: 139

Tekoči metri: 14,5

arhivskih škatel,
3 nestandardne škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Samoupravni sporazumi; statuti; dokumentacija lastninskega preoblikovanja podjetij;
zapisniki: zbora delavcev, sveta delavcev, kolegijev, skupščine, nadzornega sveta;
pripravniške naloge s potrdili o opravljenem strokovnem izpitu; pravilniki; statistike
kadrov; stanovanjske pogodbe; poročila o poslovanju 1981–2001; bilance 1989–1999;
poslovni načrti 1993–2001; revizijska poročila 1995–2001; interni časopis; fotografije;
tehnični načrti; investicijske študije.

Vsebina:

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 2009 v PAM predala stečajna upraviteljica.

Tovarna Vesna je bila ustanovljena že leta 1936 kot manjši obrat za
proizvodnjo akumulatorjev. Po osvoboditvi je bila tovarna nacionalizirana. Po večletnem
samostojnem obratovanju je prešla v sestav podjetja Avtoobnova Maribor in je kot obrat
Vesna proizvajala starter akumulatorje. Po reorganizaciji Avtoobnove se je združila v
predelovalno proizvodnjo Rudnika Mežica s sedežem v Mariboru. V njegovem okviru se je
leta 1975 organizirala kot TOZD. Že leta 1974 je tovarna izvozila kar 48 odstotkov svoje
proizvodnje. Decembra 1986 se je po sklepu delavskega sveta TOZD Vesna izločila iz
delovne organizacije Rudniki svinca in topilnica in se oblikovala kot samostojna
organizacija. Leta 2007 je podjetje prešlo v likvidacijo.

Historiat ustvarjalca:

A. 645 PROIZVODNJA KOVIN IN KOVINSKIH
IZDELKOV
ATMOS — TOVARNA INDUSTRIJSKE OPREME, METALNIH KONSTRUKCIJ IN
LIVARNA HOČE
Signatura: PAM/1156
Kraj: Sp.

Hoče
Količina: 264 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1936–1990
Tekoči metri: 26,4
Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Gradivo podjetja Livarna in tovarna strojev, Josip Pfeiffer, Hoče 1936–1948; projektni
načrti 1953–1989; matične knjige 1968–1986; finančno-proizvodni načrti 1968–1978;
zaključni računi 1970–1979; samoupravni sporazumi in pravilniki 1970–1989; načrti razvoja
1971–1975; sanacijski programi 1972–1989; statuti 1973–1989; zapisniki: delavskega sveta
1978–1986, poslovodnega odbora 1974–1976, zborov delovnih ljudi 1978–1978; bilteni 1985–
1989.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1992.
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Historiat ustvarjalca: Tovarna

industrijske opreme, metalnih konstrukcij in livarna Atmos Maribor Hoče je bila ustanovljena z odločbo MLO Maribor leta 1949 z nazivom Mernik Jože,
državni obrtni mojster – Splošno ključavničarstvo Maribor, Strossmayerjeva ul. 3. Po
odloku ObLO Maribor Center leta 1957 je podjetje naziv spremenilo v Obrtno
ključavničarstvo in varjenje Maribor, leta 1961 pa v Kovinsko podjetje Atmos Maribor. Z
odločbo Gospodarskega sodišča v Mariboru je leta 1967 podjetje spremenilo naziv v
Tovarna industrijske opreme in jeklenih konstrukcij Atmos Maribor. Konec leta 1968 se je
podjetje Atmos združilo z obratom livarne Boris Kidrič v Hočah, katere predhodnik je bila
tovarna Josef Pfeifer, Hoče, ki je bila v register vpisana leta 1904. V tovarni je potekala
proizvodnja poljedelskih strojev. Podjetje je tako od leta 1969 poslovalo na novi lokaciji. Od
leta 1974 je podjetje delovalo v sestavi SOZD ZPS Ljubljana (Združeni proizvajalci strojne
opreme). Stečajni postopek v podjetju je bil uveden leta 1990, podjetje pa je bilo iz registra
izbrisano leta 1998.

CEVOVOD MARIBOR
Signatura: PAM/1010
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1947–1986

Količina: 115

Tekoči metri: 11,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1947–1950; zaključni računi 1947–1964; pravilniki 1953–1983;
zapisniki: upravnega odbora 1955–1970, delavskega sveta 1960–1984, strokovnega kolegija
1961–1984, sindikata 1967–1985, poslovnega odbora 1970–1977; glasilo »Monter« 1969–
1983; statuti 1964–1978; investicijske pogodbe 1975–1986; organizacijski spisi 1976–1979;
finančni plani in poročila 1980–1981.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1989.

Leta 1947 je bilo na podlagi odločbe OLO Maribor ustanovljeno Mestno
stavbeno-kovinarsko podjetje Maribor, ki ga je upravno vodila Direkcija gradbenih podjetij
MLO Maribor. Sedež podjetja je bil na Koroški c. v Mariboru. Predmet poslovanja je ob
vpisu v register leta 1947 zajemal opravljanje vseh ključavničarskih in instalacijskih del,
instalacijo vodovoda, sanitarnih naprav ter centralne kurjave. Leta 1955 je bila v podjetju
uvedena prva prisilna uprava, ki je trajala 5 mesecev in je podjetje ekonomsko sanirala. V
istem letu se je podjetje preimenovalo v Mestno kleparsko in inštalacijsko podjetje Maribor,
leta 1957 pa še v Montažno podjetje Cevovod Maribor. V letu 1960 se je podjetje preselilo v
Meljski Dol in svojo dejavnost razširilo še na proizvodnjo izdelkov za instalacije
vodovodnih in toplovodnih naprav in na projektiranje vodovodnih, toplovodnih in
klimatskih naprav. Od leta 1977 je bilo podjetje razdeljeno na TOZD Montaža, TOZD
Proizvodnja in DSSS.

Historiat ustvarjalca:
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COSTAFERROVIARIA – PROIZVODNJA IN TRGOVINA MARIBOR
Signatura: PAM/1866
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1998–2003

Količina: 5

Tekoči metri: 0,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

italijanski

Registracijski spisi 1998; zapisniki: upravnega odbora 1998–1999, skupščine 2000–2003;
zaključni računi 2000–2003.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je v PAM predala stečajna upraviteljica leta 2006.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1998 z nazivom Costaferroviaria proizvodnja
in trgovina d. o. o. Podjetje je proizvajalo kovinske konstrukcije, parne kotle, vijačni
material ter drugo orodje. Leta 2005 je bil v podjetju uveden stečajni postopek, ki je bil leta
2006 zaključen.

Historiat ustvarjalca:

DELAVNICE JUŽNIH ŽELEZNIC MARIBOR
Signatura: PAM/0926
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1922–1949

Količina: 61

Tekoči metri: 6,1

arhivskih škatel, 4 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: nemški,

slovenski

Poslovna korespondenca 1922–1943; načrti objektov 1939–1940; imeniki železniškega
materiala 1939; kontrolni listi 1939; osebne mape zaposlenih do leta 1945; propagandno
gradivo 1941–1945; delavske knjižice do leta 1945; fotografije 1941–1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo predano v letih 1965, 1967 in 1978.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Delavnice južnih železnic so z obratovanjem pričele leta 1863. Ustanovljene so
bile kot glavne delavnice za popravilo železniških vozov Južnih železnic, saj je Maribor
predstavljal geografsko središčno mesto v omrežju proge. Do prve svetovne vojne so
delavnice zaposlovale okrog 1200 ljudi. Leta 1924 je Južne železnice prevzela uprava
Jugoslovanskih državnih železnic. Med drugo svetovno vojno je bilo uničenih 30 odstotkov
delavniških prostorov. Leta 1947 je postala tovarna samostojna gospodarska organizacija
zveznega značaja pod administrativno operativnim vodstvom Glavne direkcije železniških
delavnic v Beogradu. Leta 1950 je upravljanje podjetja prešlo v roke kolektiva, vendar pa je
še vedno ostalo pod neposrednim vplivom železniške uprave. Razvoj in obnova podjetja
sta se obširneje razmahnila leta 1952, ko so delavnice postale samostojna delovna
organizacija z imenom Delavnica železniških vozil Boris Kidrič, leta 1958 pa še Tovarna
železniških vozil Boris Kidrič, Maribor.

Historiat ustvarjalca:
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ELEKTROKOVINA – PROIZVODNJA ELEKTROKOVINSKIH IZDELKOV
MARIBOR
Signatura: PAM/1015
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1950–2004

Količina: 600

Tekoči metri: 100

arhivskih škatel, kartotečne

omare
Informativna pomagala:

Jezik: slovenski,

arhivski popis

srbohrvaški, nemški,

angleški

Zapisniki: upravnega odbora 1951–1974, delavskega sveta 1976–1992; zaključni računi
1955–1983; bilten 1962–1993; katalogi svetilk 1956–1994; poslovna poročila 1964–1988;
investicijski programi 1971–1992; glasilo »ELKO« 1975–1989; kadrovska evidenca 1976–
1990; pravilniki 1979–1980; gradivo podjetja Elektrokovina orodjarna Maribor 1998–2004;
fotografije.

Vsebina:

Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. Kot podfonda sta oblikovana:
Elektrokovina Maribor 1950–1993 in Elektrokovina orodjarna Maribor 1998–2004.

Sistem ureditve:

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo prevzeto v PAM med leti 1994 in 2007 v treh predajah.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

ustvarjalca: Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1948 kot Elektrokovina Tovarna
elektrokovinskih izdelkov Maribor. Podjetje se je oblikovalo iz Elektromehanične delavnice
Državne elektrarne Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 1946. Elektrokovina si je za zagon
svoje proizvodnje v prvih letih stroje izposodila iz Tovarne avtomobilov Maribor in iz
Mariborske livarne. V letih 1948–1949 je bilo podjetje podrejeno Glavni direkciji za
elektroindustrijo LRS. Proizvodni načrt podjetja je obsegal izdelovanje elektromotorjev,
proizvodnjo elektrospojnega materiala, svetilk in gospodinjskih aparatov. V nekaj letih je
podjetje pridobilo pomembno mesto v industrijski podobi Maribora ter se notranje
organizacijsko, tehnično in komercialno okrepilo. Po letu 1955 je Elektrokovina svoje
proizvode uspešno izvažala, pred tem pa je njena proizvodnja zadoščala za domačo
porabo. Leta 1974 se je podjetje pridružilo SOZD Elkom, ki je združeval tudi podjetja
Strojkoplast Maribor, Tovarna stikalnih naprav Maribor, Olga Meglič Ptuj, Metalprim
Inženiring Maribor, Lina Apače, Projekt inženiring Ptuj, Emi Poljčane in Elektromedicina
Ljubljana. Ob reorganizaciji SOZD Elkom leta 1985 je nastal SOZD Elektrokovina, ki je v
svoji sestavi imel tudi Elektrozveze in Elektromontažo iz Beograda, Elektrošumadijo iz
Mladenovca in Partizan iz Višegrada. SOZD je leta 1987 zaposloval 5700 delavcev. Zoper
podjetje Elektrokovina je bil leta 1993 uveden stečajni postopek.

Historiat

EM – HIDROMONTAŽA MARIBOR
Signatura: PAM/1108
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1946–1997

Količina: 1025

Tekoči metri: 140

arhivskih škatel, 13 knjig,
12 predalnikov, koluti
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški, srbohrvaški,

angleški

Registracijski spisi 1946–1996; fotografije 1950–1996; samoupravni akti 1950–1966;
zaključni računi 1953–1989; gradivo stečajnega postopka 1996; personalne mape zaposlenih
1960–1996; zapisniki: strokovnega sveta 1961–1965, sindikata 1963–1986, delavskega sveta

Vsebina:
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1965–1992, kupoprodajne pogodbe za nepremičnine 1975–1991, upravnega odbora 1990–
1996; poročila 1955–1995; glasilo EM 1961–1990; gospodarski načrt 1964–1980; analize
poslovanja 1978–1991; pravilniki 1978–1991; gradbeni načrti 1981–1995; načrti montiranih
naprav 1984–1996.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v letih 1997–2000 predal stečajni upravitelj podjetja.

Valorizacija:

Zaradi stečaja in posledičnega prevzema je bila opravljena valorizacija gradiva v

PAM.
Podjetje Hidromontaža – zvezno montažno podjetje za hidroelektrarne,
Maribor je bilo ustanovljeno z odločbo zvezne vlade leta 1948. Osnovna sredstva in del
strokovnega in pomožnega kadra so bili preneseni s podjetja Hidrocentrale na Dravi, ki je
bilo do takrat nosilec izgradnje HE Mariborski otok. Leta 1949 sta se združili podjetji
Hidromontaža Maribor in Elektromontaža Ljubljana v eno podjetje, leta 1963 pa se je to
podjetje združilo še s podjetjem TOBI Bistrica ob Dravi v Združeno podjetje »EM« –
Elektroindustrija in splošna montaža Maribor. Oblikovali so se proizvodni obrati: TOPIG,
Montaža, Stikalne naprave, TOBI, HIMO, obrat plastike v Kidričevem in obrat pralnih
strojev v Lendavi. Leta 1968 sta se od združenega podjetja odcepila obrata TOBI in TOPIG.
TOBI se je pridružil EMO Celje, TOPIG pa k Tovarni kovinske opreme Primat. Leta 1970 se
je odcepil tudi obrat Stikalne naprave (TSN). Zaradi odcepitev je Hidromontaža postala
samostojna delovna organizacija z nazivom EM Hidromontaža Maribor. Leta 1977 so bili
ustanovljeni štirje tozdi (Montaža, Projektiranje in kontrola, Proizvodne delavnice, Oskrba)
in DSSS. Na gradbiščih hidroelektrarn je podjetje montiralo celotno hidromehansko,
strojno in električno opremo. Hidromontaža je postala vodilno montažno podjetje v
nekdanji Jugoslaviji, zgradila je največje objekte v državi (hidroelektrarne »Nikole Tesla«,
Jablanica, Zvornik, Bajina Bašta; termoelektrarni Šoštanj in Trbovlje, Toplarna Ljubljana,
železarne, papirnice). Podjetje je bilo tudi vodilni izvajalec in nosilec montažnih del na
gradbišču jugoslovansko-romunskega energetskega giganta hidroelektrarne Đerdap. V 80.
letih je podjetje zaposlovalo okoli 3000 delavcev. Leta 1992 se je družbeno podjetje Elektro
in splošna montaža Hidromontaža Maribor preoblikovalo v družbo z omejeno
odgovornostjo v družbeni lastnini. Stečajni postopek v podjetju se je začel leta 1996.

Historiat ustvarjalca:

FERROMOTO MARIBOR
Signatura: PAM/1172
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1960–1997

Količina: 423

Tekoči metri: 44,7

arhivskih škatel, 30 knjig
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Matične knjige zaposlenih 1960–1962; gospodarski načrti 1965–1991; registracijski spisi
1966–1993; pravilniki 1966–1987; zaključni računi 1968–1992; poslovna poročila 1971–1988;
gradbeni načrti objektov 1973–1989; zapisniki: odbora za medsebojna delovna razmerja
1977–1989, delavskega sveta 1979–1991, strokovnih kolegijev 1981–1991, sindikata 1981–
1993; investicijski načrti 1979–1992; časopis »Informator« 1985–1989; glasilo SOZD TIMA
1985–1988; statistična poročila 1986–1992; analize poslovanja 1989–1992; stečajni spisi 1991–
1995; načrti strojev; osebne mape zaposlenih.

Vsebina:
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Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. Gradivo podjetja Ferrotherm
Selnica ob Dravi je oblikovano kot podfond.

Sistem ureditve:

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano v letih 1994, 1996 in 2007.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena v PAM.

Historiat ustvarjalca: Leta

1953 je bilo ustanovljeno trgovsko podjetje Avtomaterijal, ki se je leta 1961
združilo s podjetjem Ferrotradex ter s tem pridobilo prvo zunanjetrgovinsko registracijo.
To je obdržalo do leta 1972. Podjetje je od leta 1961 delovalo z nazivom Ferromoto Maribor.
Leta 1962 se je Ferromotu pridružilo podjetje Elektromerx, s čimer se je dejavnost podjetja
razširila tudi na področje elektrotehnike. Leta 1978 so delovno organizacijo sestavljali:
TOZD Trgovina, TOZD Kolesar, TOZD Servisi, TOZD Ferrotherm in Delovna skupnost
zunanje trgovine in skupnih služb. Leta 1982 se je oblikoval še TOZD Agrooskrba. Glavna
dejavnost podjetja je obsegala trgovino z avtomobili, tehniko gretja, hlajenja in zračenja,
gradbeno opremo in cestno mehanizacijo ter opremo za šport in rekreacijo, orodja, olja,
maziva in široko potrošnjo. Leta 1979 je podjetje vstopilo v SOZD TIMA, kjer je delovalo
kot nosilec zunanjetrgovinske dejavnosti. V tem času je bilo v podjetju zaposlenih 758
delavcev. Leta 1990 se je podjetje preoblikovalo. Iz enovitega podjetja Ferromoto Maribor je
Ferromoto kot krovna organizacija ustanovil 11 družb z omejeno odgovornostjo. V
devetdesetih letih 20. st. so se v podjetjih začeli stečajni postopki.

GORENJE METALPLAST – INDUSTRIJSKO PODJETJE RUŠE
Signatura: PAM/1107
Kraj: Ruše

Ohranjeno gradivo: 1960–1999

Količina: 35

Tekoči metri: 8,8

arhivskih škatel, 7 knjig,
28 ovojev
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Matična

knjiga zaposlenih 1960–1999; zaključni računi 1963–1991, 1996; pravilniki 1971–
1990; zapisniki: delavskega sveta 1976–1977, 1979–1986, 1988–1991, kolegija 1986–1997,
sindikata 1988–1995, skupščine 1989–1993, upravnega odbora 1991–1997; kadrovska
evidenca 1979–1997; poslovna poročila 1981–1982; strategija razvoja podjetja 1984–1991;
statut 1985; pogodbe o ustanovitvi podjetja 1986–1996; program prekvalifikacije 1990; letni
načrti; investicijski projekti in načrti.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Obrtno

podjetje Metalplast Ruše je bilo registrirano pri Gospodarskem sodišču
Maribor leta 1960. Predmet poslovanja je bilo izdelovanje izdelkov iz plastičnih mas in
umetnih smol, obdelava raznih kovinskih profilov, izdelava kovinske galanterije, obdelava
kalupov, orodij in rezil za lastno uporabo ter zunanje naročnike. Leta 1970 se je podjetje
preimenovalo v Industrijsko podjetje Metalplast Ruše, leta 1977 pa v Gorenje Metalplast
industrijsko podjetje Ruše. Predmet poslovanja je bila predelava in obdelava plastičnih mas
in umetnih smol ter izdelava izdelkov za sanitarije. Leta 2000 je bila družba zaradi
zaključka stečajnega postopka izbrisana iz sodnega registra.
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IMPOL – INDUSTRIJA METALNIH POLIZDELKOV SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/0972
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 39 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1919–1967
Tekoči metri: 3,9
Jezik: nemški,

slovenski, srbohrvaški

Dokumentacija izgradnje jezu 1919; zapisniki: o poslovanju podjetja Zugmayer &
Gruber 1924–1941, o povečanju valjarne 1929, delavskega sveta 1954–1964, upravnega
odbora 1958–1966; projekti 1943–1955; zaključni računi 1952–1963; investicijski programi
1953–1963; gradivo o izgradnji pohorske vzpenjače in vzpenjače Sarajevo–Trebević 1957–
1960; pravilniki 1963–1966.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je predalo podjetje Impol Slovenska Bistrica v letih 1968 in 1969.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Začetek razvoja podjetja Industrija metalnih polizdelkov Impol Slovenska
Bistrica sega v konec 18. st. Na osnovi stare železne obrti, ki je obstajala kot fužina na vodni
osnovi, se je leta 1825 začela proizvodnja kovanih bakrenih izdelkov. Obrat je imela v lasti
družina Sternberger, ki je železarno opustila in začela izdelovati bakrene izdelke. Do konca
prve svetovne vojne se proizvodni program ni širil, med vojno je proizvodnja stala. Leta
1924 je obrat prešel v roke delniške družbe za promet s kovinami Zugmayer & Gruber,
Zagreb. Dejavnost se je ponovno začela širiti na področju valjanih izdelkov ter žic iz bakra,
medenine in brona. Po drugi svetovni vojni je bilo podjetje, ki je takrat delovalo pod
nazivom Tovarna kovin Zugmayer & Gruber Slovenska Bistrica, nacionalizirano, leta 1946
pa registrirano kot podjetje IMPOL. Po vojni se je podjetje še razširilo in do leta 1958
proizvodnjo preusmerilo izključno na predelavo aluminija.

Historiat ustvarjalca:

JEKLO – TOVARNA BAZENSKE TEHNIKE IN KOVANIH IZDELKOV RUŠE
Signatura: PAM/1012
Kraj: Ruše

Ohranjeno gradivo: 1945–2002

Količina: 130

Tekoči metri: 13,5

arhivskih škatel, 8 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1945–1991; matične knjige zaposlenih 1946–1998; proizvodni načrti
1960–1989; statut 1964–1989; glasilo »Zven Jekla« 1968–1980; zapisniki: delavskega sveta
1971–1992, zborov delavcev 1979–1990, sindikata 1982–1985; sanacijski programi 1972–
1992; gradbeni načrti 1981–1985; investicijski programi 1981–1983; pravilniki 1981–1987;
poslovna poročila 1987–1991; kartoteka delavcev; fotografije.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno tematsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano v letih 1993 in 1994.

Valorizacija: Zaradi

stečaja in nujnega prevzema je bila opravljena valorizacija gradiva v PAM.

Konec 18. st. je kovač Mihael Glaser iz Ruš ob potoku Lobnica kupil manjšo
kovačnico na vodni pogon, kjer je izdeloval razne kovaške izdelke. Njegovo delo je od leta
1848 nadaljeval sin Jožef Glaser, ki je bil lastnik kovačnice do leta 1890. Leta 1902 je

Historiat ustvarjalca:
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kovačijo kupil železar Anton Pogačnik, njegov dedič Hinko Pogačnik pa jo je povečal in
pričel z izboljšavami. Zgradil je tudi manjšo elektrarno na Lobnici. Med drugo svetovno
vojno si je obrat pridobil vitanjski nemški fužinar Ernst Tischler. »Pogačnik A., železarna in
livarna« je prešla v državno last leta 1946 z odločbo Predsedstva vlade LRS in bila
registrirana kot državno gospodarsko podjetje z nazivom Železarna Ruše – Ruše pri
Mariboru. Dejavnost podjetja je obsegala izdelovanje poljedelskega in ostalega orodja na
industrijski način. Z odločbo Ministrstva za industrijo LRS se je podjetje leta 1949 združilo
s podjetjema Tovarna kos in srpov Lovrenc na Pohorju in Tovarna kos Slovenj Gradec v
novo podjetje z nazivom Pohorska tovarna kovanega orodja Ruše. To podjetje se je leta
1951 preoblikovalo nazaj v prvotne tovarne, ki so prešle pod upravo okrajnih odborov.
OLO Maribor okolica je leta 1951 ustanovil novo podjetje, ki je ponovno nosilo ime
Železarna Ruše – Ruše pri Mariboru. Podjetje Železarna Ruše bilo registrirano pri
Okrožnem gospodarskem sodišču v Mariboru leta 1956. Predmet poslovanja je obsegal
proizvodnjo kovanega orodja, kot dodatna dejavnost pa se je v letu 1958 začela uvajati
proizvodnja raznega gradbenega okovja in pasti za glodalce. Ta proizvodnja se je prenesla
iz tovarne TOBI v Bistrici ob Dravi. Leta 1960 je bilo podjetje Železarna Ruše izbrisano iz
registra, vpisano pa je bilo podjetje Jeklo Tovarna kovanih izdelkov Ruše. Leta 1974 se je
podjetje preimenovalo v Jeklo Tovarna bazenske tehnike in kovanih izdelkov Ruše, leta
1989 pa še v Tovarna investicijske opreme in kovanih izdelkov Jeklo Ruše. V podjetju se je
leta 1992 začel stečajni postopek, ki je bil leta 2003 zaključen.

KAROSERIST MARIBOR
Signatura: PAM/1110
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1955–1994

Količina: 117

Tekoči metri: 11,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Matične knjige zaposlenih 1956–1981; zaključni računi 1959–1992; zapisniki: delavskega
sveta 1960–1991, upravnega odbora 1962–1994, strokovnega sveta 1972–1993, sindikata
1976–1989, komisije za delovna razmerja 1976–1992; interni časopis 1971–1975; statuti 1974–
1988; pravilniki 1974–1988; poročila o poslovanju 1975–1994; gospodarski načrti 1976–1994;
registracijski spisi 1977–1994.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Podjetje

se je konstituiralo kot Obrtno podjetje Karoserist Maribor leta 1959, ko
se je Obrtno podjetje Zvezda Maribor razdelilo na tri nova podjetja. Predmet poslovanja je
obsegal popravljanje in predelovanje avtomobilskih in drugih karoserij, izdelovanje
karoserij po naročilu ter opravljanje prevozov z osebnim in tovornim avtomobilom. Leta
1967 je bil naziv podjetja spremenjen v Proizvodno podjetje Karoserist Maribor. V letu 1973
je bilo podjetje priključeno Tovarni avtomobilov in motorjev Maribor in v njej delovalo kot
TOZD. Leta 1984 je sestavljena organizacija združene industrije vozil TAM prenehala
obstajati. Podjetje Karoserist je od takrat delovalo samostojno pod nazivom Tovarna
specialnih cestnih vozil Karoserist Maribor. Leta 1992 se je iz družbenega podjetja
preoblikovalo v družbo z omejeno odgovornostjo v družbeni lastnini z nazivom Karoserist
Maribor, proizvodnja, storitve in trgovina d. o. o. Leta 1997 se je v podjetju začel stečajni
postopek.
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KLEMOS – TOVARNA JEKLENIH KONSTRUKCIJ LENART
Signatura: PAM/1158
Kraj: Lenart

v Slovenskih goricah
Količina: 76 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1960–2000
Tekoči metri: 7,6
Jezik: slovenski

Inventarna knjiga 1960–1993; zapisniki: poslovnega odbora 1971–1973, sejni 1979–1982,
delavskega sveta 1982–1991, zbora delavcev 1980–1993; gospodarski načrt 1981–1984;
zaključni računi 1962–1964, 1972–1985; dopisi 1976–1992; stečaj: prijave v stečajno maso
1994–1996, stečajna dokumentacija 1983–1995, zaključek stečajnega postopka 1997, sklepi
stečajnega senata 1992–2000; osebne mape zaposlenih; matična knjiga zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo fonda sta predala Klemos v stečaju, Lenart leta 1995 in stečajni upravitelj
leta 2001.

Historiat fonda:

Podjetje je nastalo iz zasebne delavnice ključavničarja Jožeta Čeha, ki je bil
privatni obrtnik med letoma 1947 in 1952. Takrat je njegova obrt delovala pod imenom
Državni obrtni mojster. Leta 1955 se je podjetje preimenovalo in registriralo kot
Ključavničarstvo Lenart v Slovenskih goricah. Predmet poslovanja je bilo izvrševanje
ključavničarskih del, popravilo poljedelskih strojev, motorjev, motornih vozil in dvokoles.
Leta 1959 se je poslovanje razširilo še na naslednje dejavnosti: kleparstvo,
vodoinštalaterstvo, popravilo in pregled strelovodov. Leta 1961 se je podjetje preimenovalo
v Obrtno podjetje Klemos Lenart ter razširilo svojo dejavnost na obdelavo kovin, izdelavo
žičnih izdelkov, površinsko obdelavo kovin in galvanizacijo, izdelavo kovinske
aluminijaste opreme in izdelavo galvanske opreme. Leta 1973 se je podjetje preimenovalo v
Klemos industrija metalnih izdelkov, leta 1990 pa v Klemos tovarna jeklenih konstrukcij.
Na začetku 90. let 20. st. je prišlo do ustanovitve še dveh podjetij – Klemos proizvodnja
investicijske opreme (Klemos PIO) in Klemos proizvodnja avtomobilskih delov (Klemos
PAD). Klemos tovarna jeklenih konstrukcij je bil zaradi zaključka stečajnega postopka
izbrisan iz sodnega registra 4. 3. 2003, Klemos PIO pa 10. 12. 1999.

Historiat ustvarjalca:

KOVAŠKA DELAVNICA SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1060
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 4 arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zaključni

Ohranjeno gradivo: 1953–1962
Tekoči metri: 0,4
Jezik: slovenski

računi 1953–1959; poslovna korespondenca 1953–1962.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Obrtno podjetje Kovaška delavnica Slovenska Bistrica je bilo ustanovljeno leta
1953. Poslovni predmet je obsegal kovanje in popravila vozov in plugov ter podkovanje
vprežne živine.

Historiat ustvarjalca:

709

A.600–A.661 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO

KOVINARSKI SERVIS MARIBOR
Signatura: PAM/1134
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1959–1968

Količina: 23

Tekoči metri: 2,3

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1959–1966; poslovna korespondenca 1959–1968; katalogi izdelkov
1960–1966; zapisniki: delavskega sveta 1961–1966, sindikata 1962–1967, upravnega odbora
1964; pravilniki 1961–1966; investicijski projekti 1964–1968.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 1968 predal stečajni upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Obrtno podjetje Kovinarski servis Maribor je bilo ustanovljeno leta 1959. Po
sklepu Okrožnega gospodarskega sodišča v Mariboru je bilo podjetje registrirano v
registru podjetij in obrtov leta 1964. Poslovni predmet je obsegal opravljanje vseh vrst
ključavničarskih in kleparskih del, izdelovanje škropilnic, raznih prikolic, popravilo
poljedelskih strojev in strojno obdelavo vseh vrst kovin.

Historiat ustvarjalca:

MARLES STORITVE MARIBOR
Signatura: PAM/0880
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1989–2002

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1989–2001; pravilniki 2001; načrt finančne reorganizacije družbe
2002; zaključni računi 1990–2002.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2007.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Leta 1989 je družbeno podjetje Marles Maribor ustanovilo podjetje Marles
storitve Maribor. Glavna dejavnost podjetja je obsegala proizvodnjo kovinskih konstrukcij
in kovinsko predelavo, ki so jo lahko opravljali tudi invalidi. Leta 2002 je bil v podjetju
uveden stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

MESTNA KLJUČAVNIČARSKA IN MEHANIČNA DELAVNICA SLOVENSKA
BISTRICA
Signatura: PAM/1141
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 6 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Delovodniki

1955.
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Ohranjeno gradivo: 1953–1958
Tekoči metri: 0,6
Jezik: slovenski

1953–1958; zaključni računi 1954–1958; pravila podjetja 1954; gradbeni spisi
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Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje Mestna ključavničarska in mehanična delavnica Slovenska Bistrica je
leta 1948 ustanovil MLO Slovenska Bistrica. Predmet poslovanja je obsegal opravljanje vseh
ključavničarskih in avtomehaničnih del ter storitev. Leta 1950 se je podjetje preimenovalo v
Remont Slovenska Bistrica, vendar je od leta 1953 spet poslovalo samostojno. Leta 1959 je
bil v podjetju uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

METALNA MARIBOR
Signatura: PAM/0965
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1920–2007

Količina: 2223

Tekoči metri: 222,3

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški, nemški,

angleški
Poslovna korespondenca 1920–2007; zaključni računi 1922–1999; registracijski spisi
1946–1991; poročila o poslovanju 1947–1988; zapisniki: delavskega sveta 1950–1992,
upravnega odbora 1950–1998; časopis Metalne 1953–1986; statuti podjetja 1961–1984; bilteni
1969–1981; investicijski programi 1972–1984; »Informator Metalne« 1974–1989; gospodarski
načrti 1981–1984; sanacijski programi 1981; gradivo iz Metalne nastalih podjetij: Metalna
MIO montaža, inženiring, oprema Maribor 1952–1997, Metalna TIO Tovarna investicijske
opreme Maribor 1961–1994, Metalna TIS proizvodnja, storitve in trgovina Maribor 1991–
1998, Metalna TPO Tovarna procesne opreme in inženiring Maribor 1958–1995, Metalna
ECCE Maribor 1974–2004; osebne mape zaposlenih; fotografije.

Vsebina:

Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. V podfonde je oblikovano
gradivo podjetij: Metalna Splošna stavbena družba 1922–2007, Metalna MIO 1952–1997,
Metalna TIO 1961–1994, Metalna TIS 1991–1998, Metalna TPO 1958–1995, Metalna ECCE
1974–2004.

Sistem ureditve:

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano v več predajah med leti 1964 in 2007.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Začetki podjetja Metalna Maribor segajo v leto 1920, ko je iz delavnice
gradbišča HE Fala nastalo podjetje Splošna stavbena družba Maribor Tezno. Glavni
delničarji podjetja so bili Ljubljanska kreditna banka, Zadružna gospodarska banka in
švicarski konzorcij. Sprva se je podjetje ukvarjalo z železnimi konstrukcijami, leta 1924 pa
so ustanovili tovarno vijakov in zakovic. Podjetje je gradilo mostove, daljnovodne stebre,
visoke gradnje, železnice, rudniške naprave, cevovode, cisterne in žerjavne konstrukcije.
Med drugo svetovno vojno je bila tovarna zaplenjena, delovala pa je z nazivom Allgemeine
Baugesellschaft. Po letu 1945 je bila tovarna nacionalizirana in od leta 1946 delovala z
nazivom Tovarna splošnih metalnih konstrukcij in vijakov. Dejavnost podjetja je bila
razširjena še na projektiranje, izdelovanje ter montiranje hidromehanske opreme in
transportnih naprav. Konec leta 1948 je podjetje dobilo nov naziv, in sicer Tovarna
metalnih konstrukcij Franc Leskošek, leta 1954 pa so naziv spremenili v Metalna, tovarna
konstrukcij in strojnih naprav. Leta 1959 so oblasti z odločbo ObLO Maribor Tezno podjetju
pridružile še Tovarno poljedelskih strojev Maribor. Leta 1973 je bilo podjetje preoblikovano
in razdeljeno v tozde. Takšna organizacija je ostala do leta 1990, ko so bili tozdi ukinjeni in

Historiat ustvarjalca:
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ponovno združeni v enovito organizacijo Metalna. V naslednjih letih je Metalna Maribor
d. d. ustanovila več družb z omejeno odgovornostjo, med njimi tudi podjetja Metalna
Tovarna investicijske opreme (TIO), Metalna Montaža investicijske opreme (MIO), Metalna
Tovarna procesne industrije, Metalna ECCE. Leta 1995 je Metalna ECCE prevzela vse
proizvodne programe Metalne: transportne naprave, hidromehansko opremo, procesno
opremo, papir, kartonažo in stroje za izvajanje storitev. Nad ostalimi omenjenimi družbami
je bil uveden stečajni postopek. Metalna Maribor d. d. je leta 1997 dokapitalizirala družbo
Metalna ECCE, ki se je preoblikovala v delniško družbo, in tako postala njena 99-odstotna
lastnica. Leta 1998 se je Metalna Maribor d. d. preimenovala v Splošno stavbeno družbo d.
d. Maribor. Leta 1999 je bil uveden stečajni postopek nad Metalno ECCE d. d. in njeno
lastnico – Splošno stavbeno družbo d. d. Maribor.

TOVARNA MERIL SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/0970
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 24 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1893–1976
Tekoči metri: 2,4
Jezik: slovenski,

nemški, angleški

Korespondenca 1893–1939, 1971–1973; gradbeni načrti 1906–1941; zaključni račun 1941,
1969, 1973; bilanca 1945; investicijski programi 1945–1975; statut 1971.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1978.

Historiat ustvarjalca: Začetki

obratovanja tovarne segajo v leto 1896, ko je Josef Farsky kupil mlin in
pričel z izdelavo pohištva, kasneje pa z izdelavo meril. Tovarno je leta 1904 ustanovil
Ernest Siegel, ki je obrat odkupil in začel s proizvodnjo lesenih zložljivih meril. Leta 1921 je
podjetje kupila ljubljanska industrijska in trgovska družba Lavrenčič & Co. Družba je
razširila proizvodnjo ter pričela z izdelavo trikotnikov in lesenih peresnic. Leta 1927 je
tovarno kupil Ivan Mikolič in jo uspešno vodil do druge svetovne vojne. Podjetje je bilo
registrirano pod nazivom Mikolič Ivan, tovarna meril, šolskih potrebščin in lesenega
galanterijskega blaga, Slovenj Gradec. Med vojno je tovarna proizvodnjo delno
preoblikovala za potrebe nemške vojske, leta 1946 pa je slovenska vlada z odlokom
ustanovila Tovarno meril Slovenj Gradec. V letu 1972 se je podjetje organiziralo v delovno
organizacijo Slovenijales Tovarna meril Slovenj Gradec.

ŽELEZARNA RAVNE
Signatura: PAM/1019
Kraj: Ravne

na Koroškem
Količina: 602 arhivski škatli, 32 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1838–1994
Tekoči metri: 65,2
Jezik: slovenski,

nemški, srbohrvaški

Matične knjige zaposlenih 1838–1976; zaključni računi 1869–1992; gradivo o zgodovini
železarne in njenih lastnikih 1881–1950; registracijski spisi 1936–1967; poročila: poslovna
1941–1992, o letni proizvodnji 1953–1981, letna 1956–1990, združenja jugoslovanskih
železarn 1971–1977; fotografije 1945–1970; zapisniki: upravnega odbora 1950–1975,

Vsebina:
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delavskega sveta 1950–1990, disciplinske komisije 1954–1991, komisije za varstvo pri delu
1974–1985; statistična poročila o delovnih nezgodah 1951–1969; kupoprodajne pogodbe za
zemljišča 1953–1977; investicijski programi 1960–1974; srednjeročni plani 1976–1988; letne
analize 1977–1990.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Fond je bil predan v dveh predajah leta 1995 in 2006. Poleg gradiva o poslovanju
podjetja vsebuje tudi gradivo njegovih lastnikov ter podatke o razvoju in dejavnosti
železarstva v Mežiški dolini.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Začetki železarstva in industrije v Mežiški dolini segajo v leto 1620, ko so v
bližini Črne na Koroškem postavili 12 talilnih peči. V 18. st. so obratovale fužine plemiške
rodbine Thurn v Črni na Koroškem, Mežici in na Ravnah na Koroškem; v slednjih so v prvi
polovici 19. st. surovo železo še obdelovali na ognjiščih, večinoma pa že v plamenskih
pečeh. Sredi stoletja so obrat razširili v valjarno in pudlarno. Železarna je izdelovala boljše
vrste kovanega železa, znana je bila po paličnem in vlečenem železu. Leta 1870 so uvedli
proizvodnjo taljenega jekla, leta 1881 zgradili martinovko in konec stoletja povečali izvoz
plemenitih jekel. Ravensko jeklo so prodajali v evropske države, Latinsko Ameriko, na
Bližnji vzhod in Kitajsko. Podjetje je bilo leta 1920 vpisano v register Okrožnega sodišča v
Mariboru pod nazivom: Jurija grofa Thurnskega jeklarna na Ravnah, Ravne na Koroškem;
leta 1927 se je podjetje povezalo z delniško družbo bratov Böhler. Po drugi svetovni vojni je
podjetje začasno prevzel Franc Mrkva, za njim pa Franjo Mohorič kot delegat ministrstva
za industrijo in rudarstvo. Leta 1946 je železarno vodil Gregor Klančnik, 1950 pa je podjetje
prešlo v roke delavstva. V 60. letih je bila tovarna modernizirana in razširjena. Leta 1969 se
je priključila koncernu Slovenske železarne in konec 70. let postala vodilna jeklarna
plemenitih jekel v Jugoslaviji. Po osamosvojitvi Slovenije jeklarsko tradicijo nadaljuje
podjetje Metal Ravne.

Historiat ustvarjalca:

A.646 PROIZVODNJA STROJEV, ELEKTRIČNE IN
OPTIČNE OPREME
EMI – ELEKTROMONTAŽA IN SVETILA POLJČANE
Signatura: PAM/1103
Kraj: Poljčane,

Slovenska Bistrica
Količina: 181 arhivskih škatel, 22 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1952–1995
Tekoči metri: 20,1
Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Vsebina: Zaključni

računi 1954–1990; tehnični načrti 1969–1994; zapisniki: delavskega sveta 1972–
1994, komisije za delovna razmerja 1979–1990, sindikata 1991–1992; poslovniki 1977–1987;
tehnična dokumentacija 1979–1993; investicijski programi 1983; gospodarski načrti 1984–
1989; delovodniki 1984–1990; osebne mape zaposlenih; matične knjige zaposlenih.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.
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Historiat fonda: Gradivo

je leta 1995 predal stečajni upravitelj podjetja.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena v podjetju.

Historiat ustvarjalca: Obrtno

podjetje Emi Elektromontaža in inštalacije Poljčane je bilo ustanovljeno
leta 1963 s spojitvijo podjetij Elektroinštalacije Poljčane in Elektroinštalacije Slovenska
Bistrica. Poslovni predmet podjetja je obsegal izvrševanje elektromontaž, strelovodnih
napeljav, popravilo električnih aparatov in sorodne dejavnosti. Delovna organizacija Emi
Poljčane je bila razdeljena na obrat Proizvodnja v Poljčanah, obrat Montaža v Slovenski
Bistrici in enoto skupnih služb. Leta 1994 se je v podjetju začel stečajni postopek, ki je bil
zaključen leta 2004.

SITECO – PROIZVODNJA SVETILK IN INŽENIRING RAZSVETLJAVE
MARIBOR
Signatura: PAM/1883
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1974–2006

Količina: 42

Tekoči metri: 7,2

arhivskih škatel, 4 kartotečne
omare
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Evidenčne knjige načrtov svetilk 1974–2004; registracijski in likvidacijski spisi 1994–
2006; zaključni računi 1994–2006; statistika 1994–2006; sistematizacija delovnih mest 1995–
2001; katalogi svetilk 1996; osebne mape delavcev.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano leta 2007.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Začetki holdinga Siteco segajo v Nemčiji v leto 1862, ko je Siemens v Berlinu
pričel s proizvodnjo svetilk, v Sloveniji pa v leto 1948, ko je bilo v Mariboru ustanovljeno
podjetje Elektrokovina Maribor, ki je prav tako proizvajalo svetilke. Po stečaju
Elektrokovine leta 1993 je Siemens naslednje leto odkupil podjetje Elektrokovina Svetilke in
ga vključil v svoj sistem. Podjetje Elektrokovina Svetilke je postalo prodajno središče za
države bivše Jugoslavije. Leta 1997 je podjetje Elektrokovina Svetilke prešlo pod
upravljanje korporacije Lightning Corporation of America, ki je še istega leta ustanovila
holding Siteco, kjer so bila združena štiri podjetja s sedeži v Nemčiji, Sloveniji, Maleziji in
na Kitajskem. Sedež podjetja Siteco d. o. o. v Sloveniji je bil v Mariboru, svoja
predstavništva pa je podjetje imelo tudi v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu. V
Mariboru je podjetje odprlo tudi svetlobnotehnični laboratorij, ki je veljal za enega izmed
najzmogljivejših in najsodobnejših sistemov za svetlobnotehnične meritve svetilk v Evropi
in edinega v Sloveniji. Leta 2002 se je podjetju pridružilo tudi podjetje Elektrokovina
Tehnika Maribor. Leta 2006 je bilo podjetje Siteco d. o. o. s sedežem v Mariboru likvidirano.

Historiat ustvarjalca:
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TIPPO – TOVARNA INDUSTRIJSKE PRALNE IN PROCESNE OPREME
MARIBOR
Signatura: PAM/1182
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1969–1992

Količina: 87

Tekoči metri: 8,7

arhivskih škatel
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Tehnološka dokumentacija 1969–1972; zapisniki: delavskega sveta 1984–1992; komisije
za delovna razmerja, samoupravne delavske kontrole 1978–1987, OO ZKS, disciplinske
komisije 1985–1991, zborov delavcev; samoupravni akti; statuti; pravilniki; sanacijski
program; tehnični načrti; poročila; personalne mape; sporazumi o poslovnem sodelovanju.

Vsebina:

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 1997 predal stečajni upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena v PAM.

Začetek podjetja TIPPO – Tovarna industrijske in procesne opreme Maribor
predstavlja Tovarna opreme za pralnice in gospodinjstvo TOPIG Maribor. Ta je do leta
1969 delovala v okviru Združenega podjetja EM Hidromontaža Maribor. Tega leta se je
pripojila k tovarni kovinske opreme Primat Maribor. V sedemdesetih letih se je
preoblikovala v TOZD Pralna tehnika v okviru Primata. Leta 1988 se je izločila iz sestava
delovne organizacije Primat in se organizirala kot enovita organizacija Tovarna pralne in
procesne tehnike Maribor. V začetku devetdesetih let 20. st. je podjetje prešlo v stečajni
postopek.

Historiat ustvarjalca:

TOBI – TOVARNA TERMO-ELEKTRIČNIH PROIZVODOV BISTRICA OB
DRAVI
Signatura: PAM/1104
Kraj: Bistrica

ob Dravi
Količina: 10 arhivskih škatel, 7 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1923–1991
Tekoči metri: 2
Jezik: slovenski,

srbohrvaški, nemški

Gradivo podjetja Železoprometno d. d. Bistrica pri Limbušu: odločbe o ustanovitvi
1923, zapisniki (sej ravnateljstva 1923–1939, glavne skupščine 1926–1940), zaključni računi
1928–1940, investicije 1937, spiski delničarjev 1938–1939; gradivo podjetja TOBI: matične
knjige 1933–1980, evidenca zaposlenih 1946–1979, investicijski in sanacijski programi 1955–
1989, poročila o poslovanju 1977–1989, sklepi delavskega sveta 1989–1991.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo podjetja Železoprometno d. d. je leta 1968 v arhiv predalo podjetje
Tovarna emajlirane posode EMO Celje, obrat VI (TOBI) Bistrica ob Dravi. Gradivo podjetja
TOBI je bilo v PAM predano leta 1999.

Historiat fonda:

Podjetje Železoprometno d. d. je bilo ustanovljeno leta 1923. Ustanovila sta ga
trgovca Milan Andrakovič in Josip Frisch. Prvotna naloga podjetja je bilo zastopanje tujih
podjetij. Leta 1928 je podjetje ustanovilo lastno obrtno delavnico v Bistrici ob Dravi.
Izdelovali so kleparske in ključavničarske izdelke. Pred drugo svetovno vojno je podjetje
pričelo s proizvodnjo štedilnikov EWAG. Po vojni je podjetje ponovno začelo s
proizvodnjo, leta 1945 pa je z odločbo Okrajne zaplembene komisije prešlo v SLP. Z

Historiat ustvarjalca:
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odločbo Vlade LRS leta 1946 je bilo podjetje registrirano kot Tovarna okovja in
pločevinastih izdelkov. Predmet poslovanja je obsegal izdelovanje gradbenega okovja,
pločevinastih štedilnikov, dimnih cevi in raznih drugih pločevinastih izdelkov na
industrijski način. Z odlokom izvršnega sveta Ljudske skupščine LRS leta 1953 so bile
prenesene vse pravice in dolžnosti ustanovitelja na OLO Maribor okolica. Ob vpisu v
register podjetij in obratov za okraj Maribor leta 1955 se je podjetje imenovalo TOBI
Tovarna termo-električnih proizvodov, Bistrica s sedežem v Bistrici ob Dravi. Tega leta je
podjetje začelo s proizvodnjo hladilnikov. Od leta 1981 je podjetje delovalo v sklopu
delovne organizacije Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič Maribor kot TOZD
Proizvodnja naprav za ogrevanje in klimatizacijo.

TOVARNA POLJEDELJSKIH STROJEV JEŽEK MARIBOR
Signatura: PAM/0964
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1919–1958

Količina: 27

Tekoči metri: 2,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Računska knjiga 1919–1925; registracijski spisi 1925–1956; bilance 1933–1954; popis
osebja 1946–1949; zapisniki delavskega sveta in upravnega odbora 1950–1954; pravilnik
podjetja 1954; poročilo o poslovanju 1955.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo je bilo v PAM predano v sklopu gradiva podjetja Metalna Maribor.
Kasneje je bilo izločeno in oblikovano kot samostojen fond.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Leta 1908 je češka tovarna poljedelskih strojev K. & R. Ježek na dražbi kupila
obrat Karla Bendla v Melju, ki je izdeloval vodne črpalke in vodil manjšo ključavničarsko
obrt. Do leta 1921 je bil obrat v Melju le tranzitna postaja podjetja in ni redno obratoval. Z
redno proizvodnjo je podjetje začelo leta 1921, ko je bil obrat opremljen s stroji, napravami
in livarno. Podjetje je proizvajalo manjše poljedeljske stroje. Med okupacijo v drugi
svetovni vojni je bila tovarna v začasnem lastništvu podjetnika Karla Kanclerja, po
osvoboditvi je bilo podjetje nacionalizirano. Leta 1955 se je tovarna preselila iz Melja na
Tezno. V Melju sta ostali še livarna in mizarska delavnica. Proizvodni program se je razširil
na proizvodnjo motornih in silosnih slamoreznic ter hidravličnih stiskalnic. Leta 1959 so
oblasti z odločbo ObLO Maribor Tezno podjetje pridružile Metalni Maribor.

Historiat ustvarjalca:

TOVARNA STIKALNIH NAPRAV MARIBOR
Signatura: PAM/1013
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1953–1992

Količina: 634

Tekoči metri: 64,4

arhivskih škatel, 8 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Gradbeni

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

načrti 1953–1984; tehnološka dokumentacija 1963–1988; zaključni računi 1965–
1988; statuti 1966–1989; pravilniki 1967–1990; registracijski spisi 1969–1988; zapisniki:
delavskega sveta 1971–1989, komisije za delovna razmerja 1976–1987, sindikata 1976–1990,
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upravnega odbora 1980–1989, strokovnega sveta 1980–1990, izvršilnega odbora 1986–1989;
poročila o poslovanju 1971–1989; organizacijski predpisi 1972–1984; samoupravni
sporazumi 1973–1980; matične knjige zaposlenih 1974–1982; gospodarski načrti 1978–1990.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 1994 v PAM predal stečajni upravitelj podjetja.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Tovarna stikalnih naprav Maribor je nastala kot obrat podjetja Hidromontaža,
v katerem so po priključitvi Elektromontaže iz Ljubljane leta 1949 vgrajevali visoko- in
nizkonapetostne električne stikalne naprave, leta 1952 pa začeli izdelovati lastne stikalne
naprave in v več elektrokemičnih laboratorijih preizkušati novo opremo in postopke.
Tovarna stikalnih naprav je od leta 1966 do 1969 delovala kot samostojno podjetje v sestavi
Združenega podjetja EM – Elektroindustrija in splošna montaža. Leta 1969 se je Tovarna
stikalnih naprav osamosvojila, pri Okrožnem gospodarskem sodišču Maribor je leta 1969 v
register vpisano podjetje TSN – Tovarna stikalnih naprav Maribor. Predmet poslovanja je
obsegal razvoj, konstrukcijo, izdelavo in montažo ter vodenje izgradnje industrijskih
objektov, proizvodnjo elektro opreme jakega toka in elektro naprav in aparatov za
industrijo in elektrogospodarstvo itd. Leta 1975 so se tovarni pridružili obrati
Elektrošumadija iz Mladenovca, Elektromontaža in Elektroveze iz Beograda in Partizan iz
Višegrada. Leta 1981 se je tovarna pridružila k SOZD ELKOM združena elektrokovinska
industrija Maribor. Leta 1992 se je v podjetju začel stečajni postopek, ki je bil leta 1997
ustavljen.

Historiat ustvarjalca:

A.647 PROIZVODNJA VOZIL IN PLOVIL
TEHNOSTROJ MODERNA OPREMA LJUTOMER
Signatura: PAM/1192
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1995–1999

Količina: 5

Tekoči metri: 0,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki strokovnega kolegija 1995–1997; plan proizvodnje 1995–1997; sklepi
stečajnega senata 1995–1999; poročila o delu v stečajnem postopku 1995–1999.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v arhiv predano leta 2001.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v podjetju pred predajo.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990 kot delniška družba. V letu 1991 je šlo v
stečaj matično podjetje Tehnostroj, industrija vozil in kmetijske mehanizacije. Tehnostroj
Moderna oprema je takrat prevzel vse obveznosti stečajnega dolžnika. Stečajni postopek
proti podjetju Tehnostroj Moderna oprema Ljutomer se je pričel leta 1995 in se končal leta
2000, ko je bilo podjetje tudi izbrisano iz registra. Matično podjetje, iz katerega je podjetje
Tehnostroj Moderna oprema Ljutomer izšlo, je bilo ustanovljeno leta 1954 kot obrtno

Historiat ustvarjalca:
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podjetje Agrotehnika – servis. Leta 1963 se je podjetje dokončno formiralo in bilo
preimenovano v Tehnostroj Ljutomer. Leta 1979 sta bila ustanovljena dva tozda in DSSS,
leta 1985 pa se je iz takratne DO Tehnostroj izločil TOZD Servis. TOZD Proizvodnja vozil
in kmetijske mehanizacije se je organiziral kot enovita delovna organizacija in se
preimenoval v Tehnostroj, Industrija vozil in kmetijske mehanizacije ter s tem imenom
posloval do uvedbe stečaja leta 1991.

TOVARNA AVTOMOBILOV IN MOTORJEV MARIBOR
Signatura: PAM/0990
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1941–2003

Količina: 1202

Tekoči metri: 120,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški, srbohrvaški

Fotografije 1941–1987; gradbeni projekti in načrti za objekte 1941–1990; kronika 1944–
1983; matične knjige 1944–1992; evidenca zaposlenih 1945–1996; registracijski spisi 1945–
1982; zapisniki: upravnega odbora 1950–1966, delavskega sveta 1959–1990; zaključni računi
1950–1995; glasilo »Skozi TAM« 1961–1991; pravilniki 1961–1995; poslovna poročila 1973–
1994; tehnološka dokumentacija proizvodov 1984–1994; osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano v več predajah od leta 1994 do 2007.

Valorizacija: Valorizacija
Historiat ustvarjalca: Leta

je bila opravljena v PAM.

1941 je nemška okupacijska oblast začela graditi tovarno letalskih delov v
Mariboru. Proizvodni objekti so bili dograjeni marca 1942, redna proizvodnja pa se je
začela leta 1943. Istega leta se je začela tudi gradnja podzemnih dvoran, kjer je potekala
proizvodnja do konca vojne. Zvezno ministrstvo za industrijo je leta 1946 odločilo, da se
tovarna letalskih delov v Mariboru preimenuje v Tovarno avtomobilov Maribor Tezno za
izdelovanje tovornjakov znamke Pionir po licenci češkega podjetja Praga. Leta 1952 je
podjetje po nekdanji Jugoslaviji organiziralo lastno servisno službo, v letih 1953–1961 pa
odprlo prodajalne vozil v večjih mestih. Pomembna prelomnica za TAM je bila sklenitev
licenčne pogodbe z zahodnonemško družbo Klöckner-Humboldt-Deutz za proizvodnjo
tovornjakov z nosilnostjo 4,5 tone januarja 1957. Od leta 1960 naprej je Tovarna
avtomobilov Maribor širila mrežo kooperantov za izdelavo delov za gospodarska vozila in
avtobuse. Leta 1961 se je tovarna preimenovala v Tovarno avtomobilov in motorjev
Maribor. Od leta 1971 do 1980 je bila v podjetju izvedena modernizacija, podjetje je leta
1988 s 7650 zaposlenimi delavci izdelalo 7584 vozil in 8500 motorjev. Leta 1990 je podjetje
zašlo v gospodarsko krizo; sanirati so ga poskušali s sodelovanjem mednarodne svetovalne
agencije. V letu 1992 je sledilo preoblikovanje v delniško družbo v mešani lasti. Leta 1995
se je začela sanacija poslovnega sistema TAM d. d. Maribor. Leta 1996 je bil za vse odvisne
družbe in za TAM uveden stečaj. Po Mariborskem projektu prestrukturiranja (MPP) je bilo
leta 1996 ustanovljenih 13 družb MPP, ki so delovale kot nasledniki podjetja TAM. V
nekaterih izmed teh podjetij je bil v naslednjih letih uveden stečaj, druga so se združila v
nova podjetja.
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TOVARNA VOZIL IN TOPLOTNE TEHNIKE BORIS KIDRIČ MARIBOR
Signatura: PAM/0973
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1860–1992

Količina: 665

Tekoči metri: 70,5

arhivskih škatel, 31 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški, srbohrvaški

Matične knjige delavcev 1860–1990; fotografije 1949–1992; zapisniki: delavskega sveta
1950–1992, upravnega odbora 1950–1970, sindikata 1980–1983, komisije za delovna
razmerja 1980–1990; zaključni računi 1957–1991; statuti 1964–1991; gospodarski načrti
1970–1989; pravilniki 1977–1990; dokumentacija: registracije podjetja 1977–1991, notranje
organizacije in sistematizacije 1978–1990.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je bilo v PAM predano večkrat med leti 1988–2008.

Valorizacija: Valorizacija

gradiva je bila opravljena v podjetju.

Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič Maribor se je razvila iz podjetja
Tovarna železniških vozil Boris Kidrič Maribor, naslednika prvotnih delavnic Južnih
železnic, ki so z obratovanjem pričele leta 1863. Delavnice so bile ustanovljene kot glavne
delavnice za popravilo železniških vozov Južnih železnic, saj je Maribor predstavljal
geografsko središčno mesto v omrežju proge. Do prve svetovne vojne so delavnice
zaposlovale okrog 1200 ljudi. Leta 1924 je Južne železnice prevzela uprava Jugoslovanskih
državnih železnic. Med drugo svetovno vojno je bilo uničenih 30 odstotkov delavniških
prostorov. Leta 1947 je postala tovarna samostojna gospodarska organizacija zveznega
značaja pod administrativno-operativnim vodstvom Glavne direkcije železniških delavnic
v Beogradu. Leta 1950 je upravljanje podjetja prešlo v roke kolektiva, vendar pa je še vedno
ostalo pod neposrednim vplivom železniške uprave. Razvoj in obnova podjetja sta se
obširneje razmahnila leta 1952, ko so delavnice postale samostojna delovna organizacija z
imenom Delavnica železniških vozil Boris Kidrič, leta 1958 pa še Tovarna železniških vozil
Boris Kidrič, Maribor. Proizvodnja je poleg popravljanja in vzdrževanja sredstev za tirni
promet obsegala tudi obnovo in izdelavo novih. Med novimi proizvodi so tako bili tudi
parni kotli, dvoosni in štiriosni vozovi, jedilni vozovi, cisterne idr. Po letu 1960 se je začela
izgradnja sodobne tovarne za izdelavo železniških vozil. Proizvodni program se je razširil
še na program toplovodnih kotlov za centralno ogrevanje. Zaradi velikega sodelovanja se
je podjetje leta 1970 združilo s podjetjem TAM. Leta 1977 je tako tovarna spremenila ime v
Tovarna vozil in toplotne tehnike Boris Kidrič (TVT Boris Kidrič), Maribor. Kasneje se je
naziv podjetja spremenil še v Tovarna vozil in toplotne tehnike Maribor.

Historiat ustvarjalca:
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A.648 DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI
EURECO – PODJETJE ZA PROIZVODNJO REKLAMNIH BLOKOV MURSKA
SOBOTA
Signatura: PAM/1186
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zaključni

Ohranjeno gradivo: 1990–1993
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

računi 1991–1993; poslovna korespondenca 1991–1993; stečajni spisi 1993.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 2004 predal stečajni upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je nastalo z izločitvijo TOZD Eureco, proizvodnja reklamnih blokov
Murska Sobota iz delovne organizacije ZGEP Pomurski tisk. V sodni register je bilo vpisano leta 1990. Leta 1993 se je v podjetju začel stečajni postopek, ki je bil leta 2004 zaključen.

Historiat ustvarjalca:

FECRO – TOVARNA OPREME SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/1190
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 19 arhivskih škatel, 5 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1868–1997
Tekoči metri: 1,9
Jezik: slovenski,

nemški

Vsebina: Gradivo

podjetij: Tovarna kos in srpov Lovrenc na Pohorju 1868–1947, podjetja Tovarna
kos Köllner & Sohn 1893–1948, podjetja Tovarna kos Slovenj Gradec 1888–1947; stečajni
spisi 1994–1997.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo podjetja Tovarna kos Slovenj Gradec je predalo podjetje Gorenje Fecro
Slovenj Gradec leta 1978. Gradivo za obdobje med leti 1948 in 1994 ni bilo predano.
Naknadno je bilo predano gradivo stečajnega postopka.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Historiat ustvarjalca: Tovarna

opreme Fecro Slovenj Gradec se je razvila iz nekdanje kovačnice, ki so
jo leta 1773 preuredili v kosarno. Sprva so proizvajali predvsem kose in nože. Leta 1912 je
tovarno kupil Karl Köllner. Pod njegovim vodstvom je tovarna uspešno poslovala. Po
drugi svetovni vojni je bila nacionalizirana, njena proizvodnja pa je bila zelo pomembna za
razvoj kmetijstva v celotni nekdanji Jugoslaviji. Zaradi počasnega posodabljanja
proizvodnje je le-ta začela postopoma upadati. Sodelovanje z različnimi domačimi podjetji
je bilo večinoma neuspešno. Leta 1967 se je podjetje, v sodelovanju z nemškim podjetjem
Heinrich Niederberger KG, preimenovalo v Fecro in začelo uvajati program opreme iz
nerjavečega jekla. Podjetje se je priključilo podjetju Gorenje iz Velenja, vendar je že leta
1973 ponovno poslovalo kot samostojno podjetje. Zaradi krize ob koncu osemdesetih let je
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tovarna Fecro doživela notranjo reorganizacijo oziroma preobrazbo v več družb. Leta 1991
je bil v podjetju uveden stečajni postopek.

GRAFIKA – GRAFIČNO PODJETJE PREVALJE
Signatura: PAM/1142
Kraj: Prevalje

Ohranjeno gradivo: 1971–1999

Količina: 15

Tekoči metri: 1,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1971–1998; registracijski spisi 1974–1985; zapisniki delavskega sveta
1983–1993; kadrovska evidenca delavcev.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 2006 v PAM predal stečajni upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo v sodni register vpisano leta 1974 z nazivom Kinematografsko
in grafično podjetje Kinegraf Prevalje. Leta 1980 sta bila v podjetju ustanovljena dva tozda:
Grafika in Kinematografi. Z letom 1981 se je TOZD Kinematografi osamosvojil in delovanje
nadaljeval kot delovna organizacija Koroški kinematografi Prevalje. Kinematografsko in
grafično podjetje Kinegraf Prevalje se je preoblikovalo in spremenilo naziv v Grafično
podjetje Grafika Prevalje. Osnovna dejavnost podjetja je obsegala proizvodnjo grafičnih,
knjigoveških in drugih tiskarskih izdelkov. Stečajni postopek je bil v podjetju uveden leta
1998, leta 2001 je bilo podjetje izbrisano iz sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

INDIP – INDUSTRIJA DEŽNIKOV IN PLETENIN LENDAVA
Signatura: PAM/1162
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1963–2001

Količina: 14

Tekoči metri: 1,4

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Gradbeni načrti 1963–1978; prijave nesreč pri delu 1966–1974; zaključni računi 1991–
2001; zapisniki skupščin 1994–1995; investicijsko-sanacijski programi, program prestrukturiranja, finančna reorganizacija 1996–2000; katalogi izdelkov; kroji, različni vzorci.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo fonda je predala družba Poding – podjetniški in inovacijski inženiring iz
Murske Sobote leta 2004.

Historiat fonda:

Historiat ustvarjalca: Dežnikarna

v Lendavi je uradno nastala 27. 9. 1904 iz šivalnice Béle Wortmana,
pod imenom Hungária Hazai Ernyőgyár. Bila je prva dežnikarna avstro-ogrske monarhije.
Leta 1906 se je dežnikarna preoblikovala v delniško družbo. V tovarni je delalo med 30 in
40 delavcev, ki so dnevno izdelali od 270 do 350 dežnikov. Med prvo svetovno vojno se je
pojavilo pomanjkanje proizvodnega materiala, zmanjšalo se je tudi povpraševanje po
dežnikih, zaradi česar je proizvodnja zelo padla. Takrat so v dežnikarni izdelovali tudi
oblačila in obutev. Po koncu vojne se je ime tovarne spremenilo v Tovarna dežnikov. Leta
1923 so ponovno začeli proizvajati dežnike, leta 1936 pa so v tovarni odprli tudi obrat
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pletilstva. V času druge svetovne vojne je tovarna spet prevzela prvotno ime, Hungária
Hazai Ernyőgyár. Proizvajala in prodajala je dežnike, vse vrste pletenin, spodnje perilo in
čevlje. Proti koncu vojne so stroje odpeljali v bližnja skladišča, zgradbo tovarne pa so
popolnoma izropali. 20. 6. 1947 so z nekdanjimi stroji dežnikarne ponovno zagnali tovarno
Okrajna dežnikarna. Leta 1955 se je tovarna preimenovala v Tovarno dežnikov heroj Štefan
Kovač, leta 1959 pa v Indip – industrija dežnikov in pletenin. Zaradi velike gospodarske
krize je podjetje leta 2001 objavilo stečaj.

KERAMOZ – PODJETJE ZA EKSPLOATACIJO NEKOVIN FRAM
Signatura: PAM/1098
Kraj: Fram

Ohranjeno gradivo: 1954–1959

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
arhivski popis

Informativna pomagala:
Vsebina: Poslovna

Jezik: slovenski

korespondenca 1954–1959; likvidacijski spisi 1955–1959.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje Keramoz Fram je bilo ustanovljeno leta 1954 kot industrijsko podjetje
za eksploatacijo in predelavo nekovin. Pri Gospodarskem sodišču je bilo registrirano leta
1955. S poslovanjem je prenehalo leta 1955 na podlagi odločbe Okrožnega gospodarskega
sodišča v Mariboru, ko je bila uvedena prisilna likvidacija.

Historiat ustvarjalca:

MARIBORSKI TISK – GRAFIČNO ZALOŽNIŠKO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1157
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1920–1998

Količina: 352

Tekoči metri: 37

arhivskih škatel, 12 knjig
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski,

nemški

Knjiga delnic 1921–1932; zapisniki: upravnega sveta 1920–1928, delavskega sveta 1950–
1995, upravnega odbora 1950–1967, sindikata 1958–1994, zbora delavcev 1975–1978; projektna dokumentacija objektov 1931–1988; zaključni računi 1941–1995; registracijski spisi
1945–1962; matične knjige zaposlenih 1947–1950; pravilniki 1953–1968; strelska družina:
pravilniki, zapisniki sej, poročila 1959–1982; statuti 1962–1974; Planinsko društvo Mariborski tisk: poročila, okrožnice, zapisniki sej 1966–1984; samoupravni sporazumi 1969–
1981; Civilna zaščita Mariborski tisk: zapisniki, pravilniki, fotografije 1971–1985; glasilo
delavcev 1974–1985; statistika 1988–1996; osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano v letih 1963, 1964, 1993 in 1998.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Začetek Mariborske tiskarne sega v leto 1795. Njen ustanovitelj je bil Franz
Anton Schütz iz Celovca, predstavljala pa je prvo tiskarno v Mariboru. Preden si je Schütz
uredil tiskarno na vogalu Glavnega trga in takratne Dravske ul., je imel tiskarno najprej v
Celju in še na Ptuju. S Ptuja jo je preselil v Maribor, kjer je bil sedež okrožnega urada in
edina gimnazija na Spodnjem Štajerskem. Po Schützovi smrti je podjetje prevzel Ignacij

Historiat ustvarjalca:
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Dunschegg, njegov naslednik pa je bil Karl Janschitz, ki je vodil tiskarno več kot 40 let. Pod
njegovim lastništvom se je obrat okoli leta 1819 preselil v Dravsko ul. in nato leta 1838 v
Jurčičevo ul. Leta 1850 so obrat modernizirali s prvim železnim tiskarskim strojem. Leta
1885 je tiskarna prešla v roke Leopolda Kralika. Leta 1902 so v podjetju uvedli električni
pogon. Oktobra 1919 je tiskarna prišla v slovenske roke, ko je bila priključena
kamnotiskarskemu obratu Karla Robitscha. Ime podjetja se je spremenilo v Mariborska
tiskarna d. d. Od leta 1926 je bilo podjetje last Hinka Pogačnika. Leta 1937 je bil obrat
preseljen na novo lokacijo v Kopališko ul. Z letom 1941 se je tiskarna pod okupatorjem
imenovala Marburger Verlags- und Druckerei Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Leta 1948
je bila v register državnih podjetij vpisana z nazivom Mariborska tiskarna v Mariboru. Leta
1962 se je podjetju priključilo še časopisno podjetje Večer. Iz njiju je nastalo podjetje
Mariborski tisk, ki se je leta 1975 preselilo na drugo lokacijo. Leta 1990 se je od njega
osamosvojilo časopisno in založniško podjetje Večer. Kasneje je bil v podjetju uveden
stečajni postopek.

TISKARNA SV. CIRILA IN METODA V MARIBORU
Signatura: PAM/0989
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1938–1941

Količina: 5

Tekoči metri: 0,5

arhivskih škatel
arhivski popis

Informativna pomagala:
Vsebina: Poslovna

Jezik: slovenski,

nemški

korespondenca 1938–1941.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je leta 1963 v PAM predal PMM.

Tiskarna je bila v trgovski register vpisana leta 1900 kot Tiskarna sv. Cirila v
Mariboru. Predmet poslovanja je obsegal tisk, izdajateljsko dejavnost, prodajo predvsem
molitvenih knjig in drugih tiskov. Lastnik tiskarne je bilo Katoliško tiskovno društvo. Leta
1924 je Tiskarna sv. Cirila postala last Spodnještajerske ljudske posojilnice. Zaradi tega je
bila na predlog ravnatelja Antona Jerovška leta 1925 organizirana in v zadružni register
vpisana tiskovna zadruga Tiskarna sv. Cirila v Mariboru, v katero so se včlanili vsi člani
Katoliškega tiskovnega društva in vplačali svoje deleže. Prvi načelnik zadruge je bil Martin
Matek, stolni prošt v Mariboru. Vse koncesije in obrtne pravice so bile prenesene iz
Katoliškega tiskovnega društva na zadrugo. Namen zadruge je bilo skupno izdajanje,
zalaganje, razmnoževanje raznih knjig, prodaja papirniških izdelkov in molitvenikov. Leta
1932 je bila tiskarna izbrisana iz registra zaradi končane likvidacije, ki so jo člani predlagali
na občnem zboru leta 1931. Zadruga je vso svojo lastnino prodala novi družbi z nazivom
Tiskarna sv. Cirila in Metoda v Mariboru, ki je bila leta 1930 vpisana v trgovski register na
podlagi družbene pogodbe. Leta 1941 je vodenje tiskarne prevzel nemški upravitelj Egon
Baumgartner, tiskarna pa med vojno skoraj ni delovala, saj so bili stroji predani v
Mariborsko tiskarno, ki jo je vodil isti upravnik. Leta 1945 so bile tiskarni vrnjene
nepremičnine na Koroški in Splavarski cesti, podjetje pa zaradi pomanjkanja opreme s
poslovanjem ni začelo. Leta 1947 je MLO Maribor prostore tiskarne oddal podjetju Mepa
grafična industrija Maribor. Zaradi prenehanja poslovanja je bila tiskarna leta 1947 tudi
izbrisana iz trgovskega registra, nepremičnine pa so bile leta 1953 prepisane na SLP pod
upravo podjetja Mepa grafična industrija Maribor.

Historiat ustvarjalca:
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A.650 STORITVENE DEJAVNOSTI
Skupina združuje fonde organizacij s področja upravljanja z električno energijo, plinom in
vodo, gradbeništva, trgovine, prometa, gostinstva, informacijskih in komunikacijskih
dejavnosti, poslovanja z nepremičninami ter drugih poslovnih dejavnosti.
Elektrogospodarstvo obsega načrtovanje, projektiranje in
investiranje gradnje
elektroenergetskega sistema, vodenje obratovanja sistema in vodenje poslovno-tarifne politike.
Uvajanje elektrifikacije na Slovenskem lahko razdelimo v štiri obdobja. V začetnem (1883–
1890) je v Mariboru leta 1883 prvič zasvetila električna luč. V tem času je bilo zgrajenih 7
elektrarn s skupno močjo 30 kW, ki so proizvajale enosmerni tok. V drugem obdobju (1891–
1900) je delovalo 28 elektrarn, od teh 21 industrijskih, 3 mešane in 4 javne elektrarne. V tretjem
obdobju (1901–1910) se je začel predvsem v industriji uvajati trifazni tok, v četrtem obdobju
(1910–1917) pa je bilo zgrajenih že 66 elektrarn. V letih 1918–1941 je sledila hitra elektrifikacija
slovenskega ozemlja. Leta 1941 je bilo že 833 elektrarn. V prvi fazi elektrifikacije Slovenije je
bilo gospodarjenje z
električno
energijo
prepuščeno pobudi posameznikov.
Elektrogospodarske naloge na Štajerskem je prevzela HE Fala, ki je ustanovila podjetje za
preskrbo z električno energijo v Mariboru. Leta 1945 je bilo ustanovljeno podjetje Državne
elektrarne Slovenije s sedežem v Ljubljani, leta 1948 so ga reorganizirali in po letu 1950
decentralizirali upravljanje ter uvedli delavsko samoupravljanje. Do leta 1960 je bilo 12
proizvodnih podjetij in 14 podjetij za distribucijo električne energije. Od leta 1974 so delovala
vsa elektrogospodarska podjetja v okviru sestavljene organizacije Elektrogospodarstva
Slovenije. V PAM hranimo tri fonde z dejavnostjo upravljanja z električno energijo, plinom in
vodo.
Gospodarska dejavnost gradbeništva zajema načrtovanje, oblikovanje, izračun in
dimenzioniranje, izvedbo, vzdrževanje ter sanacijo vseh vrst gradbenih objektov in del.
Gradbeni objekti se tako delijo na: visoke gradnje ali stavbe (stanovanjske, industrijske, šolske,
zdravstvene, javne itd.), prometnice (ceste, železnice, mostovi, predori ipd.) in hidrotehnične
objekte (energetske, regulacijske, melioracijske, sanitarne – vodovodi, kanalizacije). Po drugi
svetovni vojni se je v porušeni Jugoslaviji začela obnova vseh objektov. Ministrstvo za gradnje
je organiziralo tehnične baze za obnovo, za gradnjo po planu predvidenih ključnih objektov so
bila ustanovljena nova gradbena in montažna podjetja. V letih 1945 do 1947 je bilo tako
obnovljenih 30.000 zgradb. Z uvedbo samoupravljanja so se v gradbeništvu po letu 1952 začele
postopno uveljavljati tržne zakonitosti, zlasti v 60. letih. Podjetja so si morala sama priskrbeti
delo; začela so izdelovati projekte po lastni tehnologiji. S sodobnim načinom gradnje so se
gradbena podjetja uveljavila tudi zunaj Slovenije in od leta 1963 tudi na tujem. Zgrajeni objekti
doma in na tujem so kazali, da je slovensko gradbeništvo konec 70. let doseglo raven razvitih
držav. Vrhunec proizvodnje in zaposlenosti je gradbeništvo doseglo v 80. letih, odtlej pa so se
investicije zaradi ekonomske krize zmanjšale za okoli 30 %. V PAM hranimo gradivo 21
organizacij, ki so opravljale ali še vedno opravljajo dejavnost gradbeništva.
Gostinska dejavnost na Slovenskem se je konec 19. st. razmahnila s povečanim turističnim
prometom. V Avstro-Ogrski so začeli delovati državni organi za tujski promet in usmerjanje
gostinstva. Sočasno so se porajale prve družbene organizacije za napredek tujskega prometa.
Razvoj gostinstva je zavrla prva svetovna vojna, po njej pa še gospodarska kriza v začetku 30.
let. Med vojnama je število gostišč močno naraslo, kar je bilo bolj odraz iskanja možnosti za
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preživetje kot dejanskih potreb. Leta 1939 je bilo v Sloveniji 6271 gostišč. V Ljubljani so leta
1937 ustanovili Združenje gostilničarjev Slovenije. Med drugo svetovno vojno so bili mnogi
objekti porušeni, nekatere je okupator zasedel, več lastnikov pa je obrate zaprlo. Večja gostišča
so po letu 1945 prešla z nacionalizacijo v družbeno last. V letih 1946–1954 so delovala državna,
zadružna, zakupna in redka zasebna gostišča. V tem času je bilo ustanovljenih veliko obratov
družbene prehrane in počitniških domov. Intenzivna gradnja novih gostinskih objektov se je
začela po letu 1960. Za usmerjanje razvoja gostinstva je bila leta 1952 ustanovljena Gostinska
zbornica Slovenije, ki se je leta 1964 vključila v Gospodarsko zbornico Slovenije, v okviru
katere deluje od leta 1979 Splošno združenje gostinstva in turizma.
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•

Cestno podjetje Maribor: 25 let (1987). Maribor: Cestno podjetje Maribor.

•
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A.651

UPRAVLJANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO,
PLINOM IN VODO

ELEKTRO SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/1009
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 3 arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Načrti

Ohranjeno gradivo: 1937–1952
Tekoči metri: 0,3
Jezik: slovenski

daljnovoda Velenje–Mežica 1937; korespondenca 1937–1952.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje Elektro Slovenj Gradec je bilo leta 1963 s sklepom Izvršnega sveta
skupščine SRS pridruženo podjetju Elektro Celje in je delovalo kot Obrat Slovenj Gradec.
Leta 1981, po prenehanju delovanja Podjetja za distribucijo električne energije Slovenije, se
je TOZD Elektro Slovenj Gradec povezal z ostalimi tozdi v DO Elektro Celje, ki je leta 1991
začel delovati kot Javno podjetje za distribucijo električne energije Elektro Celje.

Historiat ustvarjalca:

ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE MARIBOR
Signatura: PAM/1178
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1954–1998

Količina: 1066

Tekoči metri: 110

arhivskih škatel, 58 zvitkov, 41
zemljevidov
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Plani 1954–1970; poročila 1957–1993; projektne naloge 1969–1997; raziskave skupnosti
jugoslovanskega elektrogospodarstva 1970–1990; zapisniki: delavskega sveta 1974–1989,
poslovnega odbora 1975–1990, kolegija direktorjev 1976–1985, komisije za pripravo
izgradnje nuklearne elektrarne JUGEL 1983–1989; dopisi, zapisniki, poročila: Nuklearna
elektrarna Krško 1974–1995, Rudnik urana Žirovski Vrh 1974–1987, Zasavski
premogovniki 1979–1989, Termoelektrarna Šoštanj 1976–1990; pravilniki 1976–1991;
investicijski programi 1976–1988; gradbena dokumentacija 1977; samoupravni akti 1978;
elektroenergetska bilanca 1979–1990.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano v letih 1997 in 2002.

Že leta 1970 so se elektrarne Trbovlje, Brestanica in Toplarna Ljubljana
združile z Dravskimi elektrarnami v podjetje Elektrogospodarstvo Maribor. V letu 1972 so
se slovenska podjetja za proizvodnjo, prenos in distribucijo energije povezala v Združeno
podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije s skupnimi službami v Mariboru in Ljubljani. Leta
1974 je bil ustanovljen SOZD elektrogospodarstva Slovenije, ki je povezal tudi
premogovnike in omogočil enotnejši način planiranja in gradnje celotnega sistema. V
SOZD elektrogospodarstva Slovenije je bilo združenih 17 elektrogospodarskih delovnih
organizacij. SOZD je vključeval pet distribucijskih delovnih organizacij: Elektro Celje,
Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska, proizvajalce

Historiat ustvarjalca:
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hidroelektrične energije Dravske, Savske in Soške elektrarne ter Termoelektrarne Šoštanj,
Trbovlje, Elektrarna Brestanica, Toplarna Ljubljana in Nuklearna elektrarna Krško. Poleg
teh so bili v SOZD vključeni še Rudnik urana Žirovski Vrh, Delovna organizacija skupnega
pomena za obdelovanje in posredovanje informacij ter Delovna organizacija inženiring.
Dejavnost podjetja je obsegala nakup in prodajo električne energije zunaj
elektrogospodarskega sistema. Leta 1990 je z ustanovitvijo podjetja Elektro Slovenija in
petih javnih podjetij za distribucijo električne energije SOZD prenehal delovati. Leta 1991 je
bilo ustanovljeno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring d. o. o.

A.652 GRADBENIŠTVO
CESTNO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/0917
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1930–1999

Količina: 293

Tekoči metri: 30

arhivskih škatel, 6 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Gradivo Uprave za ceste OLO Maribor in Murska Sobota 1930–1940; delavske knjižice
1946–1953; zaključni računi 1954–1993; vzorčni primeri: naznanilni listi 1958–1963,
izjemna dovoljenja 1949–1969, plačilni seznami, mezdne pole 1945–1956; ustanovni akti
podjetja in tozdov 1962–1979; pravilniki, poslovniki 1962–1989; zapisniki: delavski svet
1963–1990, zbor delavcev 1973–1994, upravni odbor 1963–1970, izvršilni odbor 1974–
1989; samoupravni splošni akti in sporazumi 1970–1990; »Naše glasilo« – glasilo
delavcev Cestnega podjetja Maribor 1978–1985; statuti 1980–1990; finančni gospodarski
plani 1980–1990; »Informator«, bilten podjetja 1985–1993.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo podjetja je bilo predano v letih 2008 in 2009. Prevladuje gradivo iz
obdobja samoupravnega gospodarstva.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Cestno podjetje Maribor je bilo ustanovljeno decembra 1961, njegove korenine
pa segajo v leto 1946, ko je bila ustanovljena Uprava za ceste pri Ministrstvu za gradnje z
upravami za ceste v Ljubljani, Mariboru, Celju in Novem mestu. Leta 1962 so se v Cestno
podjetje Maribor združile dotedanje cestne organizacije: Tehnična sekcija Uprave za ceste
LRS v Mariboru, Okrajna cestna uprava v Mariboru in Okrajna cestna uprava v Murski
Soboti. Leta 1973 je podjetje ustanovilo sedem temeljnih organizacij, ki so se leta 1990
razdružile, štiri od njih pa so se januarja 1990 ponovno združile v enovito družbeno
podjetje Cestno podjetje Maribor, p. o. Leta 1997 se je podjetje preoblikovalo v delniško
družbo. Med področja delovanja podjetja je sodila gradnja projektov nizkih gradenj,
rekonstrukcija in obnova, vzdrževanje cest, proizvodnja asfaltnih zmesi ipd.

Historiat ustvarjalca:
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GORNJERADGONSKA OBČINSKA OPEKARNIŠKA PODJETJA
Signatura: PAM/0963
Kraj: Gor.

Radgona, Boreci, Črešnjevci
Količina: 19 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1919–1966
Tekoči metri: 1,9
Jezik: slovenski,

nemški

Opis Opekarne Črešnjevci 1919; prijave delavcev 1928; poročilo o proizvodnji 1937–
1946; raportne knjige 1936–1945; tovorni listi 1937–1946; analiza plana 1962.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje je bilo vpisano v register leta 1923. Predmet poslovanja je bila
proizvodnja in prodaja opeke ter keramičnih izdelkov. Lastnica podjetij je bila občina Gor.
Radgona, ki jih je po prevratu 1918 prevzela od občine Radgona. V sklopu podjetja sta
delovali Opekarna Boreci in Opekarna Črešnjevci. Opekarna v Črešnjevcih je bila vpisana v
register leta 1893 kot Bürgerliche Ziegelei der Stadt Radkersburg, Črešnjevci in je delovala kot
mestno podjetje pod lastništvom Mestne občine Radgona do leta 1914, ko je bila
preimenovana v Radkersburger städt. Ziegelwerke.

Historiat ustvarjalca:

GRADBENI FINALIST MARIBOR
Signatura: PAM/1189
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1977–1993

Količina: 62

Tekoči metri: 6,2

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Registracijski spisi 1977; zaključni računi 1977–1988; zapisniki: delavskega sveta 1977–
1988, strokovnega kolegija 1988; samoupravni sporazumi 1977–1986; gospodarski plani
1978–1985; analize poslovanja 1980–1985; gradbeni načrti 1981–1989; delovodniki 1985–
1988; osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Leta 1977 so se v delovno organizacijo Gradbeni finalist Maribor združili
delavci petih podjetij: Keramičarstvo in pečarstvo Maribor, Zvezda, podjetje za izdelavo
vseh vrst podov Maribor, Gradles, gradbeno obrtno podjetje Maribor, Slikar, obrtno
podjetje za soboslikarstvo in pleskarstvo ter črkoslikarstvo Maribor ter Tapetnik,
proizvodno obrtno podjetje Maribor. V letu 1978 je bilo organiziranih 9 tozdov. Leta 1991
se je v podjetju začel stečajni postopek, podjetje pa je bilo leta 2003 izbrisano iz sodnega
registra.

Historiat ustvarjalca:

GRADBENIK – GRADBENO PODJETJE LENDAVA
Signatura: PAM/1112
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1956–2000

Količina: 60

Tekoči metri: 7,6

arhivskih škatel, 16 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Zaključni

računi 1956–2000; osebne mape zaposlenih; matične knjige.

Sistem ureditve: Gradivo
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Jezik: slovenski

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.
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Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2004.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Začetek poslovanja podjetja sega v leto 1951, ko je bilo ustanovljeno podjetje z
nazivom Mestno podjetje Remont Lendava, ki se je kasneje preimenovalo v Remont,
gradbena obrt Lendava. Leta 1956 se je podjetje preimenovalo v Gradbeno podjetje
Gradbenik Lendava. Dejavnost podjetja je obsegala gradbene storitve. Leta 1963 je bilo
podjetju priključeno podjetje Lendavske opekarne Lendava, leta 1966 pa še Obrtno podjetje
Opekarna Dobrovnik. Leta 1973 je bilo podjetje Gradbenik Lendava pripojeno podjetju
Konstruktor Maribor, kjer je delovalo kot TOZD. Leta 1989 se je ponovno oblikovalo kot
samostojno podjetje Gradbeno podjetje Gradbenik Lendava. Leta 1999 se je podjetje
pripojilo k podjetju Gidos, gradbena in instalacijska dejavnost, obrt in storitve Lendava. Že
leta 1993 je iz TOZD Obrtno instalacijska dela Lendava nastalo podjetje Gidgrad, družba za
gradbeništvo, instalacije, inženiring in druge poslovne storitve Lendava, ki si je leta 2000
pripojilo prevzeto podjetje Gradbenik Lendava. V istem letu se je v podjetju Gidgrad
Lendava začel stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

GRADIS – GRADBENO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/0922
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1945–1995

Količina: 2700

Tekoči metri: 270

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški, nemški

Vsebina: Matične

knjige zaposlenih 1945–1966; gradbeni načrti in projektna dokumentacija 1950–
1995; zapisniki: upravnega odbora 1956–1994, delavskega sveta 1965–1994; letna poročila
1960–1990; kadrovska statistika 1965–1995; pravilniki 1967–1992; statuti 1968–1988;
informativni bilten 1973–1987; opisi delovnih mest 1975–1990; gospodarski načrti 1976–
1993; samoupravni sporazumi 1976–1987; zaključni računi 1981–1994; registracijski spisi
1990–1993; osebne mape zaposlenih 1994–1995; fotografije.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano v letih 1996 in 1997.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Leta 1945 je bila ustanovljena Gradbena direkcija Slovenije, ki je po vojni
združila zaplenjena podjetja ter kasneje priključila še več industrijskih obratov, delavnic,
žag in kamnolomov, tako da je podjetje združevalo 70 % vseh gradbenih zmogljivosti v
republiki. S pomočjo gradbenih vodstev v posameznih mestih se je podjetje lotevalo
največjih obnovitvenih del ne samo v Sloveniji, temveč tudi v drugih republikah. Poleg
gradbene dejavnosti je podjetje opravljalo tudi projektivno, strojno-prometno,
železokrivsko in lesnoindustrijsko dejavnost. Od ustanovitve do konca sedemdesetih let je
bilo podjetje eno največjih v državi; bilo je nosilec tehnološkega razvoja na področju
gradbeništva. Gradbeno industrijsko podjetje Gradis je združevalo 16 tozdov, ki so
lokacijsko pokrivali celotno področje Republike Slovenije, s svojimi dejavnostmi pa celotni
spekter gradbeništva, od projektiranja, inženiringa, do izvedbe vseh vrst inženirskotehničnih objektov. V začetku 90. let se je podjetje reorganiziralo na način, da so se temeljne
organizacije organizirale kot samostojna podjetja, v nadaljevanju pa so se ta z lastninskim

Historiat ustvarjalca:
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preoblikovanjem spremenila v delniške družbe. Gradis gradbeno podjetje Maribor je
nastalo leta 1989 z organiziranjem iz TOZD Gradbena enota Maribor. Leta 1995 je bil v
podjetju uveden stečajni postopek.

GRADIS – GRADBENO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM
Signatura: PAM/1022
Kraj: Ravne

na Koroškem
Količina: 119 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1947–1996
Tekoči metri: 11,9
Jezik: slovenski

Delavske knjižice 1947; zaključne bilance 1961–1991; stečajni spisi 1991–1996; osebne
mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2005.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Gradis gradbeno podjetje Ravne na Koroškem je nastalo leta 1990 z
organiziranjem iz TOZD Gradbena enota Ravne na Koroškem, ki je bil v sestavi delovne
organizacije Gradbeno industrijsko podjetje Gradis. Leta 1991 je bil v podjetju uveden
stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

GRANIT – GRADBENO PODJETJE SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1185
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 39 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Gradbeni

Ohranjeno gradivo: 1980–1997
Tekoči metri: 3,9
Jezik: slovenski

projekti 1980–1997.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2002.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Gradbeno podjetje Granit Slovenska Bistrica je bilo ustanovljeno leta 1946, ko
je takratni gradbeni odsek pri OLO v Slovenski Bistrici s svojim sklepom ustanovil okrajno
gradbeno podjetje Slovenska Bistrica – Ograd, pozneje Bigrad. V letu 1952 je podjetje
prevzelo ime Granit. Skladno z novo zakonodajo je podjetje leta 1998 uspešno zaključilo
proces lastninskega preoblikovanja in se organiziralo kot delniška družba.

Historiat ustvarjalca:

KOGRAD – SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE DRAVOGRAD
Signatura: PAM/0886
Kraj: Dravograd

Ohranjeno gradivo: 1954–1997

Količina: 58

Tekoči metri: 5,8

arhivskih škatel, 7 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis
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Zapisniki: delavskega sveta 1954–1991, upravnega odbora 1954–1991, projektivnega
biroja 1975–1990, zbora delavcev 1975–1990; zaključni računi 1953–1990; kadrovska
evidenca 1960–1997; gradivo podjetja Obrtno podjetje Meža 1965–1974; samoupravni
sporazumi 1973–1987; statuti 1976–1990; poslovniki 1979–1985; glasilo »Koroški zidar«
1976–1988.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo predano v PAM leta 2006.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1947 kot Gradbeno podjetje Dravograd.
Predmet poslovanja je obsegal zidarska in tesarska dela na stavbah in adaptacije. Leta 1955
je bilo podjetje vpisano v register gospodarskih podjetij pri Okrožnem gospodarskem
sodišču v Mariboru s predmetom poslovanja, ki je obsegal visoke in nizke gradnje,
adaptacije, projektiranje, stavbna mizarska dela in soboslikarstvo. Leta 1976 je bilo podjetje
iz registra izbrisano zaradi združitve z Gradbenim podjetjem Slovenj Gradec in Gradbenim
podjetjem Prevalje v novo podjetje Splošno gradbeno podjetje Koroški zidarji Dravograd.
Leta 1990 se je podjetje imenovalo SGP Kograd Dravograd, nastalo pa je z organiziranjem
TOZD Industrija gradbenih elementov in materiala Otiški Vrh pri Dravogradu.

Historiat ustvarjalca:

KONSTRUKTOR – SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1161
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1947–1998

Količina: 119

Tekoči metri: 11,9

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Korespondenca 1947–1951; zapisniki: primopredajni 1952–1976, poslovnega odbora
1973–1974; fotografije 1958–1976; glasilo »Konstruktor« 1962–1995; samoupravni
sporazumi 1975; Konstruktor Mizarstvo: samoupravni sporazumi 1977–1988, pravilniki
1977–1987, statuti 1977–1995, zapisniki (delavskega sveta 1975–1990, sindikata 1975–1986,
odbora za delavska razmerja 1979–1989, zbora delavcev 1987–1989, upravnega odbora
1992–1995, nadzornega sveta 1996–1997), zaključni računi 1976–1983, gradbeni načrti 1977–
1989, poslovna poročila 1978–1996, sanacijski programi 1984, gospodarski načrti 1987–1997,
registracijski spisi 1991–1998; Konstruktor Gradbeništvo: zapisniki (upravnega odbora
1991–1995, nadzornega sveta 1996–1997), zaključni računi 1991–1997, registracijski spisi
1991–1997; Konstruktor Trgovina Hoče: registracijski spisi 1992–1996, zapisniki (upravnega
odbora 1992–1995, nadzornega sveta 1996); Konstruktor Kovinar Hoče: zapisniki
upravnega odbora 1991–1995, registracijski spisi 1991–1997.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano v več predajah od leta 1998 do 2004.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Podjetje Konstruktor Maribor je bilo ustanovljeno leta 1947 z odlokom vlade
Slovenije kot bazensko gradbeno podjetje za mariborsko okrožje. Njegova osnovna
dejavnost je bilo gradbeništvo. Njegova ustanovitev je bila utemeljena s prevzemom vseh
osnovnih in obratnih sredstev podjetja Magrad, ustanovljenega z združitvijo gradbenih

Historiat ustvarjalca:
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podjetij Karla Glaserja v Mariboru, Alojza Peklarja v Košakih in Franca Preglava iz Radelj.
Konstruktorju je bilo priključeno še nekdanje mariborsko Gradbeno podjetje ing. arch.
Jelenc & ing. Šlajmer (ustanovljeno leta 1926). Leta 1947 je podjetje Konstruktor prevzelo
pomožne obrate podjetja Gradis IMM, kasneje uredilo še centralno gramoznico v Bohovi,
leta 1949 pa zgradilo delavsko naselje na Pobrežju. Leta 1960 je podjetje začelo z gradnjo
stanovanjskih, industrijskih, prometnih in turističnih objektov ne le v Sloveniji in takratni
Jugoslaviji, ampak tudi v tujini (Madžarska, Avstrija, Nemčija, Francija, Irak). Podjetje se je
ukvarjalo z visokimi gradnjami, projektiranjem gradbenih objektov, svetovalnim
inženiringom, proizvodnjo predizdelanih gradbenih elementov, kovinskopredelovalno
dejavnostjo, instalacijskimi in zaključnimi deli v gradbeništvu ter s proizvodnjo končnih
lesnih izdelkov. Leta 1990 je bilo podjetje organizirano kot družbeno podjetje združenih
tozdov Mizarstvo, Gradbeništvo in Skupnih služb. Leta 1991 je SGP Konstruktor Maribor
ustanovil več družb z omejeno odgovornostjo, med njimi so bili tudi Konstruktor
Gradbeništvo Maribor, Konstruktor Kovinar Maribor, Konstruktor Mizarstvo Maribor ter
Konstruktor Trgovina Hoče. Leta 1997 se je Konstruktor preoblikoval v delniško družbo
Konstruktor, že leta 1998 pa je bil vložen predlog prisilne poravnave. V podjetju
Konstruktor Gradbeništvo se je začel stečajni postopek leta 1997, v Konstruktor Mizarstvu
Maribor pa leta 1998, medtem ko je bilo podjetje Konstruktor Trgovina Hoče ukinjeno leta
1996. Leta 2003 je podjetje Konstruktor prevzelo podjetje Prevent Gradnje iz Slovenj
Gradca, že leta 2005 je konzorcij razpadel in podjetje Konstruktor so prevzeli novi lastniki,
ki so ustanovili podjetje Konstruktor VGR d. o. o.

MONTER – KOVINSKO GRADBENO PODJETJE POLJČANE
Signatura: PAM/1111
Kraj: Poljčane

Ohranjeno gradivo: 1949–1993

Količina: 58

Tekoči metri: 8

arhivskih škatel, 24 knjig,
33 zvitkov
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Matične knjige zaposlenih 1949–1995; zaključni računi 1955–1991; zapisniki: delavskega
sveta, zbora delovnih ljudi 1976–1992, sindikata 1980–1991, disciplinske komisije 1982–
1992; pravilniki in samoupravni sporazumi 1978–1984; gradbeni načrti 1985–1993;
statistična poročila 1989–1993.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo podjetja je bilo predano leta 1996 in obsega vse obdobje poslovanja
podjetja, razen delovanja v stečajnem postopku.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Mehanična delavnica Poljčane je bila ustanovljena leta 1948 z odlokom OLO
Poljčane. Leta 1960 je spremenila ime v Kovinsko podjetje Poljčane. Predmet poslovanja
podjetja je že od leta 1957 obsegal ključavničarstvo, kleparstvo in vodoinstalaterstvo.
Podjetje se je leta 1968 preimenovalo v Kovinsko gradbeno podjetje »Monter« Poljčane,
predmet poslovanja pa je zajemal izdelavo in montažo vseh aluminijskih in železnih
gradbenih elementov ter popravilo vseh motornih vozil in drugih strojev. Leta 1988 se je
podjetje ukvarjalo s proizvodnjo sestavnih delov za stavbne konstrukcije iz jekla ali drugih

Historiat ustvarjalca:
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kovin, pločevinastih cevi in dimnikov, kovinskih oken in vrat, stopnišč in drugih kovinskih
izdelkov za gradbeništvo ter druge namene. Stečajni postopek se je v podjetju pričel leta
1993 in bil zaključen v letu 2003.

OBNOVA – GRADBENO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1099
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1953–1958

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Delovodniki

1953–1958; likvidacijski spisi 1954–1956; zapisniki likvidacijskega
upravnika 1956–1958.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat ustvarjalca: Gradbeno

podjetje Obnova Maribor je leta 1956 z odločbo OLO Maribor Tezno
prešlo v prisilno likvidacijo. Z delovanjem je nadaljevalo do leta 1958.

OBRTNO PODJETJE DRAVOGRAD
Signatura: PAM/1132
Kraj: Dravograd

Ohranjeno gradivo: 1953–1961

Količina: 8

Tekoči metri: 0,8

arhivskih škatel, 4 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski

računi 1953–1960; osebni listi zaposlenih 1958–1959; matična knjiga.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1968 predal SO Dravograd.

Podjetje je nastalo iz nekdanje Uprave stanovanjskih zgradb Dravograd, ki je
bila ustanovljena leta 1949 ter je poslovala z nekaterimi spremembami naziva vse do
končnega preimenovanja v Obrtno podjetje Dravograd. Obrtno podjetje Dravograd je bilo
ustanovljeno z odločbo ObLO Dravograd leta 1956. Predmet poslovanja je obsegal
zidarstvo, tesarstvo, krovstvo, pleskarstvo, soboslikarstvo, mizarstvo, žagarstvo ter razrez
stekla in izdelovanje ogledal. Leta 1960 sta se iz podjetja izločila obrata mizarstvo in
tapetništvo, s čimer je podjetje izgubilo večino prostorov za delo. Zaradi poslovanja z
izgubo je bil leta 1962 v podjetju uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

OKRAJNO GRADBENO PODJETJE GORNJA RADGONA
Signatura: PAM/1146
Kraj: Gor.

Radgona
Količina: 6 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1952–1965
Tekoči metri: 0,6
Jezik: slovenski

Bilance 1952–1954; zaključni računi 1956–1960; pravilniki 1958–1964; zapisniki
delavskega sveta 1959–1965; likvidacijski spisi 1965.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.
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Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1975.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1946 z nazivom Okrajno gradbeno podjetje
Ragrad Gornja Radgona. Predmet poslovanja je obsegal gradnjo visokih stanovanjskih
zgradb, letovišč, gospodarskih in industrijskih zgradb, cest, mostov ter regulacijska dela na
rekah in potokih. Naziv podjetja je bil leta 1956 spremenjen v Gradbeno podjetje Gornja
Radgona. Leta 1968 je bilo podjetje izbrisano iz registra zaradi zaključka stečajnega
postopka.

Historiat ustvarjalca:

OPEKARNA KOŠAKI MARIBOR
Signatura: PAM/1014
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1948–1993

Količina: 206

Tekoči metri: 23

arhivskih škatel, 16 knjig,
7 tulcev
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Vsebina: Zaključni

računi 1949–1987; pravilniki in poslovniki 1954–1988; tehnična dokumentacija
1962–1981; zapisniki: upravnega odbora 1963–1969, delavskega sveta 1963–1988,
disciplinske komisije 1965–1988, sindikata 1966–1988, poslovnega in nadzornega odbora
1969–1976; poročila: letna 1957, o proizvodnji in prodaji 1970–1980; kupoprodajne pogodbe
za nepremičnine 1967–1976; samoupravni sporazumi 1970–1971; delovodniki 1978–1991;
kadrovske evidence 1984–1993; fotografije.

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: Podjetje

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

je gradivo predalo v PAM leta 1994.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Opekarna je bila zgrajena leta 1902 in je do konca druge svetovne vojne
delovala kot družinsko podjetje. Podjetje Mariborske opekarne Maribor je bilo ustanovljeno
z odločbo Vlade LRS leta 1947 ter registrirano pri Okrožnem gospodarskem sodišču v
Mariboru leta 1955. V podjetju je bilo združenih več opekarn (Radvanje, Razvanje, Rače,
Pragersko in Ptuj). Predmet poslovanja je zajemal izdelovanje vseh vrst opečnih izdelkov.
Leta 1954 so se posamezni obrati osamosvojili in obrat Košaki je obdržal ime Mariborske
opekarne Maribor Košaki, leta 1969 pa je podjetje spremenilo naziv v Opekarna Košaki
Maribor. V letu 1976 se je Opekarna Košaki združila kot TOZD Opekarna Košaki z
Opekarno Ptuj v delovno organizacijo Opekarniško podjetje »MAP« Maribor. Že leta 1978
sta se obe podjetji odločili za izstop iz delovne organizacije. Junija 1978 je bilo podjetje kot
samostojna organizacija spet vpisano v sodni register kot Opekarna Košaki Maribor. V
podjetju se je leta 1993 začel stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

OPEKARNA MARIBOR RADVANJE
Signatura: PAM/1011
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1951–1986

Količina: 67

Tekoči metri: 6,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
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Matične knjige zaposlenih 1951, 1979; zaključni računi 1953–1985; pravilniki 1970–1984;
zapisniki: delavskega sveta 1972–1984, zbora delavcev 1974–1986, komisije za delovna
razmerja 1982; statut 1973–1978; plani proizvodnje 1973–1977; registracijski spisi 1974.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano leta 1986.

Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo MLO Maribor leta 1949 z nazivom
Opekarna Maribor Radvanje. Po odločbi ObLO Maribor Tabor je bila leta 1962 podjetju
priključena še Opekarna Razvanje, ki pa je bila v letu 1969 likvidirana. Leta 1973 je bilo
podjetje vpisano v sodni register pri Okrožnem gospodarskem sodišču Maribor kot
delovna organizacija brez tozdov. Poslovni predmet je obsegal izdelavo in prodajo vseh
vrst opečnih izdelkov in polmontažnih betonsko-opečnih elementov. Podjetje je imelo od
leta 1971 tudi poslovno enoto v Gor. Radgoni.

Historiat ustvarjalca:

POZD STROJSERVIS BENEDIKT
Signatura: PAM/1176
Kraj: Benedikt

Ohranjeno gradivo: 1979–1985

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1979–1984; registracijski spisi 1981–1984; zapisniki samoupravne
delavske kontrole 1982–1984.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

POZD Strojservis Benedikt je bil ustanovljen na podlagi ustanovitvene
pogodbe med ustanoviteljem podjetja Mirkom Šijancem in izvršnim svetom SO Lenart leta
1979. Poslovni predmet podjetja je obsegal storitve z gradbeno mehanizacijo v
nizkogradbenih delih in izkopih. Leta 1984 je bil v podjetju uveden stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

REMONT – OBRTNO GRADBENO PODJETJE MAKOLE
Signatura: PAM/1100
Kraj: Makole

Ohranjeno gradivo: 1954–1972

Količina: 27

Tekoči metri: 2,8

arhivskih škatel, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Pravila

Jezik: slovenski

podjetja 1954–1972; zaključni računi 1955–1971; matične knjige zaposlenih.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1977 predal stečajni upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Gradbeno podjetje Remont Makole je bilo ustanovljeno z odločbo ObLO
Makole leta 1954. Predmet poslovanja podjetja je obsegal izvrševanje gradbenih, mizarskih,
pleskarskih, kovaških, kolarskih in čevljarskih del ter obratovanje z žago in ročno
opekarno. Leta 1969 se je podjetje preimenovalo v Obrtno gradbeno podjetje Remont
Makole. Stečajni postopek v podjetju se je začel leta 1972.

Historiat ustvarjalca:
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SAG KONSTRUKCIJE PRAGERSKO
Signatura: PAM/1197
Kraj: Pragersko

Ohranjeno gradivo: 1993–2004

Količina: 7

Tekoči metri: 0,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1993–2004; osebne mape zaposlenih 1993–2004; statistika 2001–2004;
montažni konstrukcijski načrti objektov.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2004.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje SAG Konstrukcije Pragersko je bilo ustanovljeno leta 1992. Dejavnost
podjetja je obsegala proizvodnjo kovinskih konstrukcij. Leta 2004 je bil v podjetju uveden
stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

STAVBAR – SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1096
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1973–1996

Količina: 900

Tekoči metri: 90

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki: delavskega sveta 1973–1992, zveze komunistov 1977–1981, sindikata 1982–
1988, političnega aktiva 1983–1984; informativni bilteni 1979–1988; gradivo podjetja
Stavbing Maribor: gradbeni projekti 1974–1996; gradivo podjetja Stavbar - Stavbex
Maribor: zapisniki upravnega odbora 1991–1995; registracijski spisi 1991–1995.

Vsebina:

Fond vsebuje gradivo podjetij SGP Stavbar Maribor ter podjetij, ki so bila
ustanovljena kot hčerinske družbe. Ta so formirana kot podfonda Stavbing projektiranje in
inženiring Maribor ter Splošno gradbeno podjetje Stavbar - Stavbex Maribor.

Sistem ureditve:

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano med leti 2000 in 2002.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Leta 1947 je bilo z odločbo MLO Maribor ustanovljeno Gradbeno podjetje
Megrad kot naslednik Združenih delavnic narodne imovine, ki so bile ustanovljene leta
1945. Združene delavnice so imele poleg ključavničarskega, mizarskega in drugih
oddelkov tudi gradbeni oddelek. Leta 1955 se je podjetje Megrad preimenovalo v
Gradbeno podjetje Stavbar. V letu 1974 se je podjetje preimenovalo v delovno organizacijo
Stavbar s štirimi tozdi: TOZD Visoke gradnje, TOZD IGM (Industrija gradbenega
materiala) Hoče, TOZD Opekarna Pragersko, TOZD Splošni projektivni biro in DSSS. Leta
1990 se je TOZD IGM reorganiziral v podjetje Industrija gradbenega materiala, leta 1997 pa
se je podjetje lastninsko preoblikovalo v delniško družbo Stavbar IGM. Podjetje je leta 1996
ustanovilo hčerinsko družbo Stavbar gradnje. TOZD Splošni projektivni biro se je
preimenoval v podjetje Stavbing Projektiranje in inženiring d. o. o. V tem podjetju je bil
uveden stečajni postopek, ki se je zaključil leta 2001. Leta 1991 je podjetje SGP Stavbar
ustanovilo še podjetje SGP Stavbar - Stavbex, ki se je ukvarjalo z izvajanjem investicijskih

Historiat ustvarjalca:
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del, uvozom in izvozom ter komercialnimi posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga
in storitev. Leta 1996 je bil tudi v tem podjetju zaključen stečajni postopek.

TAPETNIK MARIBOR
Signatura: PAM/1102
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1951–1993

Količina: 19

Tekoči metri: 1,9

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Registracijski

spisi 1951–1970; zaključni računi 1952–1970; investicijski načrti 1957–1989;
statuti 1966–1989; pravilniki 1966–1990; samoupravni sporazumi 1974; zapisniki: zbora
delovnih skupnosti 1956–1977, upravnega odbora 1962–1971, delavskega sveta 1989–1992,
družbenopolitičnih organizacij 1989–1991, zbora delavcev 1989–1993; delovodniki 1989–
1993.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo je bilo v PAM predano v sklopu gradiva podjetja Gradbeni finalist.
Kasneje je bilo iz tega izločeno in formirano kot samostojen fond.

Historiat fonda:

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Leta 1951 je vlada LRS, Komite za narodno industrijo – sektor obrti priznala
Stanku Šnajdru naziv državnega obrtnega mojstra tapetniške in dekoratorske stroke. MLO
Maribor je tako ustanovil državni obrtni obrat za tapetništvo in dekoracijo v Mariboru na
Krekovi ul. Podjetje se je imenovalo Šnajder Stanko, državni obrtni mojster – tapetništvo in
dekoracija Maribor. Leta 1953 se je sedež podjetja preselil na Partizansko ul., naslednje leto
pa se je dejavnost podjetja razširila še na vozno tapetništvo. Leta 1958 se je podjetje
preselilo v Mlinsko ul. ter razširilo dejavnost na polaganje vseh vrst plastičnih podov,
preprog in oblaganje sten s tapetami ter se leta 1970 preimenovalo v Proizvodno obrtno
podjetje Tapetnik. Med leti 1975 in 1976 je prišlo do pobude o združitvi zaključnih del v
gradbeništvu v DO: Keramičarstvo in pečarstvo, Zvezda Maribor, Slikar Maribor, Gradles
Maribor in Tapetnik Maribor. Junija leta 1977 so se delavci podjetja Tapetnik izrekli za
preoblikovanje v TOZD in za priključitev v DO Gradbeni finalist. Leta 1984 se je k TOZD
Tapetnik priključilo še podjetje Tapetnik – obrtništvo v Jurčičevi ul. Leta 1988 se je večina
tozdov v DO Gradbeni finalist odločilo za razdružitev. Tapetnik se je tako preoblikoval v
samostojen DO s sedežem v Mlinski ul. Leta 1993 je bil v podjetju uveden stečajni
postopek, ki se je leta 2001 končal z izbrisom podjetja iz registra.

Historiat ustvarjalca:

TEHNOGRADNJE MARIBOR
Signatura: PAM/1089
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1947–1977

Količina: 569

Tekoči metri: 101

arhivskih škatel, 103 ovoji,
21 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Statuti; pravilniki; zapisniki: delavskega sveta 1957–1969, upravnega odbora,
primopredajni; dopisi; elaborati za: avtoceste, mline, kanale, mostove, jezove, elektrarne;

Vsebina:
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sanacijski načrti; analize poslovanja; sodni spisi; spisi o požarni varnosti in meritvah;
osebni kontni listi; seznami: delavcev, delavcev v tujini, odlikovancev; fotografije; projekti;
tehnična dokumentacija; okrožnice; zaključni računi 1955–1966.
Gradivo fonda Tehnogradnje Maribor je bilo v PAM predano v letih 1973, 1974 in
1976. Predajnik so bile Tehnogradnje Maribor v redni likvidaciji. Del gradiva Tehnogradenj
Maribor je Gradis nizke gradnje predal še leta 1996.

Historiat fonda:

Historiat ustvarjalca: Delavski

svet gradbenega industrijskega podjetja Gradis v Ljubljani je leta 1954
sklenil, da se gradbišče hidrocentrale Vuzenica osamosvoji in postane samostojno podjetje.
OLO Slovenj Gradec je dovolil konstituiranje podjetja. Ustanovljeno je bilo podjetje za
inženirskotehnične gradnje »Tehnogradnje« Vuzenica. Predmet poslovanja je bilo
projektiranje hidrocentral in ostalih inženirskotehničnih stavb. Leta 1962 se je sedež
podjetja preselil v Maribor. Podjetje je razširilo svojo dejavnost na izdelovanje investicijske
tehnične dokumentacije za vse vrste gradenj ter na izdelovanje montažnih elementov in
izvrševanje gradbenih obrtniškoinstalacijskih del. Zaradi večletnih gospodarskih težav, ki
so bile posledica preozke specializacije podjetja, je SO Maribor leta 1973 odločil, da podjetje
preneha z rednim poslovanjem. Uveden je bil postopek redne likvidacije podjetja. Po
sklepu Okrožnega gospodarskega sodišča Maribor je bil leta 1977 postopek redne
likvidacije zaključen. Likvidacijsko dokumentacijo sta prevzela SO Maribor in PAM.

ZVEZDA – PODI IN PODLOGE MARIBOR
Signatura: PAM/1155
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1963–1993

Količina: 61

Tekoči metri: 8,1

arhivskih škatel, 2 knjigi, 5 slik
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Načrti za objekte 1966–1993; registracijski in stečajni spisi 1969–1993; poročila ljudske
obrambe 1970–1990; zaključni računi 1975–1991; zapisniki: delavskega sveta 1977–1991,
zbora delavcev 1977–1989; osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1993.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Historiat ustvarjalca: Podjetje

za izdelavo vseh vrst podov Zvezda Maribor je bilo vpisano v register
gospodarskih organizacij leta 1959. Poslovni predmet podjetja je obsegal izdelovanje in
popravljanje podov in oblog iz parketa, desk in drugih vrst lesa. Leta 1977 se je podjetje
Podi in podloge Zvezda Maribor kot TOZD priključilo podjetju Gradbeni finalist Maribor.
Od leta 1990 je delovalo kot samostojno podjetje. Leta 1992 je bil v podjetju uveden stečajni
postopek.
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A.653 TRGOVINA
AVTO HOLCMAN MARIBOR
Signatura: PAM/1195
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1994–2002

Količina: 5

Tekoči metri: 0,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski

račun 1996; statistika 1996–1998; osebne mape zaposlenih.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano leta 2003.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1990, ukvarjalo pa se je z vzdrževanjem,
servisiranjem in prodajo motornih vozil. Leta 2002 je bil v podjetju uveden stečajni
postopek, ki je bil leta 2003 zaključen.

Historiat ustvarjalca:

AVTOHIŠA KANDUTI MARIBOR
Signatura: PAM/1194
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1995–2000

Količina: 5

Tekoči metri: 0,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Razvojni projekti 1995–1998; letna poročila 1997–1999; kadrovske evidence 1998–2000;
osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2003.

Historiat ustvarjalca: Podjetje

je bilo ustanovljeno leta 1996, področje dejavnosti je obsegalo trgovino
in posredništvo pri prodaji motornih vozil. Leta 2002 je bil v podjetju uveden stečajni
postopek, ki se je končal leta 2005.

AVTOMEHANIKA – MESTNO OBRTNO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1063
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1950–1958

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1951–1953; načrti garaž in delavnic 1953; zaključni račun 1955;
osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.
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Podjetje Avtomehanika, mestno obrtno podjetje Maribor je bilo ustanovljeno
leta 1951 z odločbo MLO Maribor. Predmet poslovanja je obsegal opravljanje
avtomehanske obrti. Leta 1955 je bila v podjetju uvedena prisilna likvidacija.

Historiat ustvarjalca:

BIS-MARK – PROIZVODNJA, TRGOVINA, POSREDNIŠTVO IN STORITVE
MARIBOR
Signatura: PAM/1196
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1996–2001

Količina: 17

Tekoči metri: 1,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Osebne

Jezik: slovenski

mape zaposlenih 1996–2001.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 2002 predala stečajna upraviteljica.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1995. Dejavnost podjetja je med drugim
obsegala trgovino z motornimi vozili in rezervnimi deli. Leta 2001 se je v podjetju začel
stečajni postopek, leta 2003 pa je bilo podjetje zaradi zaključka stečajnega postopka
izbrisano iz sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

GREINITZ – VELETRGOVINA ZA OGREVALNE NAPRAVE IN SANITARIJE
MARIBOR
Signatura: PAM/1191
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1992–1999

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Ustanovni

Jezik: slovenski

akti 1992; pravdni spisi 1996–1999.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2000.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje Greinitz, veletrgovina za ogrevalne naprave in sanitarije Maribor, je
bilo ustanovljeno leta 1992. Leta 1999 se je v podjetju začel stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

JEKLOTEHNA MARIBOR
Signatura: PAM/1018
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1948–2004

Količina: 401

Tekoči metri: 44

arhivskih škatel, 17 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbski (cirilica)

Matične knjige zaposlenih v podjetju 1948–1976; samoupravni akti in pravilniki 1948–
1987; fotografije 1950–2000; zapisniki: upravnega odbora 1952–1972, delavskih svetov

Vsebina:
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1956–1992; zaključni računi 1962–1990; osebne mape zaposlenih 1970–1990; glasilo
Jeklotehne 1973–1994; registracijski spisi podjetja in družb 1974–1990; projekti za poslovne
prostore 1974–1982; poslovna poročila 1978–1992; disciplinski spisi 1982–1990;
samoupravni sporazumi, pogodbe 1984–1991; gradivo stečajnega postopka 1996–2004;
gradivo podjetja Jeklotehna trgovina.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno tematsko in kronološko.

Ob uvedbi stečajnega postopka je gradivo ustvarjalca začelo predajati podjetje
Jeklotehna d. d. Maribor v stečaju. Gradivo je bilo predano v osmih predajah, ki so bile od
leta 1997 do 2007, in je ohranjeno za celotno obdobje poslovanja podjetja.

Historiat fonda:

Valorizacija:

Zaradi stečaja in posledičnega prevzema je bila valorizacija gradiva opravljena v

PAM.
Jeklotehna Maribor, trgovsko podjetje s tehničnim materialom je bilo
ustanovljeno leta 1947 kot Industrijski servis z nalogo oskrbovati industrijo in obrt z
reprodukcijskim materialom; pozneje se je preimenovalo v Kovinski servis, nato v
Železnino, od leta 1954 dalje pa je poslovalo pod imenom Jeklotehna. Uveljavilo se je kot
oskrbovalec industrije, gradbeništva in obrti Podravja, Pomurja in Koroške z domačo in
uvoženo opremo ter tehničnim reprodukcijskim materialom. Od leta 1990 je bila Jeklotehna
enovito družbeno podjetje, ki je imelo ob ustanovitvi 12 delavcev, leta 1989 pa povprečno
1998 zaposlenih. Leta 1996 se je v podjetju začel stečajni postopek, ki se je zaključil leta
2006. Leta 1991 je bilo ustanovljeno še podjetje Jeklotehna trgovina, katerega dejavnost je
bila predvsem trgovina na debelo in drobno. Stečaj v tem podjetju se je začel leta 2002 in se
končal leta 2004.

Historiat ustvarjalca:

KARBEUTZ – VELETRGOVINA PAPIRJA, KNJIGOVEZNICA MARIBOR
Signatura: PAM/0991
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1943–1946

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
arhivski popis

Informativna pomagala:
Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski,

nemški

računi 1944–1946; prijave vojne škode 1945.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje je bilo vpisano v register leta 1943 kot trgovina s papirjem,
pisarniškimi potrebščinami, pisalnimi stroji, radioaparati in umetniškimi predmeti. Leta
1945 je podjetje prešlo v državno last, 1946 pa pod nadzorstvo MLO Maribor.

Historiat ustvarjalca:

KVIK — TRGOVSKO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/0992
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1953–1998

Količina: 135

Tekoči metri: 13,9

arhivskih škatel, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki: delavskega sveta 1953–1954, 1958–1959, 1971–1987, upravnega odbora 1965–
1966, 1996, skupščine 1996; okrožnice in obvestila 1955–1994; statuti 1957–1982; zaključni

Vsebina:
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računi 1971–1991, 1996–1998; pravilniki; personalne mape zaposlenih; matične knjige
zaposlenih.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je predalo podjetje Kvik Maribor v stečaju leta 2002.

Leta 1956 je bilo v register podjetij in obrti za okraj Maribor vpisano Trgovsko
podjetje z industrijskim blagom Zarja Maribor. Ustanovitelj podjetja je bil MLO Maribor
leta 1952. Poslovni predmet je bila trgovina na drobno s tekstilnim blagom, kratkim in
pletenim blagom, galanterijo, igračami, obutvijo, izdelki iz konoplje in jute, izdelki iz
gume, kavčuka in umetnih mas, železnino in kovinskimi izdelki, kolesi, šivalnimi stroji,
kmetijskimi stroji in orodjem, umetnimi gnojili, elektrotehničnim materialom, steklom,
porcelanom in keramiko ter pisarniškim materialom. Leta 1956 je podjetje imelo v
Mariboru že šest prodajaln. Leta 1979 se je preimenovalo v Veletrgovino Vema Maribor,
leta 1985 pa v Kvik trgovsko podjetje Maribor. Iz sodnega registra je bilo izbrisano 14. 4.
2003 zaradi zaključka stečajnega postopka.

Historiat ustvarjalca:

LESNA VELETRGOVINA FRIDOLIN BISCHOF MARIBOR
Signatura: PAM/0980
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1934–1944

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Poslovna

Jezik: slovenski

korespondenca 1934–1944.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

LIPA – TRGOVSKO, PROIZVODNO IN USLUŽNOSTNO PODJETJE Z
OBRATOM ZADRUŽNIŠTVA LOVRENC NA POHORJU
Signatura: PAM/1121
Kraj: Lovrenc

na Pohorju
Količina: 83 arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1946–1984
Tekoči metri: 8,3
Jezik: slovenski

Vsebina: Matične

knjige zaposlenih 1946–1962; zapisniki: sej delavskega sveta Kmetijske zadruge
Lovrenc na Pohorju 1961–1975, delavskega sveta Lipa 1976–1983, komisije za delovna
razmerja 1980–1983; zaključni računi 1961–1983; finančno-proizvodni načrti 1970–1983;
elaborat reorganizacije dela in proizvodnje 1980; samoupravni sporazumi 1982; gradbeni
načrti 1982; sanacijski program 1982.

Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. Vsebuje tudi gradivo
predhodnika podjetja Lipa – Kmetijska zadruga Lovrenc na Pohorju.

Sistem ureditve:

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1986.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Lipa trgovsko, proizvodno in uslužnostno podjetje z obratom zadružništva
Lovrenc na Pohorju je bilo ustanovljeno in vpisano v register podjetij leta 1971 in je

Historiat ustvarjalca:
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delovalo kot pravni naslednik Kmetijske zadruge Lovrenc na Pohorju. Kmetijska zadruga
Lovrenc na Pohorju je bila ustanovljena leta 1933 in je delovala do leta 1941. Po letu 1946 je
spet pričela z delovanjem. Poslovni predmet je obsegal promet z lesom, zadruga pa je
organizirala tudi obrtno, trgovsko in gostinsko dejavnost. Leta 1971 je bila zadruga
reorganizirana. Ustanovljeno je bilo trgovsko in proizvodno podjetje Lipa z obratom
zadružništva, ki je imel tudi hranilno-kreditno službo. Nekmetijska dejavnost podjetja je
obsegala izdelavo ročajev in lesne galanterije, trgovino in gostinstvo ter avtoprevozništvo.
Leta 1978 je bilo podjetje reorganizirano in vključeno v SOZD ABC Pomurka. V sestavi
podjetja so delovali TOZD Trgovina, TOZD Lesna galanterija, TOK Zadružništvo in DSSS.
Leta 1982 se je v podjetju začel likvidacijski postopek.

MARIS – ZUNANJETRGOVSKO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1160
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1957–1996

Količina: 36

Tekoči metri: 3,6

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1957–1989; zapisniki: upravnega odbora 1957–1968, zbora delovnih
skupnosti 1963–1966, zbora delovnih ljudi 1977–1993; samoupravni akti 1959–1987;
zaključni računi 1965–1992; kupoprodajne pogodbe za stanovanja 1974–1995; kolektivne
pogodbe 1977–1989; poslovniki 1979–1993; statut 1990.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je v PAM predal stečajni upravitelj v letih 1997 in 1999.

Valorizacija: Valorizacija

gradiva je bila opravljena v podjetju.

Poslovno združenje Industrijska skupnost Maris, Maribor je bilo vpisano v
register podjetij in obrti v letu 1959 s poslovnim predmetom, ki je obsegal skupno
proizvodnjo elektrogospodinjskih strojev (aparatov) in istovrstnih strojev za obrt,
industrijo, gostinstvo, kmetijstvo in ladjedelništvo ter usklajevanje proizvodnih
programov, izbire in kakovosti ter proizvodov. Podlaga za vpis v register je bila pogodba o
skupni proizvodnji, sklenjena leta 1957 med različnimi slovenskimi podjetji (Elektrokovina
Maribor, Elma Črnuče, Hidromontaža Maribor, Mariborska livarna Maribor, Tobi Bistrica
idr.). Leta 1966 se je ime združenja spremenilo v Poslovno združenje »Maris« Maribor, leta
1977 je v register vpisano prenehanje poslovnega združenja in vpis ustanovitve delovne
organizacije z imenom Zunanjetrgovinska organizacija Maris Maribor. Ustanovitelji
organizacije so bila podjetja: Elma Črnuče, Eta Cerkno, Primat Maribor, LTH Škofja Loka,
Tiki Ljubljana, Kristal Maribor, Rudnik živega srebra Idrija, Elektro Kontakt Zagreb,
Florina Maribor, Zlatorog Maribor. Poslovni predmet je bil že leta 1966 razširjen na skupna
raziskovalna in konstrukcijska dela, projektiranje, skupno nabavo in prodajo na domačem
tržišču, skupen nastop na sejmih ipd. V letu 1989 se je združenje preimenovalo v
Zunanjetrgovinsko podjetje Maris Maribor, ki je kot svojo dejavnost opravljalo izvoz in
uvoz blaga iz določenih oddelkov carinske tarife. Stečaj v podjetju se je začel leta 1996 in bil
zaključen v letu 1998.

Historiat ustvarjalca:
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PAPIR – TRGOVSKO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/1047
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1949–1961

Količina: 6

Tekoči metri: 0,6

arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Zaključni

računi 1951–1960; zapisniki: sindikata 1958–1960, delavskega sveta 1959–1960;
programski projekt za gradnjo skladišča in upravnih prostorov 1960; poslovno poročilo
1960.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1970 predala Založba Obzorja Maribor.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1946 z nazivom Mestno trgovsko podjetje
Papir Maribor, s poslovanjem pa je pričelo leta 1947. V sklopu podjetja je bilo devet
papirnic in knjigarn. Ukvarjalo se je s prodajo papirja, pisarniških in šolskih potrebščin ter
fotografskimi storitvami. Leta 1954 je bil naziv podjetja spremenjen v Trgovsko podjetje
Papir Maribor.

Historiat ustvarjalca:

POLJOPROMET OSKRBNI CENTER MARIBOR
Signatura: PAM/1168
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1974–1995

Količina: 10

Tekoči metri: 1

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Vsebina: Investicijski

načrti 1974–1979; zapisniki: inšpekcijskih služb 1976–1995, delavskega sveta
1990–1992; pravilniki in samoupravni sporazumi 1985–1991; zaključni računi 1991–1995.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1996.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Preden je bilo podjetje Poljopromet oskrbni center Maribor oblikovano kot
samostojno podjetje, je delovalo v okviru delovne organizacije Poljopromet Rijeka, ki je bil
del SOZD Brodokomerc. Leta 1991 je bilo podjetje vpisano v register, njegova dejavnost pa
je obsegala posredništvo pri prodaji in trgovino na debelo. Stečajni postopek v podjetju se
je začel leta 1996, zaključen je bil leta 1999.

Historiat ustvarjalca:

PRESKRBA – TRGOVSKO PODJETJE POLJČANE
Signatura: PAM/1105
Kraj: Poljčane

Ohranjeno gradivo: 1954–2005

Količina: 68

Tekoči metri: 8,1

arhivskih škatel, 18 slik
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki: delavskega sveta 1954–1964, sej 1960–1962, 1975–1997, upravnega odbora
1960–1964, sindikata 1975–1990, 1993–1996, kolegija 1982–1983, 1992–1996; zaključni računi

Vsebina:
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1975–1978, 1981–1984, 1987–1988, 1997–2001; glasilo »Informator« 1977–1992; statuti in
pravilniki 1980, 1983–1993, 1995; poročila: o poslovanju 1980–1993, statistična 1980–1990;
lastninjenje in lastninsko preoblikovanje 1989–1996; dopisi 1990–2004; seznami delničarjev
1990–1999; stečaj: tožbe 1997–2004, terjatve 1997–2003, sodni sklepi 1997–2005, delitev
stečajne mase 2002–2005; kadrovske evidence; osebne mape zaposlenih.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo fonda je predalo podjetje Preskrba Poljčane trgovina in storitve d. d. leta
1999 in 2000 ter Preskrba Poljčane d. d. v stečaju leta 2005.

Historiat fonda:

Začetki Preskrbe Poljčane segajo v leto 1890, ko je zasebni trgovec Edvard
Zupar iz Šmarja pri Jelšah odprl v Poljčanah centralno skladišče za veleprodajo. V začetku
je kupoval in prodajal predvsem poljedelske proizvode, kmalu pa tudi drugo blago. Leta
1924 je skladiščne prostore razširil, leta 1940 pa je nastalo grosistično podjetje Zupanc
senior s sinovi. Po drugi svetovni vojni je bilo podjetje podržavljeno; iz njega je nastalo
Trgovsko podjetje Navod. Leta 1947 se je preimenovalo v Okrajni magazin Poljčane, leta
1948 pa v Trgovsko grosistično podjetje Poljčane. Leta 1965 se je vključilo v Koloniale
Maribor ter dobilo naziv Trgovsko podjetje Poljčane. Leta 1979 se je podjetje razdelilo na
TOZD Veleprodaja in TOZD Maloprodaja, ki sta se leta 1982 odcepila od Koloniala.
Oblikoval se je DO Preskrba, kateremu se je priključilo še Trgovsko podjetje Planika iz
Slovenske Bistrice. Leta 1989 so se izoblikovala tri samostojna podjetja: Trgovsko podjetje
Preskrba Poljčane, Trgovsko podjetje Planika in Trgovsko podjetje Klama. Leta 1997 je bil
naziv podjetja spremenjen v Preskrba Poljčane trgovina in storitve. Leta 2005 je bilo
podjetje zaradi zaključka stečajnega postopka izbrisano iz sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

RATIGOJINA – TRGOVSKO PODJETJE GORNJA RADGONA
Signatura: PAM/1170
Kraj: Gor.

Radgona
Količina: 3 arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1971–1975
Tekoči metri: 0,3
Jezik: slovenski

Zapisniki delavskega sveta 1971–1975; zaključni računi 1971–1974; poslovna
korespondenca 1971–1974.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1978.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje za komisijske storitve Komisijska trgovina v Gornji Radgoni je bilo
ustanovljeno z odločbo KS Gor. Radgona leta 1971. Poslovni predmet je obsegal prodajo
premičnin. Leta 1975 se je podjetje preimenovalo v trgovsko podjetje Ratigojina Gornja
Radgona, poslovni predmet pa je bil razširjen še na prodajo trgovskega blaga. Leta 1977 je
bil v podjetju uveden stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:
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SLOVENIJA MERKUR CELJE, FILIALA MARIBOR
Signatura: PAM/1167
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1970–1973

Količina: 8

Tekoči metri: 0,8

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Poslovna korespondenca 1970–1972; zapisniki delavskega sveta 1972; sanacijski
program 1973.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1978.

Trgovsko podjetje Slovenija Merkur Celje, Filiala Maribor, je bilo vpisano v
register gospodarskih organizacij pri Okrožnem gospodarskem sodišču Maribor leta 1971
kot samostojna organizacija združenega dela v sestavi podjetja Slovenija Merkur Celje.
Predmet poslovanja je obsegal posredovanje nakupa in prodaje zemljišč, stavb,
avtomobilov, strojev in naprav ter vseh vrst kmetijskih pridelkov. Leta 1973 je bila vpeljana
prisilna poravnava.

Historiat ustvarjalca:

STRASCHILL IN FELBER, TRGOVINA Z LESOM MARIBOR
Signatura: PAM/0925
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1860–1941

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Dopisi

Jezik: nemški,

slovenski, madžarski

1860–1941; kupne in darilne pogodbe 1871–1932; obrtni listi 1900.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Gradivo je bilo predano leta 1968, predalo ga je mariborsko predstavništvo
podjetja Lesnina Ljubljana.

Historiat fonda:

Podjetje je bilo vpisano v register leta 1891, predmet poslovanja je bila lesna
trgovina. Družbenika sta postala Josepf Felber, posestnik, in Max Straschill, lesni trgovec v
Mariboru (do leta 1924). V času okupacije je bilo podjetje vpisano v nemški register,
družbeniki pa so postali trije člani družine Felber. Leta 1946 je družba prešla v državno
last, 1947 pa bila izbrisana iz registra zaradi prenehanja poslovanja.

Historiat ustvarjalca:

TOBAK – TRGOVSKO PODJETJE POLJČANE
Signatura: PAM/1128
Kraj: Poljčane

Ohranjeno gradivo: 1951–1962

Količina: 7

Tekoči metri: 1

arhivskih škatel, 5 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1954–1957; dokumentacija o registraciji podjetja 1954–1961; inventarna
knjiga 1955–1959; osebni listi zaposlenih 1960–1961; nabavno-prodajna knjiga 1961; matična
knjiga zaposlenih 1961.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
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Podjetje je bilo ustanovljeno z odločbama Delavskega sveta Trgovskega
podjetja Tobak Ljubljana ter OLO Maribor okolica leta 1954. Ukvarjalo se je s prodajo
tobačnih izdelkov, vžigalicami, poštnim in taksnim materialom preko prodajnih mest –
trafik v Poljčanah, Slovenski Bistrici in Slovenskih Konjicah.

Historiat ustvarjalca:

UNIVERZAL – TRGOVSKO PODJETJE LENDAVA
Signatura: PAM/1051
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1947–1973

Količina: 12

Tekoči metri: 1,2

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Poslovna

Jezik: slovenski

korespondenca 1947–1973; delovodnik 1959; zapisniki delavskega sveta 1960.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM leta 1983 predalo podjetje Merkator Ljubljana, TOZD Univerzal

Lendava.
Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Leta 1946 je bilo ustanovljeno trgovsko podjetje Okrajni magazin s sedežem v
Lendavi. V letu 1951 sta mu bila pripojena Rudarski magazin in Obrtni servis Lendava,
nastalo je novo trgovsko podjetje z nazivom Mestno trgovsko podjetje Lendava, ki je
predstavljalo del državne trgovske mreže. Leta 1952 sta se iz Mestnega trgovskega podjetja
oblikovali trgovski podjetji Izbira, ki so ga sestavljale trgovine industrijske stroke, in
Panonija, v katerem so bile trgovine prehrambne stroke in galanterije. Od leta 1956 pa je v
Lendavi poslovalo še trgovsko podjetje Preskrba. Leta 1961 so bila vsa tri trgovska podjetja
združena v trgovsko podjetje Univerzal Lendava. Leta 1974 je bilo podjetje priključeno
podjetju Merkator Ljubljana in je od leta 1975 delovalo pod nazivom Merkator Ljubljana,
TOZD Univerzal Lendava, trgovina na veliko in malo ter gostinstvo.

Historiat ustvarjalca:

UNIVERZAL PROMET MARIBOR
Signatura: PAM/1126
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1952–1973

Količina: 54

Tekoči metri: 5,5

arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Registracijski spisi: podjetja 1952–1972, predstavništev 1966–1972; zaključni računi
1952–1971; pravilniki 1959–1969; statuti 1967–1971; zapisniki: komisije za delovna razmerja
1962–1969, upravnega odbora 1966–1971, sej strokovnega kolegija 1967, delavskega sveta
1967–1971; dopisi 1972–1973; osebne mape delavcev; matične knjige zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je leta 1977 predal stečajni upravitelj.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v podjetju.

Trgovsko in posredovalno podjetje Univerzal promet Maribor je bilo
ustanovljeno leta 1952 in postopoma širilo obseg svojega poslovanja tako, da je ustanavljalo
svoja predstavništva po vsej nekdanji Jugoslaviji. Vse do leta 1969 je podjetje dobro

Historiat ustvarjalca:
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poslovalo. Leta 1971 je SO Maribor na skupni seji občinskega zbora in zbora delovnih
skupnosti izdal odločbo o uvedbi prisilne poravnave nad podjetjem Univerzal promet
Maribor.

VINO – ZADRUŽNO TRGOVSKO PODJETJE SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1129
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 22 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1949–1958
Tekoči metri: 2,2
Jezik: slovenski

Tarifni pravilnik 1952; zaključni računi 1953–1954; poročila o gibanju plač 1953–1957;
osebni kartoni zaposlenih; likvidacijski spisi 1956.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 1963 predal SO Slovenska Bistrica.

Historiat ustvarjalca: Zadružno

trgovsko podjetje Vino Slovenska Bistrica je bilo leta 1953 vpisano v
zadružni register. Predmet poslovanja je obsegal odkup in prodajo vseh vrst vina in
kulturni dvig ravni gostinstva. ObLO Slovenska Bistrica je likvidacijski postopek v podjetju
začel 1956, zaključen pa je bil leta 1958.

ZADRUŽNIK – TRGOVSKO PODJETJE S KMETIJSKIMI PRIDELKI IN
REPRODUKCIJSKIM MATERIALOM LJUTOMER
Signatura: PAM/1068
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1956–1968

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zaključni

Jezik: slovenski

računi 1956–1958; revizijska poročila 1957; likvidacijski spisi 1957–1968.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje je leta 1952 ustanovila Okrajna zadružna zveza v Ljutomeru kot
Trgovsko podjetje Okrajne zveze kmetijskih zadrug Ljutomer. Istega leta je bil naziv
podjetja spremenjen v Zadružnik trgovsko podjetje OZZ, leta 1954 pa je bil naziv spet
spremenjen v Zadružnik, trgovsko podjetje s kmetijskimi pridelki in reprodukcijskim
materialom v Ljutomeru. Predmet poslovanja je obsegal nakup in prodajo kmetijskih in
gozdarskih proizvodov, kmetijskih strojev ter nadomestnih delov, predelavo žitaric ter
odkup in prodajo domačih in industrijskih obrtnih proizvodov ter gradbenega materiala.
Leta 1956 je bil v podjetju uveden postopek prisilne likvidacije, ki se je končal leta 1964.

Historiat ustvarjalca:

748

A.600–A.661 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO

A.654 PROMET, SKLADIŠČENJE
AVTOBUSNI PROMET MARIBOR
Signatura: PAM/1049
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1928–1957

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Osebni

dosjeji zaposlenih 1928–1940; pogodbe 1937; zapisniki 1951–1952; poročila 1950–
1955; spisi tehnične in prometne službe 1945–1956; statistična poročila 1951–1957;
fotografije avtobusov.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Leta 1926 je mariborski občinski svet ustanovil mestno Avtobusno podjetje za
opravljanje prevoznih storitev v mestu in na podeželju ter prodajo bencina na lastni
bencinski črpalki. Od leta 1930 je podjetje delovalo kot samostojna gospodarska
organizacija. Od ustanovitve je bilo podjetje najprej v okviru gradbenega urada, v letih
1927 do 1930 pa v sestavu Mestne plinarne. Leta 1937 je imelo podjetje 17 avtobusov, po
drugi svetovni vojni pa 25. Od leta 1952 se je podjetje imenovalo Avtobusni promet
Maribor.

Historiat ustvarjalca:

AVTOPREVOZ DRAVOGRAD
Signatura: PAM/1861
Kraj: Dravograd,

Otiški Vrh
Količina: 16 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1953–1997
Tekoči metri: 1,6
Jezik: slovenski

Zaključne bilance 1953–1996; registracijski spisi 1953; zapisniki delavskega sveta 1958–
1997; pravilniki, statuti 1970–1989; gradivo lastninskega preoblikovanja podjetja 1992–1993.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je leta 2006 v PAM predal stečajni upravitelj podjetja.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

Delovna organizacija Avtoprevoz Dravograd se je razvila iz samostojne enote
Avtopark pri OZZ Dravograd, ki je opravljal svojo dejavnost od leta 1951 do 1954. V letu
1955 se je enota osamosvojila in preimenovala v Zadružno avtoprevozništvo Dravograd.
Podjetje se je registriralo pri Okrožnem gospodarskem sodišču Maribor. Predmet
poslovanja je obsegal prevozništvo ter poljska traktorska dela. V letu 1956 se je delovna
organizacija preimenovala v Avtoprevoz Dravograd z dodatno dejavnostjo vzdrževanja
vozil. Leta 1963 je v Zagrebu ustanovila svoje predstavništvo za potrebe prevozov po
republikah bivše Jugoslavije. Leta 1983 se je podjetje preselilo na drugo lokacijo – Otiški
Vrh. Stečajni postopek se je v podjetju začel leta 1997 in se zaključil leta 2006.

Historiat ustvarjalca:
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GOZDARSKO AVTOPODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/0113
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1949–1962

Količina: 5

Tekoči metri: 0,5

arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1949–1960; matične knjige zaposlenih 1949–1962; osebni kartoni
zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je v PAM predalo podjetje Špedtrans Maribor leta 1965. Leta 2009
je bilo gradivo oblikovano kot samostojen fond.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Leta 1949 je Glavna direkcija za gozdarstvo in lesno industrijo LRS ločila
gozdarsko avtotransportno službo od predelave lesa v samostojno gospodarsko enoto in
ustanovila Gozdarsko avtopodjetje Maribor (GAP Maribor). Podjetje je imelo ob
ustanovitvi 80 tovornih vozil, najete delavnice v Ul. Vita Kraigherja, upravne prostore pa v
Mlinski ul. Izpostave podjetja so bile v Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Slovenj
Gradcu, Prevaljah, Podvelki, Ptuju, Gor. Radgoni, Tišini in Murski Soboti. Zastopništva pa
je podjetje imelo tudi v Beogradu in Sarajevu. GAP Maribor si je kasneje uredil delavnico v
Kejžarjevi ul. Glavni predmet poslovanja ob ustanovitvi je zajemal avtomobilske prevoze
gozdnih sortimentov in drugega materiala za potrebe republiških podjetij in ustanov iz
resorja Ministrstva za gozdarstvo in lesno industrijo. Predmet poslovanja se je kasneje
spremenil in obsegal prevažanje blaga z motornimi vozili.

Historiat ustvarjalca:

ŠPEDTRANS – MEDNARODNA ŠPEDICIJA IN TRANSPORT MARIBOR
Signatura: PAM/1016
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1948–1994

Količina: 350

Tekoči metri: 38

arhivskih škatel, 26 knjig,
9 ovojev
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Matične

knjige 1949–1972; zaključni računi 1965–1992; zapisniki: delavskega sveta 1971–
1991, sindikata 1984–1985, komisije za delovna razmerja 1985–1991, zbora delavcev 1985–
1990; spisi: registracijski 1974–1990, disciplinske komisije 1985–1990; samoupravni
sporazumi 1978–1991; delovodniki 1978–1994; korespondenca 1978–1983; navodila za
organizacijo in delo ob mobilizaciji in vojni 1980–1991; poročila o poslovanju 1982–1992;
pravilniki 1982–1984; organizacijski predpisi 1985–1992; gospodarski načrti 1986–1993;
fotografije; osebne mape zaposlenih.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je bilo v PAM predano leta 2005.

Podjetje Špedtrans, mednarodni in tuzemski transporti Maribor je bilo
ustanovljeno z odločbo ObLO Maribor Center leta 1963. Predmet poslovanja podjetja je
obsegal popravljanje lastnih in tujih vozil, skladiščenje blaga, špedicijo in prevoz blaga ter
mednarodni cestni transport. Podjetje je imelo svoje poslovalnice v Murski Soboti,

Historiat ustvarjalca:
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Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah, Ljubljani, Reki, Zagrebu, Splitu, Beogradu, Novem
Sadu, Nišu ter Münchnu. Leta 1974 se je z vpisom v sodni register konstituirala delovna
organizacija Gostinsko in transportno podjetje Pohorje Maribor, v katerem sta delovala
TOZD Gostinstvo in TOZD Transport. Leta 1983 je bil TOZD Gostinstvo izločen iz enovite
delovne organizacije, TOZD Transport pa se je preoblikoval v samostojno delovno
organizacijo z nazivom Transportno podjetje Pohorje Maribor. V istem letu je bilo
Transportno podjetje Pohorje Maribor na podlagi sporazuma o združevanju združeno z
delovno organizacijo Špedtrans Maribor. Transportno podjetje Pohorje je bilo izbrisano iz
sodnega registra. Podjetje Špedtrans Maribor je v svojem sestavu imelo dva tozda: TOZD
Transport in TOZD Avtoservis. Leta 1991 je podjetje Špedtrans predstavljalo sistem treh
podjetij, ki jih je kot podjetja v družbeni lastnini ustanovilo podjetje Špedtrans mednarodna
špedicija in transport Maribor. V vseh treh podjetjih je bil uveden stečajni postopek in so
bila brisana iz sodnega registra.

TEKŠPED – PODJETJE ZA PREVOZ BLAGA IN POTNIKOV MARIBOR
Signatura: PAM/1183
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1991–1993

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Registracijski
Sistem ureditve: Gradivo

Jezik: slovenski

spisi 1992–1993; poslovna korespondenca 1992–1993.
fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje za prevoz blaga in potnikov Tekšped je bilo ustanovljeno leta 1992.
Stečajni postopek se je začel leta 1993, iz sodnega registra je bilo podjetje izbrisano leta
1996.

Historiat ustvarjalca:

TRANSPORT – MESTNO PREVOZNIŠKO PODJETJE IN ŠPEDICIJA MARIBOR
Signatura: PAM/1024
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1951–1962

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Matične

Jezik: slovenski

knjige zaposlenih 1951–1962; zaključni računi 1953–1961.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo podjetja je v PAM predalo podjetje Špedtrans Maribor leta 1965. Kasneje
je bilo gradivo izločeno iz fonda Špedtrans Maribor in oblikovano kot samostojen fond.

Historiat fonda:

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1951 z združitvijo podjetij Avtoprevoz
Maribor in Prevoz Maribor. Dejavnost podjetja je bilo prevažanje tovora v krajevnem in
medkrajevnem prometu, špedicija, prevažanje oseb z osebnimi motornimi vozili, javna
skladiščna služba, servisna in avtoremontna dela ter mednarodni transporti in špedicije.
Podjetje je imelo poslovalnice v Zagrebu, Beogradu, Reki, Novem Sadu, Osijeku in Murski
Soboti.

Historiat ustvarjalca:
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TRANSPORT – PREVOZNIŠKO PODJETJE RADOVLJICA – DELOVNA ENOTA
MARIBOR
Signatura: PAM/1180
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1967–1972

Količina: 21

Tekoči metri: 2,1

arhivskih škatel, 1 knjiga
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1968–1971; sodbe sodišča združenega dela 1971–1972; dopisi; osebni
kartoni.

Vsebina:

Gradivo fonda Prevozniško podjetje Transport Radovljica – Delovna enota
Maribor je leta 1976 v PAM predal stečajni upravitelj Prevozniškega podjetja Transport
Radovljica v stečaju.

Historiat fonda:

Do leta 1969 se je podjetje imenovalo Transportni biro Radovljica, leta 1969 pa
se je preimenovalo v Prevozniško podjetje Transport Radovljica z delovno enoto v
Mariboru.

Historiat ustvarjalca:

A.655 GOSTINSTVO
GOSTILNA POD KLANCEM MEŽICA
Signatura: PAM/1131
Kraj: Mežica

Ohranjeno gradivo: 1954–1962

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Ustanovitvena pogodba 1954; dopisi, odločbe, finančne zadeve, zaključni računi 1957–
1962.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje je leta 1949 ustanovil KLO Mežica. S sklepom Okrožnega
gospodarskega sodišča v Mariboru je bilo leta 1955 vpisano v register podjetij in obrti za
okraj Slovenj Gradec. Poslovni predmet je obsegal točenje alkoholnih in brezalkoholnih
pijač, prodajo tople in mrzle hrane gostom ter prenočišče. S sklepom Okrožnega
gospodarskega sodišča v Mariboru je bila leta 1960 proti podjetju uvedena prisilna
likvidacija.

Historiat ustvarjalca:

GOSTINSKO PODJETJE OPLOTNICA
Signatura: PAM/1127
Kraj: Oplotnica

Ohranjeno gradivo: 1952–1960

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Zaključni

računi 1953–1956; sejni zapisniki 1953; poročila 1953.

Sistem ureditve: Gradivo
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Historiat ustvarjalca: Gostinsko

podjetje Oplotnica je leta 1954 ustanovil ObLO Oplotnica, upravljalo
pa je gostišči Pri bistrem potoku v Oplotnici in gostišče Pri mostu v Čadramu. Predmet
poslovanja je obsegal točenje vseh vrst pijač, prodajo jedi, tobačnih izdelkov in vžigalic.
Leta 1960 je v podjetju potekal likvidacijski postopek.

GOSTIŠČE ZELENI VRT SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1054
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 7 arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1955–1965
Tekoči metri: 0,7
Jezik: slovenski

Poročila o poslovanju 1957–1960; zaključni računi 1955–1964; statut 1964; likvidacijski
spisi 1965.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gostišče Zeleni vrt je bilo ustanovljeno leta 1955 ter registrirano kot obrat za
točenje vseh vrst pijač in postrežbo jedi. Leta 1965 se je v podjetju pričel likvidacijski
postopek.

Historiat ustvarjalca:

HOTEL BEOGRAD – GOSTINSKO PODJETJE SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1048
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 6 arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1949–1959
Tekoči metri: 0,8
Jezik: slovenski

Registracijski in likvidacijski spisi 1949–1959; poslovna korespondenca 1949–1956;
statistična poročila 1952; matična knjiga 1951–1955; zaključni računi 1953–1955.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gostinsko podjetje Hotel Beograd Slovenska Bistrica je leta 1949 ustanovil
MLO Slovenska Bistrica. Leta 1956 je bil v podjetju zaradi izgube uveden likvidacijski
postopek.

Historiat ustvarjalca:

POHORJE – GOSTINSKO IN TRANSPORTNO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/0107
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1976–1985

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1976–1983; pravilniki 1978–1982; matične knjige 1978, 1983; poslovniki
in samoupravni akti 1978–1985; letni plan 1981; statut in dopolnitve 1982; evidenčne
kadrovske liste 1983.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je v PAM predalo podjetje Špedtrans Maribor leta 1965. Leta 2009
je bilo gradivo oblikovano kot samostojen fond.
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Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Leta 1974 se je z vpisom v sodni register konstituirala delovna organizacija
Gostinsko in transportno podjetje Pohorje Maribor, v katerem sta delovala TOZD
Gostinstvo in TOZD Transport. Leta 1983 je bil TOZD Gostinstvo izločen iz enovite
delovne organizacije, TOZD Transport pa se je preoblikoval v samostojno delovno
organizacijo z nazivom Transportno podjetje Pohorje Maribor. V istem letu je bilo
Transportno podjetje Pohorje Maribor na podlagi sporazuma o združevanju združeno z
delovno organizacijo Špedtrans Maribor. Transportno podjetje Pohorje je bilo izbrisano iz
sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

ZADRUŽNI BUFET SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1130
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 2 arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1954–1958
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

Registracijski spisi 1954; dopisi 1954–1956; zapisniki 1954–1956; pravilnik 1955;
likvidacijski spisi 1956.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje (gostišče) Zadružni bufet Slovenska Bistrica je leta 1954 ustanovila
Okrajna zadružna zveza Maribor okolica. Predmet poslovanja je obsegal točenje alkoholnih
in brezalkoholnih pijač, prodajo delikatese, kanditov in čokolade, tobačnih izdelkov in
vžigalic na drobno. Pred letom 1954 je podjetje poslovalo kot obrat Trgovskega podjetja
»Vino« Slovenska Bistrica. Leta 1956 je bila s sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v
Mariboru odrejena prisilna likvidacija.

Historiat ustvarjalca:

A.656

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE
DEJAVNOSTI

ZALOŽBA OBZORJA MARIBOR
Signatura: PAM/1401
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1951–1998

Količina: 267

Tekoči metri: 26,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Rokopisi

Jezik: slovenski

1951–1998.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno kronološko in abecedno.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je predala Založba Obzorja Maribor leta 1993.

Založbo Obzorja je konec leta 1950 ustanovila Zveza mariborskih kulturnih
delavcev z namenom, da bi se razgibalo kulturno življenje Maribora in da bi popravili
škodo, ki so jo okupatorji prizadeli slovenski knjigi v naših krajih. V vodstvu založbe se je

Historiat ustvarjalca:
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skozi leta zamenjalo kar nekaj pomembnih mož. Med njimi je bil za hiter in bogat razvoj
založniške dejavnosti nedvomno najzaslužnejši Jože Košar. Čeprav ni imela primernih
prostorov in je bila skoraj brez finančnih sredstev, je Založba že v prvem letu delovanja
izdala sedem knjig. Leta 1955 je izšla stota knjiga, ob desetletnici pa že tristota. Še bolj se je
povečala produkcija v šestdesetih letih, ko je na leto izšlo povprečno 74 knjig. Razcvet
založbe v Košarjevem obdobju dokazujeta tudi podatka, da je Založba Obzorja pripojila
Dolenjsko založbo v Novem mestu ter da je z lastnimi investicijskimi sredstvi ustanovila v
Ljubljani prvo slovensko tovarno gramofonskih plošč Helidon. Založba Obzorja se je od
vsega začetka ukvarjala tudi z izdajanjem periodičnega tiska. Prva je bila revija »Nova
Obzorja«, kasneje pa še poljudni mesečnik »Jezik in slovstvo«, gospodarski obzornik »Naše
gospodarstvo«, »Slavistična revija«, obnovljeni »Časopis za zgodovino in narodopisje«,
zbirka esejističnih in leposlovnih del »Znamenja«, »Dialogi«, revija za kulturo in družbena
vprašanja »Prostor in čas«, »Otrok in knjiga« ter »Katedra« kot glasilo študentov
mariborskih višjih šol.

A.658 STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE
DEJAVNOSTI
GRADIS NOVA MARIBOR
Signatura: PAM/1193
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1995–2004

Količina: 32

Tekoči metri: 3,2

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Osebne

Jezik: slovenski

mape delavcev 1995–2004.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 2004.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1994, ukvarjalo se je z inženirsko dejavnostjo
in tehničnim svetovanjem. Leta 2003 je bil v podjetju uveden stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

IMP – PMI PROJEKTIRANJE, MARKETING, INŽENIRING MARIBOR
Signatura: PAM/1175
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1963–1999

Količina: 245

Tekoči metri: 39,5

arhivskih škatel, zvitki (načrti)
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Gradbeni projekti in projekti napeljav: vodovodi, toplovodi, elektroinstalacije,
prezračevanja, kanalizacija 1969–1989; zaključni računi 1976, 1978–1984, 1986–1988, 1993,
1995–1996; pravilniki in samoupravni sporazumi 1979–1987, 1989; zapisniki: sejni 1980–

Vsebina:
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1992, zbora delavcev 1981–1988, 1992–1996, strokovnega kolegija 1984–1989; statut 1989;
poročilo o lastniškem preoblikovanju podjetja 1994.
Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda:

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Gradivo fonda sta predala IMP Maribor leta 1993 in PMI Maribor v stečaju leta

2000.
Podjetje IMP – PMI Projektiranje, marketing, inženiring Maribor je bilo
registrirano leta 1989. Podjetje je nastalo s preoblikovanjem dotedanjega TOZD Inženirski
biroji Maribor, ki je bil del DO IMP – PMI Projektiranje, montaža, industrija Maribor.
Dejavnosti podjetja sta bili inženiring in tehnološki razvoj. Leta 2005 je bilo PMI Podjetje za
projektiranje, marketing, inženiring, uvoz in izvoz zaradi zaključka stečajnega postopka
izbrisano iz sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

KOMUNALNI INŽENIRING MARIBOR
Signatura: PAM/1187
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1952–1993

Količina: 1741

Tekoči metri: 70

fasciklov, 82 map, 1076 tulcev
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Projekti

vodovoda, kanalizacije, plinovodov, ureditev cest, ulic, trgov, pokopališč 1952–
1993; dopisi 1978–1992; statut 1980, 1989; zapisniki: sej delavskega sveta 1971, 1976–1990,
sindikata 1978–1979, 1988–1989, sveta ustanovitelja 1980–1983, komisije za delovna
razmerja 1981–1982, 1985–1987, 1989, zbora delavcev 1982–1989, kolegija 1986–1992,
gradbenega odbora 1987–1989, korespondenčne seje 1990–1992, sveta za delovna razmerja
1990–1992; program sanacijskih ukrepov 1990.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je predal KIM v stečaju Maribor leta 1996.

Leta 1980 je bilo v sodni register vpisano podjetje Komunalni inženiring
Maribor v ustanavljanju. Ustanovil ga je SIS za komunalno in cestno dejavnost za območje
občine Maribor. Glavna dejavnost podjetja je bilo projektiranje nizkih gradenj (vodovodov,
kanalizacije, plinovodov, vročevodov, urejanje okolja, lokalnih cest, mestnih ulic, prometa
in semaforizacije, javne razsvetljave), investitorski inženiring komunalnih objektov in
naprav ter pridobivanje gramoza. Skrajšana oblika imena podjetja je bila KIM. Leta 2003 je
bilo podjetje zaradi zaključka stečajnega postopka izbrisano iz sodnega registra.

Historiat ustvarjalca:

METALPRIM INŽENIRING MARIBOR
Signatura: PAM/1174
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1970–1990

Količina: 418

Tekoči metri: 43,8

arhivskih škatel, 34 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

srbohrvaški

Tehnična dokumentacija 1970–1990; razvojni projekti 1973–1986; samoupravni akti
1973–1985; registracijski spisi 1974–1975; zapisniki: sveta direktorjev 1977–1980, delavskega

Vsebina:
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sveta 1978–1989, upravnega odbora 1978–1989, sindikata 1981–1986, samoupravne
delavske kontrole 1988; fotografije; osebne mape zaposlenih.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1990.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena v PAM.

Metalprim inženiring – poslovno združenje sta leta 1972 ustanovili podjetji
Metalna Maribor in Primat Maribor. Delovna organizacija je poslovala v Mariboru in
Ljubljani. Poslovni predmet je obsegal izvajanje raziskav domačih in tujih tržišč, obdelavo
pogodb, tehnične dokumentacije, izvajanje inženiringa na področju predelave rud ter
izdelavo investicijskih programov. Leta 1975 je bil v okviru poslovnega združenja
registriran TOZD Inženiring, istega leta je iz združenja izstopilo podjetje Metalna Maribor,
TOZD Inženiring pa se je reorganiziral v samostojno delovno organizacijo Metalprim
inženiring Maribor. Leta 1977 se je podjetje priključilo SOZD Elkom. V istem letu se je
podjetje razdelilo na dva dela: Metalprim inženirig Maribor ter Inženiring biro Ljubljana.

Historiat ustvarjalca:

PROJEKTIVNI BIRO MARIBOR
Signatura: PAM/1065
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1952–1993

Količina: 45

Tekoči metri: 4,5

arhivskih škatel
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Zapisniki: upravnega odbora 1952–1962, koordinacijske komisije upravnega odbora
1964–1970, komisije poslovnega odbora 1970–1972, komisije za gospodarjenje in delovna
razmerja 1982–1990, zbora delavcev 1982–1991, sindikata 1986–1988; statut 1964, 1989;
investicijski program 1965; sporazumi, pravilniki 1968–1984; dokumentacija o registraciji
1970–1990; pogodbe za izdelavo tehnične dokumentacije za različne objekte 1972–1993;
zaključni računi 1981–1990; dopisi 1983–1993; načrti individualnih in javnih gradenj.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

fonda je predal Projektivni biro Maribor v stečaju leta 1994.

Mestni projektivni biro Maribor je bil ustanovljen z odločbo MLO Maribor
16. 4. 1951. Predmet poslovanja je bila izdelava investicijskih programov, investicijskotehnične dokumentacije za gradnjo, adaptacija in rekonstrukcija stanovanjskih,
industrijskih in javnih zgradb, izdelava investicijsko-tehnične dokumentacije za poti, ceste,
mostove, vodovode, kanalizacije, izdelava urbanističnih in zazidalnih načrtov, izdelava
načrtov ter inštalacije centralnih kurjav, klimatskih naprav in ventilacij hladne in tople
vode, plina, elektrike ter strelovoda, opravljanje gradbenega nadzorstva in kopiranje
načrtov. Leta 1955 se je Mestni projektivni biro Maribor preimenoval v Projektivni biro
Maribor. Leta je bilo podjetje zaradi zaključka stečajnega postopka izbrisano iz sodnega
registra.

Historiat ustvarjalca:
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A.659

DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE
DEJAVNOSTI

BRIVNICA ZGORNJA BISTRICA
Signatura: PAM/1140
Kraj: Zg.

Bistrica
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Registracijski
Sistem ureditve: Gradivo

Ohranjeno gradivo: 1953–1960
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

in likvidacijski spisi 1953–1959; zaključni računi 1953–1957.
fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Obrtno podjetje Brivnica Zgornja Bistrica je ustanovil MLO Slovenska Bistrica
leta 1953. Predmet poslovanja je obsegal opravljanje brivske in frizerske dejavnosti. Leta
1959 je bil v podjetju uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

GEODETSKI ZAVOD MARIBOR – GEODETSKE DEJAVNOSTI
Signatura: PAM/1067
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1946–2002

Količina: 41

Tekoči metri: 4,1

arhivskih škatel, 3 knjige, 1 kolut
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Položajne skice 1946; matična knjiga 1955–2002; akti o registraciji podjetja; statuti;
zapisniki: delavskega sveta 1978–1994, komisije za delovna razmerja.

Vsebina:

Fond Geodetskega zavoda Maribor – geodetske dejavnosti je v PAM leta 2003
predal GZ Maribor – geodetske dejavnosti d. o. o. v stečaju.

Historiat fonda:

Geodetski zavod Maribor je bil ustanovljen z odločbo OLO Maribor leta 1955
kot pravni naslednik mariborske sekcije Geodetskega zavoda Ljubljana. Posloval je na
območju okraja Maribor, svoje naloge pa je razširil tudi na območje občin Gor. Radgona in
Ljutomer. Predmet poslovanja zavoda so bila vsa geodetska dela, ki služijo kot osnova za
novo izmero, investicijska preddela in druge tehnične izmere. Zavod je opravljal zlasti:
katastrske meritve vseh vrst, izdelavo geodetskih načrtov, agrarne operacije in meritve,
izdelavo katastrskih map in kart, trasiranje, reambulacijo ter inženirsko geodezijo. Leta
1993 je bilo izvedeno lastninsko preoblikovanje podjetja.

Historiat ustvarjalca:

KNJIGOVODSKI SERVIS PREVALJE
Signatura: PAM/1148
Kraj: Prevalje

Ohranjeno gradivo: 1962–1970

Količina: 7

Tekoči metri: 0,7

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Delovodniki 1962–1967; poslovna korespondenca 1962–1970; zaključni račun 1968;
statistična poročila 1966–1970.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
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KNJIGOVODSKI SERVIS SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1149
Kraj: Slovenska

Bistrica
Količina: 3 arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Matična

Ohranjeno gradivo: 1948–1959
Tekoči metri: 0,3
Jezik: slovenski

knjiga zaposlenih; poročila 1950; korespondenca 1950–1958.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM predal SO Slovenska Bistrica leta 1965.

Knjigovodski servis Slovenska Bistrica je bil ustanovljen z odločbo ObLO
Slovenska Bistrica leta 1956. Pred letom 1956 je podjetje delovalo kot Mestna ekonomija
Slovenska Bistrica. Likvidacija podjetja se je začela leta 1959.

Historiat ustvarjalca:

KOMUNALNO PODJETJE MARIBOR
Signatura: PAM/0981
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1903–1971

Količina: 16

Tekoči metri: 1,6

arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Tedenski in delovni izkazi 1903–1953; glavni imenik cestnih delavcev 1916–1939;
dopisi glede ureditve ulic in cest v Mariboru 1913–1971; zaključni račun 1960.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje Nigrad Maribor je leta 1987 predalo gradivo Komunalnega podjetja
Maribor in mestnega gradbenega urada. Gradivo predstavljajo predvsem tedenski in
delovni izkazi mestnega gradbenega urada. Že ob predaji je bilo ugotovljeno, da je gradivo
pomanjkljivo ohranjeno. Gradivo mestnega gradbenega urada se nahaja v fondu Mestna
občina Maribor. Podjetje Nigrad je istočasno predalo tudi gradivo Komunalnega podjetja
Ruše, ki je bilo leta 1973 priključeno Komunalnemu podjetju Maribor in obstaja kot
samostojen fond.

Historiat fonda:

Skrb za komunalno ureditev mesta Maribor (kanalizacija, čiščenje mesta,
tlakovanje ulic) je že v 50. letih 19. st. imela mestna oblast in mestni gradbeni urad. Leta
1857 je mestna oblast odkupila vojaška skladišča za namene skladiščenja orodja in
materialov za opravljanje komunalnih dejavnosti. V prvih desetletjih 20. st. pa sta
naraščanje števila mestnih podjetij (avtobus, kopališče) in vedno večja finančna izguba
grozila z ukinjanjem ali omejitvijo komunalne dejavnosti v mestu. Zato je leta 1932 Mestna
občina Maribor pričela z reorganizacijo njenega gospodarskega dela, kar je bil začetek
nastanka enotnega podjetja Mestna podjetja, v katerega so združili podjetja: Klavnica,
Avtobusni promet, Vodovod, Plinarna, Elektropodjetje, Gradbena uprava, Prometna
pisarna, Prodajalne MP, Mestno kopališče Mariborski otok, Pogrebni zavod in Pokopališče.
Vsa podjetja so bila odtlej podrejena centralni upravi Mestnih podjetij. Po drugi svetovni
vojni je bila ustanovljena Mestna uprava cest Maribor, ki je poslovala v okviru takratnega
komunalnega odseka MLO Maribor, pri katerem so bile združene vse takratne komunalne
dejavnosti oz. podjetja. Leta 1949 so se Mestna komunalna podjetja razdružila in nastala so
samostojna podjetja, med njimi tudi Mestna uprava cest, ki se je leta 1952 preimenovala v

Historiat ustvarjalca:
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Komunalno upravo Maribor. Leta 1954 je bila Komunalna uprava, ki je do tedaj delovala
kot zavod, preimenovana v Komunalno podjetje Maribor. Leta 1955 so v sklopu
Komunalnega podjetja Maribor delovali obrati Novogradnje, Vrtnarija, Čistoča in
Vzdrževanje komunalnih naprav. V šestdesetih letih so se iz podjetja izločili posamezni
obrati, leta 1961 pa se je preimenovalo v Podjetje za nizke gradnje Nigrad Maribor,
katerega ime podjetje nosi še danes. Leta 1973 se je Nigradu priključilo tudi Komunalno
podjetje Ruše.

KOMUNALNO PODJETJE RUŠE
Signatura: PAM/1150
Kraj: Ruše

Ohranjeno gradivo: 1954–1971

Količina: 22

Tekoči metri: 2,2

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Gradbena dokumentacija in načrti: vodovod Lobnica 1954, Lovrenc na Pohorju 1961–
1962; pravilniki 1960–1966; registracije podjetja 1960–1971; plan Pohorske vzpenjače 1964–
1966; zaključni računi 1964–1971; zapisniki: delavskega sveta 1963–1970, upravnega odbora
1964–1970, revizij 1964–1967, sindikata 1968, poslovnega odbora 1970–1972; statuti 1964–
1966; poročila: o delu sindikalne podružnice 1968–1970, o delu občinskega sindikalnega
sveta 1968–1970; sindikalna dokumentacija občinskega sveta Maribor 1968–1971.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno tematsko in kronološko.

Podjetje Nigrad Maribor je leta 1987 predalo gradivo Komunalnega podjetja
Maribor in mestnega gradbenega urada. Med gradivom Komunalnega podjetja Maribor se
je nahajalo tudi arhivsko gradivo Komunalnega podjetja Ruše, ki je bilo izločeno in
oblikovano v nov fond.

Historiat fonda:

Leta 1956 je bila ustanovljena Komunalna uprava Ruše kot finančno
samostojen zavod. Komunalno podjetje Ruše je bilo na podlagi sklepa občinskega zbora in
zbora proizvajalcev občine Maribor ustanovljeno leta 1963. Ukvarjalo se je z vzdrževanjem
občinskih cest in objektov, parkov in zelenic ter javne razsvetljave. Svoje dejavnosti je
podjetje opravljalo predvsem na območjih KS Ruše, Lovrenc na Pohorju, Puščava in Pekre Limbuš. Leta 1973 je bilo podjetje priključeno Komunalnemu podjetju Maribor, ki je
prevzelo tudi njegove dejavnosti.

Historiat ustvarjalca:

KOMUNALNO PODJETJE SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1062
Kraj: Slovenska

Ohranjeno gradivo: 1946–1961

Količina: 20

Bistrica
arhivskih škatel, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 2
Jezik: slovenski

Kadrovski spisi 1946–1961; delovodniki 1950–1958; zaključni računi 1952–1960;
registracijski spisi 1955; zapisniki: delavskega sveta 1956–1960, upravnega odbora 1958–
1960; pravilniki 1959.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja je predal SO Slovenska Bistrica.
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Komunalno podjetje Slovenska Bistrica je bilo ustanovljeno z odločbo ObLO
Slovenska Bistrica leta 1956. Likvidacijski postopek se je začel leta 1960.

Historiat ustvarjalca:

KOMUNALNO PODJETJE USLUGE-PREVOZI KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
Signatura: PAM/1181
Kraj: Križevci

pri Ljutomeru
Količina: 3 arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1971–1976
Tekoči metri: 0,3
Jezik: slovenski

Zaključni računi 1974–1976; registracijski akti 1974; zapisniki in pravilniki delavskega
samoupravljanja 1976; matična knjiga.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je predala likvidacijska upraviteljica leta 1977.

Valorizacija: Valorizacija

je bila opravljena pri ustvarjalcu.

ustvarjalca: Komunalno podjetje Usluge-prevozi Križevci pri Ljutomeru je bilo
ustanovljeno na podlagi sklepa KS Križevci leta 1973 in vpisano v register leta 1974. KS je z
ustanovitvijo komunalnega podjetja želel zagotoviti občanom prevoze in druge storitve. Za
opravljanje prevoznih storitev je podjetje odkupilo tudi vozni park. Leta 1977 je bilo
podjetje likvidirano.

Historiat

MARIBORSKI SEJEM MARIBOR
Signatura: PAM/1066
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1949–2002

Količina: 28

Tekoči metri: 3

arhivskih škatel, 9 knjig
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Projektna dokumentacija za objekte 1949–1974; kronika Mariborskega tedna 1957–1981;
fotografije s sejmov 1957–1981; zaključni računi 1963–1990; matična knjiga zaposlenih
1964–1965; registracijski spisi 1976–2002; pravilniki 1978–1995; Ljudska obramba: zapisniki,
delovodnik 1979–1982; osebne mape zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je v PAM predala likvidacijska upraviteljica leta 2002.

Leta 1933 je bila ustanovljena zadruga Mariborski teden, ki je prirejala poučne
gospodarske shode, razstave, oglede, koncerte in druge prireditve. Že leta 1932 je bil prvič
odprt Mariborski teden, revija gospodarstva ter vsakoletni prikaz pospešenega razvoja
industrije Maribora in širše okolice. Leta 1940 je bila prireditev odpovedana, obnovljena je
bila šele leta 1952. Leta 1943 je bila zadruga po končani likvidaciji izbrisana iz registra. Leta
1963 je SO Maribor sprejel odločbo o ustanovitvi Uprave telesnovzgojnih objektov in
naprav kot finančno samostojnega zavoda. Leta 1964 se je Uprava preimenovala v Zavod
za vzdrževanje in gradnjo športnih objektov Stadion Maribor. Naloga Zavoda je bila
vzdrževati in upravljati objekte ter naprave za rekreacijo in graditi nove. Leta 1978 se je
Zavod Stadion preimenoval v Mariborski sejem s sedežem na Loški ul. Poslovni predmet
podjetja je obsegal organiziranje sejmov in razstav ter dajanje svojih poslovnih prostorov

Historiat ustvarjalca:
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na razpolago za organiziranje prireditev. Leta 1988 je podjetje registriralo tudi dejavnost
opravljanja zunanjetrgovinskega prometa. Leta 2003 je bilo izbrisano iz registra zaradi
končanega likvidacijskega postopka.

MARIBORSKI VODOVOD
Signatura: PAM/0927
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1900–1986

Količina: 142

Tekoči metri: 14,2

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Prijave vodovodnih priključkov 1901–1955; načrti: za kopališče Mariborski otok 1938–
1959, parno kopališče 1954–1970; zaključni računi 1945–1960; investicijski programi 1958;
načrti vodovodne napeljave za Maribor in okolico 1953–1986; poročila Združenih
komunalnih podjetij Maribor 1978.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

podjetja Mariborski vodovod je bilo predano leta 1990 in nato še leta 2007.
V gradivu prevladujejo načrti vodovodne napeljave za mesto Maribor in okolico.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Vodovod je ustanovil občinski svet mariborske mestne občine leta 1900.
Obratovati je začel leta 1901 z enim vodnjakom na parni pogon. Že leta 1932 je bil Vodovod
del podjetja Mestna podjetja Maribor. Leta 1945 je bilo Vodovodu pridruženo podjetje
Maks Ussar. Leta 1949 je Poverjeništvo za komunalne zadeve MLO Maribor sprejelo sklep
o razdružitvi Mestnih komunalnih podjetij v samostojna podjetja. Tako je med drugimi
nastalo tudi podjetje Mariborski vodovod. Prvi delavski svet podjetja je bil izvoljen leta
1950. Od leta 1952 do 1954 je bil Vodovod najprej zavod s samostojnim financiranjem,
pozneje pa gospodarska ustanova s samostojnim financiranjem. Leta 1954 je bilo
ustanovljeno komunalno podjetje Mariborski vodovod, ki je skrbelo za oskrbo mesta
Maribor s pitno in industrijsko vodo, vzdrževanje in novogradnjo vodovodnih naprav.

Historiat ustvarjalca:

MESTNA GOSPODARSKA PODJETJA SLOVENSKA BISTRICA
Signatura: PAM/1059
Kraj: Slovenska

Ohranjeno gradivo: 1947–1952

Količina: 8

Bistrica
arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 0,8
Jezik: slovenski

Ustanovitveni akti 1947; zapisniki: primopredajni 1947–1950, sejni 1948–1950,
inventurni 1948–1950; poročila posameznih podjetij 1948–1950; zaključni računi podjetij
1947–1952; delovodniki 1949–1950.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

Mestnih gospodarskih podjetij je bilo v PAM predano leta 1961.

Mestna gospodarska podjetja je leta 1947 ustanovil plenum MLO Slovenska
Bistrica. Podjetja so delovala pod operativnim vodstvom IO MLO Slovenska Bistrica.
Vključena so bila naslednja podjetja: Mestna gostinska podjetja (Mestna restavracija,

Historiat ustvarjalca:
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Mestna gostilna, Mestna zaloga piva), Mestna mesarija, Mestno klobučarstvo, Mestna
kolarska delavnica, Mestna ključavničarska in mehanična delavnica, Mestna lekarna ter
Mestna komunalna podjetja (Mestna klavnica, Mestni kino, Mestno kopališče, Mestna
tehtnica, Mestne stanovanjske zgradbe, Mestni vodovod, Mestna ekonomija).

MESTNA OBRTNA PODJETJA DOLNJA LENDAVA
Signatura: PAM/1064
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1948–1955

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Registracijski
Sistem ureditve: Gradivo

Jezik: slovenski

in likvidacijski spisi 1948–1955; finančni plani 1948–1951.
fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Mestna obrtna podjetja Dolnja Lendava je leta 1948 ustanovil MLO Dol.
Lendava. Poslovni predmet je obsegal opravljanje vseh vrst krojaških, kovaških, kolarskih,
kleparskih in čevljarskih storitev ter klanje živine in prodajo mesa. Leta 1951 se je v
podjetju zaradi reorganizacije začel likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

PRALNICA IN KRPALNICA KLARA RUŠE
Signatura: PAM/1173
Kraj: Ruše

Ohranjeno gradivo: 1965–1994

Količina: 5

Tekoči metri: 0,5

arhivskih škatel
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Registracijski in stečajni spisi 1965–1993; statut 1989; analitične bilance 1992–1994;
poročila stečajnega upravitelja 1993.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Historiat fonda: Gradivo

je bilo v PAM predano leta 1997.

Valorizacija: Valorizacija

je bila izvedena pri ustvarjalcu.

Obrtno podjetje je bilo ustanovljeno z odločbo KS Ruše leta 1965. Poslovni
predmet je obsegal pranje vseh vrst perila, likanje in krpanje delovnih oblek. Leta 1990 je
podjetje spremenilo naziv v Pralnica in krpalnica Klara Ruše. Leta 1993 je bil v podjetju
uveden stečajni postopek.

Historiat ustvarjalca:

SLIKARSTVO IN PLESKARSTVO OPLOTNICA
Signatura: PAM/1135
Kraj: Oplotnica

Ohranjeno gradivo: 1954–1961

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Zaključni računi 1954–1959; poslovna korespondenca 1960–1961; likvidacijski spisi
1960–1961.

Vsebina:

763

A.600–A.661 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje Slikarstvo in pleskarstvo Oplotnica je ustanovil KLO Oplotnica leta
1948. Poslovni predmet podjetja je obsegal slikarstvo in pleskarstvo. Leta 1960 je bil v
podjetju uveden likvidacijski postopek.

Historiat ustvarjalca:

SLIKOPLESKARSTVO PREVALJE
Signatura: PAM/1144
Kraj: Prevalje

Ohranjeno gradivo: 1962–1968

Količina: 4

Tekoči metri: 0,4

arhivske škatle, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Sejni zapisniki 1962–1968; popisi blaga 1962; poslovna korespondenca 1963–1968;
matična knjiga zaposlenih.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

SNAGA MARIBOR
Signatura: PAM/1097
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1960–2004

Količina: 140

Tekoči metri: 25

arhivskih škatel, 22 map
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Kadrovski

dosjeji 1960–1988; zapisniki: delavskega sveta 1966–1993, komisije za delovna
razmerja 1969–1993, zbora delavcev 1973–1985, strokovnega kolegija 1962–1979, volitev in
imenovanj 1985–1989; gradbena dokumentacija objektov 1968–1987; stanovanjske zadeve
(pogodbe, zapisniki) 1970–1987; statistična poročila 1973–1993; zaključni računi 1974–2000;
evidenčni listi za vodenje kadrovske evidence 1975–1985; gradivo samoupravnih organov
1978–1987; časopis »Komunala« 1980–1989; dokumenti o pravni podlagi delovanja podjetja
1984–1986; poslovna poročila 1986–1993.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno tematsko in kronološko.

Podjetje Snaga Maribor je gradivo predalo v dveh predajah v letih 1995 in 2005.
Večina ohranjenega gradiva je iz obdobja v letih 1970–2000.

Historiat fonda:

Leta 1954 je bila Komunalna uprava, ki je do tedaj delovala kot zavod,
preimenovana v Komunalno podjetje Maribor. Od leta 1955 so v sklopu Komunalnega
podjetja Maribor delovali obrati Novogradnje, Vrtnarija, Čistoča in Vzdrževanje
komunalnih naprav. V šestdesetih letih so se iz podjetja izločili posamezni obrati, leta 1961
je bilo ustanovljeno Komunalno podjetje Snaga Maribor. Ponovno konstituiranje delovne
organizacije je bilo opravljeno leta 1973, ko so bile vpisane tudi štiri poslovne enote. Leta
1979 se je podjetje konstituiralo pod imenom Komunalna delovna organizacija Snaga
Maribor. Ime se je spremenilo še leta 1982 v Združena komunala, Komunalna delovna
organizacija Snaga Maribor. Glavna dejavnost podjetja Snaga javno podjetje d. o. o. je
obsegala javne gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter
odstranjevanja nevarnih komunalnih odpadkov.

Historiat ustvarjalca:
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VZDRŽEVANJE TEKOL MARIBOR
Signatura: PAM/1188
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1992–1994

Količina: 3

Tekoči metri: 0,3

arhivske škatle
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Registracijski
Sistem ureditve: Gradivo

Jezik: slovenski

spisi 1992–1993; poslovna korespondenca 1992–1993.
fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.

Podjetje za vzdrževanje in izdelovanje kovinskih in drugih izdelkov je bilo
ustanovljeno leta 1992. Stečajni postopek se je začel leta 1993, iz sodnega registra je bilo
podjetje izbrisano leta 1996.

Historiat ustvarjalca:
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A.660 FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
Skupina združuje fonde bančnih ustanov ter hranilnic in posojilnic, ki so imele registrirano
dejavnost finančnih storitev. Med te spadajo tudi kreditne zadruge ter rajfajznovke.
Hranilništvo pomeni dejavnost in organiziranost denarnega zavoda pri zbiranju denarnih
prihrankov prebivalstva in civilnih pravnih oseb, posojilništvo pa pomeni zbiranje finančnih
sredstev in dajanje posojil. Ti dve dejavnosti sta bili v zgodovini največkrat povezani, razvile
pa so se različne vrste hranilnic in posojilnic: zasebne, regionalne, komunalne, poštne,
obrtniške, zadružne itn. Prvi tovrstni denarni zavod pri nas je nastal v Ljubljani leta 1820
(Ljubljanska oz. Kranjska hranilnica). Regulativne ali samoupravne hranilnice so nastajale po
leta 1844 sprejetem avstrijskem pravilniku (regulativu) in so bile pomembne zlasti za mesta,
kreditne zadruge oz. zadružne posojilnice pa so imele zakonsko podlago v zadružnem zakonu
iz leta 1873 in so igrale pomembno vlogo na podeželju, pogosto so bile odprte tudi ob
nedeljah, ko so ljudje imeli več časa, da so položili denar v hranilnico in se dogovarjali o
posojilu. Zadružne posojilnice so bile organizirane po Schulze-Delitzschevem sistemu (ki je
temeljil na posojilnicah-hranilnicah z omejeno zavezo, njihovi družbeniki pa so v njih imeli
visoke poslovne deleže) ali Raiffeisnovem sistemu (sistem t. i. »rajfajznovk« se je uveljavil
zlasti na podeželju, kjer kmetje niso imeli na razpolago dosti finančnih sredstev, zato je
temeljil na neomejenem, solidarnostnem jamstvu, poslovanju brez deležev in posojilom le na
zadolžnice); pojavljala pa se je tudi kombinacija obeh sistemov.
Medtem ko je število regulativnih hranilnic in posojilnic na Slovenskem do druge svetovne
vojne ostajalo pod 30, pa so kreditne zadruge doživele velik razmah in leta 1925 jih je bilo že
485. Od leta 1937 so bile zadruge urejene po jugoslovanskem zadružnem zakonu. Večina
kreditnih zadrug v 19. in začetku 20. st. je bilo strankarsko opredeljenih. Vsaka od političnih
strank je imela svoje zadruge in svojo zadružno zvezo, ki je skrbela za strokovno usposabljanje
in medsebojno kreditiranje. Hud udarec za hranilnice je bila leta 1936 izdana uredba o
likvidaciji kmečkih dolgov. Ob nemški okupaciji leta 1941 so se kreditne zadruge na
Štajerskem in Koroškem spremenile v rajfajznovke.
Leta 1946 so bili vsi zasebni denarni zavodi pri nas ukinjeni, konfiscirani in podržavljeni. Z
uredbo z dne 17. 4. 1947 so se ukinile še kreditne zadruge, njihovo premoženje pa je bilo
preneseno na leta 1944 v Črnomlju ustanovljeni Denarni zavod Slovenije, ki je bil del Narodne
banke FLRJ. Po januarski uredbi 1954 so bančne posle opravljale komunalne banke in
hranilnice kot njihove podružnice. Ta sistem se je z leti vse bolj decentraliziral in leta 1976 so
že obstajale banke, specializirane finančne organizacije ter hranilno-kreditne organizacije. Leta
1989 so z zakonom o bankah in drugih finančnih organizacijah hranilnice postavili za
samostojne finančne organizacije.
Bančni sistem v obliki delniških družb se je pričel na slovenskem ozemlju razvijati v drugi
polovici 19. st. kot tretja oblika razvoja denarnega posredništva (za hranilnicami in kreditnimi
zadrugami), in to najprej na Kranjskem. Od 70. let 19. st. so bančne delniške družbe delovale
tudi v Mariboru (Mariborska eskomptna banka; v nemški lasti), Murski Soboti in Lendavi.
Leta 1900 je bila v Ljubljani ustanovljena Ljubljanska kreditna banka, ki je imela podružnice na
slovenskem etničnem ozemlju in tudi drugod. Po njenem vzoru so v naslednjih letih nastajale
nove delniške banke, vendar pa je njihov nadaljnji razvoj ustavila prva svetovna vojna.
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Po prevratu 1918/19 so bile banke, ki so imele centrale v tujini, sekvestirane ali nacionalizirane.
Slovenski bančni kapital je bil skoncentriran v Ljubljani. V času druge svetovne vojne so banke
na okupiranem ozemlju podredili centralam v okupatorskih državah. V Mariboru sta delovali
Creditanstalt ter Länderbank, kreditne zadruge na ozemlju pod nemško okupacijo pa so bile
preoblikovane v Volksbank ali Raiffeisenkasse. V Prekmurju, kjer je v 30. letih 20. st. ob
Prekmurski banki in Doljnelendavski hranilnici pričela poslovati še Kreditna banka v Murski
Soboti, so se banke po madžarski zasedbi morale včlaniti v Centralo madžarskih denarnih
zavodov.
Septembra 1946 je jugoslovanska oblast nacionalizirala vse banke v državi in jih podredila
Narodni banki FLRJ. Leta 1961 je Narodna banka Jugoslavije postala banka bank: opustila je
neposredne poslovne odnose z delovnimi organizacijami, od komunalnih bank je prevzela
plačilni promet in SDK, oddala pa jim je ves promet in kratkoročno kreditiranje. Leta 1972 je
bila ustanovljena Narodna banka Slovenije kot republiška izpostava Narodne banke
Jugoslavije. Leta 1991 je bil v Sloveniji sprejet zakon o sanaciji bank ter oblikovan lasten bančni
sistem z neodvisno centralno banko (Banka Slovenije) ter poslovnimi bankami in hranilnicami.

Viri in literatura:
•

Denkschrift über die Entstehung und Entwickelung der Gemeinde-Sparcasse in Marburg vom 17.
Dezember 1858 bis 31. Dezember 1886: aus Anlass der Feier ihres 25-jährigen Bestandes. (1887).
Maribor: s. n.

•

Lazarević, Ž. & Prinčič, J. (2000). Zgodovina slovenskega bančništva. Ljubljana: Združenje bank
Slovenije.

•

Ogrizek, E. (2005). Sodni register Okrožnega sodišča Maribor 1898–1941. 1. del: Zadružni register. V:
Inventarji 12. Maribor: Pokrajinski arhiv Maribor.

A.661 DEJAVNOSTI FINANČNIH STORITEV
GLAVNA HRANILNICA SV. LENART V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/0898
Kraj: Lenart

v Slovenskih goricah
Količina: 2 arhivski škatli, 14 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1908–1947
Tekoči metri: 0,5
Jezik: slovenski,

nemški

Knjige: posojil 1908–1947, tekočih računov 1915–1947; dopisi Glavne hranilnice pri Sv.
Lenartu 1938–1946; letna poročila in računski zaključki: Glavne hranilnice pri Sv. Lenartu
1940, 1945/46, Hranilnice in posojilnice pri Sv. Lenartu 1946; seznam denarnih zavodov v
nekdanjem okraju Lenart 1946; valorizacijske zadeve 1946; rekapitulacija kreditnih zadrug
v Sv. Lenartu 1946; zemljiškoknjižni izpiski 1947; nepremičninske zadeve (spisi, odločbe v
zvezi z agrarno reformo) 1945/46; dopisi Hranilnice in posojilnice pri Sv. Lenartu 1946/47.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

V okviru fonda se nahaja tudi gradivo Hranilnice in posojilnice pri Sv. Lenartu v
Slovenskih goricah, in sicer za obdobje v letih 1946–1947.

Historiat fonda:

767

A.600–A.661 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO

Čeprav je bil ustanovni zbor Glavne hranilnice pri Sv. Lenartu v Slovenskih
goricah že poleti leta 1907, je moral biti na zahtevo sodišča ponovljen, tako da je uradni
datum ustanovitve zadruge 22. 12. 1907. Načelstvo je sestavljalo sedem članov, tik pred
drugo svetovno vojno pa je zadruga štela 1550 članov. Po okupaciji leta 1941 je izšel
razglas, v katerem se navajata likvidacija kreditnih zadrug v Sv. Lenartu ter prenos
njihovega premoženja v novoustanovljeno Raiffeisenkasse in Sankt Leonhard in den Büheln.
Glavna hranilnica pri Sv. Lenartu zato do decembra 1945 ni več poslovala. 16. 12. 1945 so
predvojne kreditne zadruge Glavna hranilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah,
Posojilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah in Slovenjegoriška posojilnica pri Sv.
Lenartu v Slovenskih goricah na skupnem občnem zboru ustanovile Hranilnico in
posojilnico, zadrugo z neomejenim jamstvom pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah.
Spojitev zadrug je bila v zadružni register vpisana konec januarja 1946. Glavna hranilnica
pri Sv. Lenartu je ob združitvi z obema omenjenima zavodoma štela 1514 članov.
Hranilnica in posojilnica pri Sv. Lenartu ni delovala dolgo – že leta 1947 so jo likvidirali,
osem let kasneje pa je bila izbrisana iz registra.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA BELTINCI
Signatura: PAM/0928
Kraj: Beltinci

Ohranjeno gradivo: 1925–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,2

arhivska škatla, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki sej načelstva 1925–1940; glavna knjiga tekočih računov 1925–1946; knjiga:
posojil 1927–1936, hranilnih vlog 1935–1947.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: V

fonda je urejeno vsebinsko.

PAM je gradivo fonda junija 1977 predala murskosoboška podružnica SDK.

Kot datum ustanovitve Hranilnice in posojilnice v Beltincih, zadruge z
neomejenim jamstvom, je v zadružnem registru Okrožnega sodišča Maribor naveden
12. 11. 1929, toda iz gradiva je razvidno, da je zadruga obstajala že pred letom 1919 pod
madžarskim imenom Takarekpenztar Belatincz. Njen namen je bil sprejemanje hranilnih
vlog, dajanje posojil ter prirejanje poučnih shodov in predavanj. Leta 1947 je bila zadruga
likvidirana.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA BOGOJINA
Signatura: PAM/0929
Kraj: Bogojina

Ohranjeno gradivo: 1928–1945

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

madžarski

Zapisniki: skupnih sej načelstva in nadzorstva ter občnih zborov 1929–1945, sej
načelstva 1934–1944; knjiga: tekočih računov 1928–1943, posojil 1943/44; dopisi 1936–1941.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda:

banke.
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Kot uradni datum ustanovitve Hranilnice in posojilnice v Bogojini, zadruge z
neomejenim jamstvom, je v zadružnem registru naveden 4. 11. 1928. Njeno načelstvo je
sestavljalo šest članov, namen zadruge pa je bil sprejemati ter obrestovati hranilne vloge in
vloge v tekočem računu, dajati posojila in pridobivati nadaljnja denarna sredstva,
predvsem pri Zadružni zvezi v Ljubljani. Leta 1930 je zadruga štela 112 članov. Madžarsko
ime zavoda v letih 1941–1945 je bilo Bagonya és Vidéke és Hitelszövetkezete, po drugi svetovni
vojni pa se je zanj znova uporabljalo staro ime, vse dokler ni bil leta 1947 ukinjen.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA BREZNO
Signatura: PAM/0930
Kraj: Brezno

Ohranjeno gradivo: 1921–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Imenik zadružnikov 1921–1936; knjiga posojil 1926–1940; zadolžnice 1936–1939; dopisi
1933–1946; računski zaključek 1939; knjiga tekočih računov Raiffeisenkasse Mahrenberg 1941–
1945; letno poročilo 1945; valorizacijske zadeve (dopisi, odločbe) 1946; izpiski tekočih
računov 1947.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: K

fonda je urejeno po vsebini.

fondu je priključeno tudi gradivo Raiffeisenkasse Mahrenberg.

Hranilnica in posojilnica v Breznem, zadruga z neomejenim jamstvom, je bila
ustanovljena 25. 5. 1921 kot Hranilnica in posojilnica v Marenbergu, leta 1928 pa je
spremenila sedež in naziv. Nemške oblasti so ji po okupaciji leta 1941 najprej dale nemško
ime Spar- und Darlehenskasse Fresen mit dem Sitze in Remschnig, nato pa odredile njeno
likvidacijo. Dokončno je bila kreditna zadruga v Breznem (v današnji občini Podvelka)
likvidirana leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA CVEN
Signatura: PAM/0893
Kraj: Cven

Ohranjeno gradivo: 1903–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki: občnih zborov 1903–1940, sej načelstva 1922–1941, skupnih sej načelstva in
nadzorstva 1922–1940; glavna knjiga hranilnih vlog 1916–1947; knjiga dolžnikov 1930–1942.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Kreditna zadruga na Cvenu je bila ustanovljena 16. 11. 1902 kot Posojilno
društvo za občino Cven. Kasneje je zadruga spremenila ime v Posojilnica za Cven in
Noršince, od leta 1926 pa se je zanjo uporabljalo ime Hranilnica in posojilnica na Cvenu,
zadruga z neomejeno zavezo. Sredi 30. let 20. st. je zaradi gospodarske krize število
članstva upadlo – tako je imela zadruga leta 1932 še 95 članov, leta 1940 pa je bilo le še 76
zadružnikov. Načelstvo zadruge, ki je bila leta 1947 likvidirana, je sestavljalo devet članov.

Historiat ustvarjalca:
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HRANILNICA IN POSOJILNICA ČRENŠOVCI
Signatura: PAM/0956
Kraj: Črenšovci

Ohranjeno gradivo: 1920–1947

Količina: 7

Tekoči metri: 1,1

arhivskih škatel, 22 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

madžarski

Zapisniki: sej načelstva 1920–1944, občnih zborov 1921–1944, sej nadzorstva 1931–1944;
pravila 1920; knjige hranilnih vlog 1920–1942; pristopnice 1920–1939; revizijska poročila
1921–1945; knjige: posojil 1926–1942, hranilnih vlog 1920–1942, zadružnikov 1920–1941;
dopisi 1925–1943; gradbeni načrt poslopja hranilnice in posojilnice 1927; hranilne knjižice
1931; računski zaključki in bilance stanja 1942–1945; letno poročilo 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno kronološko in vsebinsko.

Hranilnica in posojilnica v Črenšovcih, zadruga z neomejeno zavezo, je s
poslovanjem pričela 4. 5. 1920, število njenega članstva pa je z začetnih 407 do leta 1939
naraslo na 1681. Načelstvo zadruge je sestavljalo sedem članov. Po madžarski okupaciji
Prekmurja se je zavod imenoval Cserföld és Vidéke Hitelszövetkezete. Leta 1947 je bil sprejet
sklep o likvidaciji zavoda.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA GUŠTANJ
Signatura: PAM/0897
Kraj: Ravne

na Koroškem
Količina: 18 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1892–1921
Tekoči metri: 1
Jezik: slovenski

Knjige: blagajniške 1892–1902, saldakontov 1892, hranilnih vlog 1893–1917, glavne
1905–1921; članski imenik.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Gradivo guštanjske hranilnice in posojilnice je bilo januarja 2009 ločeno od fonda
Občina Guštanj.

Historiat fonda:

Na Ravnah na Koroškem so 26. 9. 1892 ustanovili Unter-Miessthaler Spar- und
Darlehenskassaverein (Hranilno in posojilno društvo Spodnje Mežiške doline) z namenom
sprejemanja hranilnih vlog, dajanja posojil članom ter pridobivanja nadaljnjih finančnih
sredstev z zadružnim kreditom. Načelstvo zadruge je sestavljalo pet članov. Avgusta 1943
je bil izveden prenos zadruge v register sodišča v Kranju. Hranilnica in posojilnica v
Guštanju, sicer zadruga z neomejenim jamstvom, je bila ukinjena leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA JARENINA
Signatura: PAM/0993
Kraj: Jareninski

Dol
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis
Vsebina: Imenik

Ohranjeno gradivo: 1899–1947
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski,

nemški

zadružnikov 1899–1943; letno poročilo 1945; valorizacija 1945; dopisi 1946–1947;
izpiski hranilnih vlog 1947.
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Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Hranilnica in posojilnica v Jarenini, zadruga z neomejenim jamstvom, je bila
ustanovljena 16. 4. 1899. Načelstvo zadruge je sestavljalo devet članov, namen zavoda pa je
bil sprejemanje hranilnih vlog, pridobivanje denarnih sredstev in dajanje posojil. Nemške
oblasti so med drugo svetovno vojno odredile likvidacijo zadruge in zaplembo
premoženja. Konec leta 1945 je bilo v zadrugo včlanjenih 135 članov, vendar je bil zavod
leta 1947 dokončno likvidiran.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA LOČE PRI POLJČANAH
Signatura: PAM/0901
Kraj: Loče

Ohranjeno gradivo: 1912–1948

Količina: 1

Tekoči metri: 0,3

arhivska škatla, 8 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Knjigi pasive 1912–1947; zapisniki: sej načelstva in nadzornega odbora 1922–1941,
rednega občnega zbora 1925; izpiski hranilnih vlog in posojil 1924–1938; knjiga vknjiženih
posojil 1931–1945; knjige naložb 1931–1948; računski zaključek 1937.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Julija 1955 je MLO Slovenske Konjice predal PAM gradivo hranilnic in posojilnic
nekdanjega konjiškega okraja, ki ga je zbralo konjiško poverjeništvo Komisije za likvidacijo
kreditnih zadrug Ministrstva financ LRS.

Historiat fonda:

Do spremembe pravil leta 1926 je Hranilnica in posojilnica v Ločah pri
Poljčanah poslovala pod imenom Hranilno in posojilno društvo v Ločah, registrirana
zadruga z neomejeno zavezo. Nemški prevod tega imena, Spar- und Vorschussverein Heiliger
Geist - Lotsche, je zavod nosil tudi po okupaciji leta 1941, dokler nemške oblasti niso
odredile njegove likvidacije. Kreditna zadruga v Ločah, ki je leta 1937 štela 142 članov, je
bila dokončno likvidirana po vojni leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA MARKOVCI
Signatura: PAM/0911
Kraj: Markovci

Ohranjeno gradivo: 1929–1940

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Dopisi 1929–1940; pravila 1929; računski zaključki 1934–1939; zapisniki občnih zborov
1935–1940.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Historiat fonda: Gradivo

Hranilnice in posojilnice Markovci je bilo januarja 2009 ločeno od gradiva
Kreditne zadruge za trgovino in obrt Murska Sobota.

Hranilnica in posojilnica v Markovcih je bila zadruga z neomejeno zavezo,
vpisana v sodni register 24. 1. 1929. V statutu je bilo za načelstvo zadruge določeno pet do
največ sedem članov. Delokrog hranilnice in posojilnice je obsegal okoliš Markovcev (na

Historiat ustvarjalca:
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Goričkem), Velikih Dolencev in Gor. Petrovcev. Leta 1934 je zadruga štela 176 članov.
Ukinjena je bila leta 1947.

HRANILNICA IN POSOJILNICA PEČAROVCI
Signatura: PAM/0957
Kraj: Pečarovci

Ohranjeno gradivo: 1926–1940

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Pravila 1926; računski zaključki 1934–1940; zapisniki občnih zborov 1935–1940; dopisi
1935–1940; odloki in izjave v zvezi s plačili davka 1938–1940.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Hranilnica in posojilnica v Pečarovcih, zadruga z neomejenim jamstvom, je
svoj statut sprejela 20. 8. 1926, septembra istega leta pa je bil sprejet sklep o vpisu zadruge
v zadružni register. Zavod je deloval na območju župnije Pečarovci in leta 1939 štel 254
članov. Načelstvo je poleg načelnika sestavljalo šest članov. Leta 1947 je bila kreditna
zadruga v Pečarovcih ukinjena.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA PERTOČA
Signatura: PAM/0949
Kraj: Pertoča

Ohranjeno gradivo: 1929–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Vsebina: Zapisniki

Jezik: slovenski,

madžarski

sej načelstva in nadzorstva 1929–1942; knjiga hranilnih vlog 1929–1947.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Gradivo fonda je PAM prevzel junija 1977, predala pa ga je murskosoboška
podružnica SDK.

Historiat fonda:

Ustanovni zbor Hranilnice in posojilnice v Pertoči je bil 31. 10. 1929, s
poslovanjem pa je začela 17. 11. istega leta. Revizijo zadruge je izvajala Zadružna zveza v
Ljubljani. Po madžarski okupaciji leta 1941 se je zavod imenoval Perestói Hitelszövetkezet. Po
koncu druge svetovne vojne kreditna zadruga v Pertoči ni več imela nobenega premoženja.
Leta 1947 je bila likvidirana.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA PRIHOVA
Signatura: PAM/0909
Kraj: Prihova

Ohranjeno gradivo: 1907–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,4

arhivska škatla, 13 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Knjige: pristopnic 1907–1920, hranilnih vlog 1907–1947, posojil 1907–1943, računskih
zaključkov 1912–1931; računski zaključek 1910; dopisi 1915–1932.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
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Historiat fonda: PAM

je julija 1955 prevzel gradivo hranilnic in posojilnic konjiškega okraja, ki ga je
konjiško poverjeništvo Komisije za likvidacijo kreditnih zadrug Ministrstva financ LRS
predalo MLO Konjice.

Hranilnica in posojilnica na Prihovi, zadruga z neomejenim jamstvom, je bila
ustanovljena 28. 2. 1907, s poslovanjem pa je pričela 12. 5. istega leta. Delokrog zadruge je
obsegal območje krajev Grušovje, Vrhole (pri Slovenskih Konjicah), Ložnica, Tepanje in Sv.
Jernej. Število članov je leta 1931 znašalo 180. Hranilnico in posojilnico Prihova, članico
Zadružne zveze v Ljubljani, je nemška okupacijska oblast med drugo svetovno vojno
ukinila, dokončno ukinjena pa je bila po vojni leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA PUCONCI
Signatura: PAM/0912
Kraj: Puconci

Ohranjeno gradivo: 1928–1940

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
arhivski popis

Informativna pomagala:

Jezik: slovenski

Dopisi 1928–1940; pravila 1928; računski zaključki 1934–1939; zapisniki občnih zborov
1936–1940.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Historiat fonda: Gradivo

Hranilnice in posojilnice Puconci je bilo v PAM predano junija 1977.

Hranilnica in posojilnica v Puconcih, zadruga z neomejenim jamstvom, je bila
ustanovljena 13. 3. 1928, njen vpis v sodni register pa se je izvedel 5. 4. 1928. Načelstvo
zavoda je sestavljalo pet članov, delokrog zadruge ni bil omejen. Sredi 30. let 20. st. je štela
218 članov. Bila je članica Zadružne zveze v Ljubljani. Po drugi svetovni vojni je bil sprejet
sklep o likvidaciji zavoda in leta 1947 je bila Hranilnica in posojilnica v Puconcih ukinjena.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA RADENCI
Signatura: PAM/0950
Kraj: Radenci

Ohranjeno gradivo: 1920–1948

Količina: 2

Tekoči metri: 0,6

arhivski škatli, 12 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Vsebina: Zadružni

register 1920–1936; zapisniki: ustanovnega občnega zbora 1920, rednih občnih
zborov 1920–1941, načelstva in upravnega odbora 1928–1941; knjige: deležev 1920–1940,
posojil 1920–1945; zadolžnice 1925–1941; pravila hranilnice 1926, 1939; dopisi 1931–1946;
posojilni spisi (odločbe, izjave, dopisi) 1939–1943; ustanovitveni in registracijski akti
Raiffeisenkasse Bad Radein 1941/42; blagajniška knjiga 1941–1948; valorizacija 1945.

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda:

fonda je urejeno vsebinsko.

V fondu je tudi gradivo rajfajznovke Radenci.

14. 3. 1920 so v Radencih ustanovili Hranilnico in posojilnico v Radincih,
katere načelstvo je tvorilo sedem članov. Namen zadruge z neomejenim jamstvom je bil
pomagati zadružnikom s kreditiranjem po primernih obrestnih merah. Leta 1941 je
okupacijska oblast zadrugo likvidirala in 10. 10. 1941 namesto nje ustanovila Raiffeisenkasse

Historiat ustvarjalca:
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Bad Radein. Po vojni si je zavod prizadeval za obnovitev poslovanja pod starim imenom,
vendar je bil leta 1947 likvidiran.

HRANILNICA IN POSOJILNICA SLIVNICA PRI MARIBORU
Signatura: PAM/0913
Kraj: Slivnica

pri Mariboru
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1908–1947
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski

Imeniki članov 1908–1939; knjiga posojil 1908–1939; letni zaključek 1940; letno poročilo
1945; dopisi 1946; izpiski hranilnih vlog 1947.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Historiat ustvarjalca: Kot

uradni datum ustanovitve Hranilnice in posojilnice v Slivnici pri Mariboru
je v sodnem registru naveden 3. 2. 1908, namen te zadruge z neomejeno zavezo pa je bil
spodbujanje varčnosti ter preskrba članov z denarnimi sredstvi iz zadružnega kredita. Leta
1940 je zadruga štela 303 člane. Nemške oblasti so po okupaciji leta 1941 odredile njeno
likvidacijo in zaplembo premoženja, dokončno ukinjena pa je bila po vojni leta 1947.

HRANILNICA IN POSOJILNICA STOGOVCI
Signatura: PAM/0995
Kraj: Stogovci

Ohranjeno gradivo: 1899–1947

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Zapisniki občnih zborov 1899–1942; pravila 1928; knjige posojil 1929–1945; revizijsko
poročilo 1936; računski zaključki 1936–1939; dopisi 1939–1941; letna poročila 1940–1945;
bilanca 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Historiat ustvarjalca: Hranilnica

in posojilnica v Stogovcih, zadruga z neomejenim jamstvom, je bila
ustanovljena na občnem zboru 28. 12. 1899 pod nemškim imenom Raiffeisnischer
Vorschussverein für die Ortsgemeinden Absberg, Seibersdorf, Graben, Rosshof und Proskersdorf
(Posojilno društvo Raiffeisen za kraje Podgorje, Žiberci, Grabe, Konjišče in Drobtinci). Kot
je razvidno iz arhivskega gradiva, je bil interni jezik poslovanja do konca druge svetovne
vojne nemščina. Leta 1926 je zadruga spremenila ime in statut, odtlej je imela sedež v
Stogovcih. Leto dni pred izbruhom druge svetovne vojne je štela 151 članov. Po nemški
okupaciji leta 1941 je prišlo do vnovične spremembe in tako je do osvoboditve leta 1945
zavod deloval kot Spar- und Vorschusskassenverein Miethsdorf. Leta 1947 je bila zadruga
likvidirana.
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HRANILNICA IN POSOJILNICA SV. ANA V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/0953
Kraj: Sv.

Ana v Slovenskih goricah
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1902–1947
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski,

nemški

Imenik zadružnikov 1902–1939; zadolžnice 1928–1937; dopisi 1932–1943; bilanca stanja
1945; letno poročilo 1945; izpiski hranilnih vlog 1947.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

V registru Okrožnega sodišča Maribor je kot datum ustanovitve Hranilnice in
posojilnice pri Sv. Ani v Slovenskih goricah, zadruge z neomejenim jamstvom, naveden 10.
7. 1902. Do konca prve svetovne vojne je zadruga poslovala pod nemškim imenom
Vorschusskassenverein für Ortsgemeinde Stainz bei Mureck (Posojilno društvo za občino
Ščavnica pri Cmureku), nato od leta 1922 kot Posojilno društvo za župnijo Sv. Ane v
Slovenskih goricah, konec 20. let 20. stoletja pa je ponovno prišlo do spremembe pravil in
imena. Nemške oblasti so v drugi svetovni vojni odredile likvidacijo zavoda. Vanj je bilo
konec leta 1945 še včlanjenih 113 članov. Leta 1947 je bila zadruga dokončno ukinjena.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA SV. ANTON V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/0892
Kraj: Cerkvenjak

Ohranjeno gradivo: 1907–1950

Količina: 1

Tekoči metri: 0,2

arhivska škatla, 6 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Ustanovitveni akti (sklep o vpisu v register, pravila, dopisi) 1907; knjige posojil 1907–
1948; dopisi 1927–1946; računski zaključki 1936–1940; pravila Hranilnice in posojilnice pri
Sv. Antonu v Slovenskih goricah 1940; izpiski posojil 1941–1945; knjiga tekočih računov
rajfajznovke 1942–1945; seznam dolžnikov in porokov rajfajznovke; bilanca stanja 1944/45;
popisni list za zadruge 1945; letno poročilo 1945; valorizacija 1945/46.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: K

fonda je urejeno vsebinsko.

fondu je bilo dodano tudi gradivo rajfajznovke Cerkvenjak.

Hranilnica in posojilnica pri Sv. Antonu v Slovenskih goricah, zadruga z
neomejenim jamstvom, je bila ustanovljena 26. 1. 1907. Delokrog zadruge so bile župnije
Sv. Anton, Sv. Andraž in Negova ter občini Kralovci (Kraljevci) in Grabonoš. Leta 1936 je
zadruga štela 519 članov. Po nemški okupaciji leta 1941 je bila zadruga likvidirana,
namesto nje pa ustanovljena Raiffeisenkasse Kirchberg in den Büheln. Po drugi svetovni vojni
je sledila dokončna likvidacija Hranilnice in posojilnice pri Sv. Antonu, leta 1955 je bila
zadruga tudi izbrisana iz registra.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA SV. JAKOB V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/0937
Kraj: Sp.

Ohranjeno gradivo: 1939–1946

Količina: 1

Jakobski Dol
arhivska škatla, 8 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski,

nemški
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Imenik članov 1939–1941; knjiga posojil 1939–1945; izvlečki tekočih računov 1940;
računski zaključek 1941; dopisi 1943–1946; letno poročilo 1945; bilanca stanja 1945; gradivo
rajfajznovke: dopisi 1942–1946, indeks dolžnikov in porokov, letno poročilo 1945, sklep o
cenitvi vojne škode 1945, knjige: hranilnih vlog 1942–1944, posojil 1942–1944, imenik
članov 1942–1944.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: V

fonda je urejeno vsebinsko.

fondu se nahaja tudi gradivo rajfajznovke Jakobski Dol.

V zadružnem registru Okrožnega sodišča Maribor je navedeno, da je bila
Hranilnica in posojilnica pri Sv. Jakobu v Slovenskih goricah, zadruga z omejenim
jamstvom, ustanovljena 19. 3. 1939. V letu 1941 je štela 77 članov. Namen zadruge je bil
dajanje posojil, sprejemanje hranilnih vlog na vložne knjižice in tekoči račun ter
posredovanje v zavarovalniških poslih. Nemške okupacijske oblasti so zavod likvidirale in
namesto njega 12. 5. 1942 ustanovile Raiffeisenkasse Jakobstal. Po osvoboditvi leta 1945 se je
izvršila valorizacija kreditne zadruge v Jakobskem Dolu, nato pa je leta 1947 sledila njena
dokončna ukinitev.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA SV. RUPERT V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/0952
Kraj: Sp. Voličina

Ohranjeno gradivo: 1929–1946

Količina: 1

Tekoči metri: 0,2

arhivska škatla, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Knjiga posojil 1929–1941; računski zaključki 1930–1940; izpiski: stanja na računu 1940–
1945, hranilnih vlog in posojil 1940–1944; dopisi 1941–1946; popisni list za zadruge 1945;
potrdilo o vložitvi vojne škode 1945; letno poročilo 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Hranilnica in posojilnica pri Sv. Rupertu v Slovenskih goricah, zadruga z
neomejenim jamstvom, je pričela s poslovanjem 1. 12. 1929. Njeno načelstvo je bilo
sestavljeno iz petih članov, število zadružnikov pa je leta 1940 znašalo 191. Okoliš
delovanja zadruge je bila župnija Sv. Rupert (Voličina). Nemške oblasti so po okupaciji v
drugi svetovni vojni zadrugo ukinile. Dokončno je bila ukinjena leta 1947, osem let kasneje
pa tudi izbrisana iz registra.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA IN POSOJILNICA ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/0914
Kraj: Šentilj

Ohranjeno gradivo: 1900–1947

Količina: 2

v Slovenskih goricah
arhivski škatli, 6 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Tekoči metri: 0,4
Jezik: slovenski,

nemški

Zapisniki občnih zborov 1900–1940; zadolžnice 1922–1944; bilanca stanja 1944/45; letno
poročilo 1945; blagajniški dnevnik rajfajznovke 1941–1945; letni zaključki rajfajznovke
1941–1944; seznam članov rajfajznovke 1941–1944; novoletni plakat Raiffeisenkasse 1944;
dopisi 1946–1947; knjige: posojil 1900–1945, tekočih računov rajfajznovke 1941–1944,
hranilnih vlog rajfajznovke 1942–1945.

Vsebina:
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Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: V

fonda je urejeno po vsebini.

okviru fonda je tudi gradivo Rajfajznovke Šentilj.

Historiat ustvarjalca: Hranilnica

in posojilnica v Št. Ilju v Slovenskih goricah, zadruga z neomejenim
jamstvom, je bila ustanovljena 25. 8. 1898 z namenom dajanja posojil, sprejemanja hranilnih
vlog in pridobivanja denarnih sredstev z zadružnim kreditom. Načelstvo zadruge je
sestavljalo osem članov. Okupacijska oblast je leta 1941 odredila razpust zavoda, namesto
njega pa 30. 10. 1941 ustanovila Raiffeisenkasse St. Egydi i. d. Büheln. Po osvoboditvi leta 1945
je šentiljska hranilnica in posojilnica štela 196 članov, malo več kot tretjino predvojnega
števila. Leta 1947 so zavod dokončno ukinili.

HRANILNICA IN POSOJILNICA TURNIŠČE
Signatura: PAM/0951
Kraj: Turnišče

Ohranjeno gradivo: 1926–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,3

arhivska škatla, 8 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

madžarski

Zapisniki: sej načelstva 1926–1940, občnih zborov 1926–1940, sej nadzorstva 1929–1944;
glavna knjiga tekočih računov 1926–1941; knjigi hranilnih vlog 1929–1947; blagajniški
dnevnik 1934–1947.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda:

fonda je urejeno po vsebini.

PAM je gradivo fonda januarja 1965 prejel od izpostave Komunalne banke v

Lendavi.
Hranilnico in posojilnico v Turnišču so ustanovili 29. 7. 1926. V načelstvu
zadruge je bilo 7 članov, leta 1935 pa je štela 474 zadružnikov. Med drugo svetovno vojno
so jo madžarske oblasti preimenovale v Bántornyai Takárek- és Hitelszövetkezet. Leta 1947 je
bil sprejet sklep o likvidaciji zavoda.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNICA MARENBERG
Signatura: PAM/0910
Kraj: Radlje

ob Dravi
Količina: 1 arhivska škatla, 4 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1907–1950
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski,

nemški

Knjiga interesentov 1907–1917; dopisi 1908–1948; prošnje za posojila 1932–1942;
blagajniški dnevnik hranilnih vlog in posojil 1936–1941; knjige hranilnih vlog 1941–1945;
popis inventarja 1944; sklep o cenitvi vojne škode 1945; letno poročilo 1945; bilanca stanja
1945–1949; pravila 1946; seznam zaplemb premoženja 1947; plakati 1947.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Hranilnica v Marenbergu (Radlje ob Dravi) je imela v času svojega delovanja
več imen. Od ustanovitve 5. 11. 1894 do konca prve svetovne vojne se je imenovala
Sparkasse Mahrenberg; po prevratu 1918/19 je bilo njeno ime Občinska hranilnica v
Marenbergu in pod tem imenom je obstajala tudi po koncu druge svetovne vojne; v letih

Historiat ustvarjalca:
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1941–1945 je bila zgolj podružnica mariborske Stadt- und Kreissparkasse; od druge polovice
leta 1946 pa je zavod deloval pod imenom Okrajna hranilnica v Marenbergu.

HRANILNO IN POSOJILNO DRUŠTVO DELAVCEV MARIBOR
Signatura: PAM/0940
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1931–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,2

arhivska škatla, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Posojilni spisi (izjave, sklepi, dopisi, zadolžnice) 1931–1944; fotografije 1931; zapisniki
sej načelstva in nadzorstva 1936–1939; glavna knjiga 1936–1945; valorizacija 1946; seznam
članov in posojil 1946/47; rekapitulacija 1947; spisek hranilnih vlog 1947.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Hranilno in posojilno društvo delavcev v Mariboru, zadrugo z omejeno
zavezo, so ustanovili 15. 12. 1879. Leta 1938 je imela 1649 članov, njen sedež je bil v
Frankopanovi ul. v Mariboru. Okupacijska oblast je zadrugo likvidirala in jo na podlagi
sklepov občnega zbora z dne 27. 6. 1942 spremenila v Spar- und Vorschussverein in Marburg.
Po vojni je bila zadruga likvidirana in leta 1955 tudi izbrisana iz registra.

Historiat ustvarjalca:

HRANILNO IN POSOJILNO DRUŠTVO KATOLIŠKIH MOJSTROV MARIBOR
Signatura: PAM/0941
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1926–1945

Količina: 1

Tekoči metri: 0,3

arhivska škatla, 7 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Knjige tekočih računov 1913–1943; imenik zadružnikov 1926–1939; knjige posojil 1927–
1941; zadolžnice 1944; letno poročilo 1945; seznam hranilnih vlog 1945; račun glavne knjige
1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Ustanovna skupščina Hranilnega in posojilnega društva katoliških mojstrov v
Mariboru, zadruge z omejeno zavezo, je bila 29. 11. 1907. Sedež zavoda je bil v Vetrinjski
ul. v Mariboru. Med drugo svetovno vojno je bil likvidiran in spremenjen v Spar- und
Vorschusskassa des Katholischen Meistervereines Marburg/Drau. Ob koncu vojne je zadruga
štela 158 članov, vendar po vojni ni več poslovala.

Historiat ustvarjalca:

KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA BREZOVCI
Signatura: PAM/0931
Kraj: Brezovci

Ohranjeno gradivo: 1928–1940

Količina: 1

Tekoči metri: 0,2

arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Pravila 1928, 1939; registracijski akti 1928; knjiga posojil 1928–1939; dopisi 1928–1939;
računski zaključki 1934–1939; seznam zadružnikov in članov odborov 1935–1940; poročilo
predsednika nadzornega odbora 1939; zapisniki občnih zborov 1937–1940.

Vsebina:
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Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Kmečka hranilnica in posojilnica v Brezovcih je bila vpisana v sodni register
8. 6. 1928 kot zadruga z neomejenim jamstvom. Sprejemala in obrestovala je hranilne vloge
članov, pridobivala nadaljnja sredstva z najemanjem kredita, dajala zadružnikom kredite
in po potrebi zanje urejala nabavo gospodarskih potrebščin, komisijsko unovčenje njihovih
proizvodov ter zavarovanje. Načelstvo je sestavljalo pet članov, kasneje šest. Leta 1939 je
zadruga štela 242 članov. Ukinjena je bila leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA DOLNJA LENDAVA
Signatura: PAM/0939
Kraj: Lendava/Lendva

Ohranjeno gradivo: 1923–1947

Količina: 2

Tekoči metri: 0,4

arhivski škatli, 8 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

madžarski

Zapisniki sej: načelstva 1930–1944, nadzorstva 1928–1942, skupnih sej načelstva in
nadzorstva 1929–1939; knjige posojil 1926–1947; knjige hranilnih vlog 1926–1942.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda:

fonda je urejeno po vsebini.

PAM je prevzel gradivo fonda januarja 1965 od lendavske izpostave Komunalne

banke.
Kmečka hranilnica in posojilnica v Dolnji Lendavi je bila ustanovljena 2. 1.
1926 kot zadruga z neomejenim jamstvom. Načelstvo zadruge je sestavljalo pet članov.
Med drugo svetovno vojno so jo Madžari poimenovali Alsólendva és Vidéke Hitelszövetkezete.
Leta 1947 je bila likvidirana in osem let kasneje izbrisana iz registra.

Historiat ustvarjalca:

KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA FRAM
Signatura: PAM/0894
Kraj: Fram

Ohranjeno gradivo: 1926–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Računska zaključka 1934, 1935; blagajniški dnevnik 1926–1929; popis finančnega stanja
pred drugo svetovno vojno 1945–1947; knjiga posojil 1929–1942; imenik zadružnih deležev
1909–1929.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Kmečka hranilnica in posojilnica Fram je bila ustanovljena 18. 2. 1909 z
namenom, da vzpodbuja varčnost in preskrbuje svoje člane s posojili za gospodarske
potrebe. Leta 1935 je štela 120 članov. Januarja 1943 je nemška okupacijska oblast v
zadružni register vpisala razpust zadruge. Dokončno je bila zadruga ukinjena leta 1947 in
osem let kasneje izbrisana iz registra.

Historiat ustvarjalca:
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KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA KAMNICA
Signatura: PAM/0896
Kraj: Kamnica

Ohranjeno gradivo: 1914–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Zadružni imenik z deleži 1914–1946; razdelilnik 1942; knjiga posojil 1914–1941; letno
poročilo 1945; bilanca stanja 1945; dopisi 1945/46.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

je urejeno po vsebini.

Maja 1954 je bila v PAM predana večja količina poslovnih knjig in spisovnega
gradiva kreditnih zadrug mariborskega okraja.

Historiat fonda:

Zadruga z imenom Kmečka hranilnica in posojilnica v Kamnici pri Mariboru,
zadruga z neomejenim jamstvom, je bila ustanovljena 9. 12. 1913. Poslovne prostore je
imela v Gostilni Hiter. Načelstvo zadruge je sestavljalo sedem članov. Nemci so po zasedbi
leta 1941 zaplenili premoženje zadruge in prodali njen inventar, odredili pa tudi razpust
zavoda. Po osvoboditvi leta 1945 je bilo še vedno evidentiranih 112 članov, vendar
delovanje zadruge ni bilo več obnovljeno. Leta 1947 so zadrugo dokončno ukinili.

Historiat ustvarjalca:

KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA MARTJANCI
Signatura: PAM/0945
Kraj: Martjanci

Ohranjeno gradivo: 1928–1941

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Zapisniki občnih zborov 1928–1941; pravila 1928, 1938; dopisi 1928–1940; letna poročila
in računski zaključki 1936–1939.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Kreditna zadruga v Martjancih je bila ustanovljena 13. 5. 1928 pod imenom
Kmetska hranilnica in posojilnica v Martjancih, zadruga z neomejenim jamstvom. Njen
delokrog je obsegal območje občine Martjanci. Bila je članica Zveze slovenskih zadrug. Leta
1939 je štela 144 zadružnikov, le dva od teh pa sta imela več kot 10 ha zemlje. Po izbruhu
druge svetovne vojne so leta 1941 zavod prevzeli madžarski oblastniki in do leta 1945 je
zadruga delovala kot Mártonhely vidéki gazdasági Hitelszövetkezet. Po drugi svetovni vojni je
sledila njena ukinitev.

Historiat ustvarjalca:

KMEČKA HRANILNICA IN POSOJILNICA SV. LOVRENC NA POHORJU
Signatura: PAM/0903
Kraj: Lovrenc

na Pohorju
Količina: 1 arhivska škatla, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1908–1946
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski,

nemški

Pravila Kmečke hranilnice in posojilnice Sv. Lovrenc na Pohorju 1908; imeniki
zadružnikov 1908–1940; zapisniki: sej nadzorstva 1909–1940, občnih zborov ter sej

Vsebina:
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nadzorstva in načelstva 1930–1941, cenitve premičnin 1946; knjiga posojil 1909–1944; dopisi
1926–1946; knjige tekočih računov 1927–1944; bilanca 1945; valorizacija 1946.
Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Zadruga z imenom Kmečka hranilnica in posojilnica pri Sv. Lovrencu na
Pohorju je bila ustanovljena 7. 7. 1908, poslovati pa je začela 26. 7. 1908. Kot je napisano v
pravilih zadruge, so lahko bili njeni člani le tisti, ki so imeli posesti v župnijah Sv. Lovrenc
nad Mariborom in Devica Marija v Puščavi ter v Ribnici na Pohorju. Sedež zadruge z
neomejeno zavezo je bil pri Sv. Lovrencu na Pohorju, načelstvo pa je poleg načelnika
sestavljalo še devet odbornikov. Nemška okupacijska oblast je dala zadrugo razpustiti,
dokončna likvidacija pa je bila izvršena leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

KMEČKA POSOJILNICA MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0947
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 2 arhivski škatli, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1925–1941
Tekoči metri: 0,4
Jezik: slovenski

Imeniki zadružnikov 1925–1938; blagajniški dnevniki 1925–1939; zapisniki sej načelstva
in nadzorstva 1929–1932; knjiga posojil 1933–1941.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: PAM

fonda je urejeno vsebinsko.

je gradivo fonda prevzel junija 1977 od murskosoboške podružnice SDK.

Historiat ustvarjalca: Kmečka

posojilnica v Murski Soboti je pričela poslovati 30. 8. 1925 kot zadruga
z neomejenim jamstvom. Načelstvo zadruge je sestavljalo 9 članov. Leta 1943 je bila
posojilnica združena s sorodnimi zadrugami iz Martjancev, Kupšincev in Markovcev, po
vojni pa leta 1947 likvidirana in osem let kasneje izbrisana iz registra.

KOZJAŠKA POSOJILNICA SV. KRIŽ NAD MARIBOROM
Signatura: PAM/0895
Kraj: Gaj

nad Mariborom
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1900–1946
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski,

nemški

Zapisniki občnih zborov 1901–1940; računski zaključki 1933–1940; pravila posojilnice
1939; seznam zadružnikov, navzočih na 41. občnem zboru posojilnice 1940; letno poročilo
in bilanca 1945; dopisi 1946.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Historiat ustvarjalca: V

zapisnikih občnih zborov je navedeno, da je bila Kozjaška posojilnica pri Sv.
Križu nad Mariborom, zadruga z neomejenim jamstvom, ustanovljena 1. 8. 1899, poslovati
pa je začela oktobra istega leta. Poslovne prostore je imela v župnišču. V času gospodarske
krize v 30. letih 20. st. se je znašla na robu propada, a sta ji Poštna hranilnica in Dravska
banovina s finančno pomočjo zagotovili obstoj. Tik pred drugo svetovno vojno je štela 49
članov. Okupacijska oblast je leta 1941 premoženje zadruge zaplenila in zavod likvidirala,
njegove posle pa je delno prevzela rajfajznovka v Zg. Kungoti (Raiffeisenkassa Ober-St.
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Kunigund). Leta 1947 je bila kreditna zadruga pri Sv. Križu nad Mariborom dokončno
ukinjena.

KREDITNA BANKA MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0948
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1930–1946
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski,

madžarski

Zapisniki občnih zborov ter sej načelstva in nadzorstva 1930–1946; cenzurni protokol
1930–1943; glavna knjiga 1939–1946; pomožna knjiga računov 1941–1944.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: PAM

fonda je urejeno vsebinsko.

je gradivo fonda prevzel junija 1977 od murskosoboške podružnice SDK.

Ustanovni občni zbor Kreditne banke d. d. v Murski Soboti je bil 9. 11. 1930 v
poslovnih prostorih Kreditne zadruge za trgovino in obrt v Murski Soboti. Načelstvo
banke je sestavljalo od 6 do največ 12 članov, ki so bili izvoljeni za dobo treh let. Sedež
zavoda je bil na Lendavski c. v Murski Soboti. Po madžarski okupaciji leta 1941 se je banka
imenovala Hitelbank r. t. Muraszombat. Po vojni je obnovila poslovanje, vendar je že leta
1946 prišlo do razpusta delniške družbe in likvidacije banke.

Historiat ustvarjalca:

KREDITNA ZADRUGA DRŽAVNIH USLUŽBENCEV MARIBOR
Signatura: PAM/0942
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1929–1947

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Seznam zadružnikov z deleži 1929–1940; knjige: hranilnih vlog 1936–1938, saldakonti
1938–1942, posojil 1941, tekočih računov 1941/42; dopisi 1943–1947; bilanca stanja 1945;
letno poročilo 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Maja 1954 je PAM prevzel večjo količino poslovnih knjig likvidiranih kreditnih
zadrug mariborskega okraja.

Historiat fonda:

Kreditna zadruga državnih uslužbencev v Mariboru, zadruga z omejenim
jamstvom, je bila ustanovljena januarja 1929 z namenom sprejemanja hranilnih vlog,
dajanja posojil ter posredovanja pri vseh zavarovalniških opravilih med svojimi člani in
Zadružnim zavarovanjem Zveze nabavljalnih zdrug državnih uslužbencev v Beogradu.
Zadruga je s poslovanjem pričela 21. 1. 1929. V njenem načelstvu je bilo pet članov. Po
nemški zasedbi Maribora v drugi svetovni vojni je bil zavod likvidiran. Leta 1945 je
zadruga še vedno štela 1979 članov, vendar je že leta 1947 dokončno prešla v
likvidacijo.

Historiat ustvarjalca:
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KREDITNA ZADRUGA POŠTNIH NAMEŠČENCEV MARIBOR
Signatura: PAM/0944
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1925–1943

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 1 knjiga
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Članski

izkaznici podpornega društva poštnih nameščencev »Dobrota« z izpisom pravil
1925–1928; imenik članov z deleži 1931–1943; zadolžnice z meničnimi izjavami 1937–1943;
knjiga posojil 1937–1942; hranilna knjižica Poštne hranilnice Kraljevine Jugoslavije 1938;
kartice hranilnih vlog 1940.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Kreditna zadruga poštnih nameščencev v Mariboru je bila zadruga z
omejenim jamstvom, ustanovljena 15. 12. 1930. Sprva je imela značaj deloma nabavljalne,
deloma kreditne zadruge, odtod tudi njeno prvotno ime Gospodarska zadruga poštnih
nameščencev v Mariboru. Njen namen je bil sprejemanje hranilnih vlog, dajanje posojil,
preskrba z življenjskimi potrebščinami in izdelava blaga za člane. S spremembo pravil leta
1939 je zavod postal kreditna zadruga. Leta 1947 je bil ukinjen.

Historiat ustvarjalca:

KREDITNA ZADRUGA USLUŽBENCEV DRŽAVNIH ŽELEZNIC MARIBOR
Signatura: PAM/0943
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1930–1947

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Vsebina: Poročilo

o stanju 1930, 1945; knjigi: saldakonti 1930–1941; prošnje za posojilo 1935–1939;
dopisi 1937–1942.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Maja 1954 je PAM prevzel večjo količino poslovnih knjig likvidiranih kreditnih
zadrug mariborskega okraja.

Historiat fonda:

Kreditna zadruga uslužbencev državnih železnic v Mariboru, zadruga z
omejenim jamstvom, je bila ustanovljena 15. 11. 1929 z namenom dajanja posojil,
sprejemanja hranilnih vlog, podpore nabavljalnim in stavbenim zadrugam ter nudenja
socialne pomoči svojim članom. Upravni odbor je sestavljalo sedem članov, v nadzornem
svetu pa so bili štirje člani. Ob koncu prvega poslovnega leta je zadruga štela 246 članov. V
drugi svetovni vojni so nemške oblasti zaplenile premoženje zadruge. Leta 1947 je bila
dokončno ukinjena.

Historiat ustvarjalca:

KREDITNA ZADRUGA ZA TRGOVINO IN OBRT MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0954
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 1 arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1926–1937
Tekoči metri: 0,1
Jezik: slovenski
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Pravila 1926, 1937; dopisi 1926–1937; zapisniki: občnih zborov 1929–1935, revizijskih
pregledov 1930–1935; letna poročila in računski zaključki 1927–1937.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

18. 11. 1926 je bila v Murski Soboti ustanovljena Kreditna zadruga za trgovino
in obrt z namenom izvrševanja vseh denarnih in kreditnih opravil za svoje člane, tudi
dajanja posojil. Zadruga z omejeno zavezo je štela 26 ustanovnih članov, njen delokrog pa
ni bil omejen. Načelstvo je sestavljalo 11 do 14 članov. Leta 1947 je bil sprejet sklep o
ukinitvi zadruge.

Historiat ustvarjalca:

KREKOVA POSOJILNICA MARIBOR
Signatura: PAM/0906
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1908–1945

Količina: 1

Tekoči metri: 0,2

arhivska škatla, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski

Seznami zadružnikov 1908–1940; knjiga posojil 1932–1941; dnevnik glavne knjige 1939–
1945; letno poročilo 1945; bilanca stanja 31. 12. 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Zadruga je bila ustanovljena 25. 7. 1908 kot Hranilnica in posojilnica v
Studencih pri Mariboru in je veljala za zadrugo katoliške usmeritve. Na občnem zboru
18. 11. 1921 se je preimenovala v Krekovo posojilnico v Mariboru, zadrugo z neomejenim
jamstvom, bila je tudi članica Zadružne zveze. V načelstvu je bilo osem članov, konec leta
1940 pa je bilo v zadrugo včlanjenih 435 zadružnikov. Okupacijska oblast je odredila
likvidacijo zadruge. Dokončno je bila ukinjena leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

LJUDSKA HRANILNICA IN POSOJILNICA SV. MARTIN PRI VURBERGU
Signatura: PAM/0934
Kraj: Dvorjane

Ohranjeno gradivo: [1907–1925],

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 5 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

1926–1945

nemški

Knjiga računskih zaključkov 1926–1941; imenik zadružnikov 1926–1932; zadolžnice
1937; letno poročilo 1945; bilanca stanja 1945; dopisi 1945; gradivo Hranilnice in posojilnice
Sv. Martin pri Vurbergu: knjiga posojil 1907–1941, letno poročilo 1945, bilanca stanja 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: V

je urejeno vsebinsko.

fondu se nahaja tudi gradivo Hranilnice in posojilnice Sv. Martin pri Vurbergu.

Na občnem zboru 11. 5. 1926 so v Sv. Martinu pri Vurbergu (Dvorjane)
ustanovili Ljudsko hranilnico in posojilnico pri Sv. Martinu pod Vurbergom, zadrugo z
neomejenim jamstvom, ki je pričela poslovati 30. 5. istega leta. Njen delokrog sta bili
župniji Sv. Martin pri Vurbergu in Sv. Barbara pri Mariboru. Načelstvo zadruge je
sestavljalo sedem članov, malo pred drugo svetovno vojno pa je zadruga štela 51 članov.
Premoženje zadruge je okupacijska oblast leta 1941 zaplenila, odtlej zavod ni več posloval.
Leta 1947 je bila zadruga dokončno ukinjena.

Historiat ustvarjalca:
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MESTNA HRANILNICA MARIBOR
Signatura: PAM/0904
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1858–1954

Količina: 17

Tekoči metri: 2,1

arhivskih škatel, 5 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: nemški,

slovenski

Vsebina: Osnutki

pravil hranilnic v Celju in Mariboru; dopisi 1858–1947; statuti Občinske/Mestne
hranilnice Maribor 1861–1940; računski zaključki 1862–1942; poslovni red 1896; službeni
pravilniki 1897–1931; spominski zborniki 1902, 1912; pravila: Kreditnega društva Mestne
hranilnice Maribor 1918–1923, Hipotekarnega zavoda Mestne Hranilnice Maribor 1924;
zapisniki: ravnateljstva 1919–1941, upravnega odbora hranilnice 1921–1948; odredbe
gerenta hranilnice 1919–1927; kontrolna knjiga – blagajniške zapore 1930–1954.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Gradivo fonda je junija 1963 predal SDK pri Narodni banki FLRJ, podružnica
Maribor. Že prej, julija 1951, je Komunalna banka Maribor predala letna poslovna poročila
Mestne hranilnice Maribor.

Historiat fonda:

Valorizacija: Leta

2008 je bilo izločeno dokumentarno gradivo.

Mariborska občina je 17. 12. 1858 sprejela sklep o ustanovitvi občinske
hranilnice (Gemeinde-Sparkasse in Marburg/Drau) in prevzela jamstvo nad njenimi vlogami.
Za ustanovitev hranilnice so agitirali najvišji predstavniki tedanje mestne oblasti, ki so bili
tudi člani oktobra 1861 izvoljenega odbora hranilnice. Prva seja odbora je bila 14. 11. 1861
in z njo se je pričel pravni obstoj in delovanje zavoda, ki je za svoje stranke odprl vrata 4. 1.
1862. Konec oktobra 1886 je hranilnica pričela delovati v novi zgradbi na današnjem
Slomškovem trgu. Uradne ure je imela vsak delovnik do 12h. Do prve svetovne vojne je bila
najmočnejši denarni zavod v Mariboru. Po prevratu je marca 1919 vlada imenovala gerenta
hranilnice, leta 1920 pa se je hranilnica preimenovala v Mestno hranilnico. Zavod je šele
leta 1937 uspel pokriti dolg, ki je nastal na račun vojnih posojil v letih 1914–1918. Po nemški
zasedbi Maribora leta 1941 je okupacijska oblast združila Mestno hranilnico in Hranilnico
Dravske banovine v Stadt- und Kreissparkasse Marburg/Drau, ki ji je oblikovala podružnice v
Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, Slovenskih Konjicah in Radljah ob Dravi. Tudi po koncu
vojne sta hranilnici ostali združeni. NVS je septembra 1945 Mestni hranilnici Maribor
dovolil prevzem poslov bivše Stadt- und Kreissparkasse. Ustanovna seja upravnega odbora
Mestne hranilnice v Mariboru je bila 10. 12. 1945 v takratnih uradnih prostorih v Tyrševi ul.
Leta 1962 je bila Mestna hranilnica Maribor pripojena Komunalni banki Maribor.

Historiat ustvarjalca:

OBČINSKA HRANILNICA MURSKA SOBOTA
Signatura: PAM/0958
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 1 arhivska škatla, 5 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1928–1949
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

Odloki 1928–1938; dopisi 1928–1939; računski zaključki in letna poročila 1930–1936;
zapisniki sej upravnega odbora 1930–1938; glavna knjiga 1930–1949.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.
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Historiat fonda: PAM

je prevzel gradivo fonda junija 1975.

Občinska hranilnica v Murski Soboti je bila denarni zavod pod državnim
nadzorstvom, ki ga je ustanovila občina Murska Sobota s sklepi občinske uprave 30. 10.
1923, 6. 11. 1924 in 31. 3. 1926. Maja 1926 je murskosoboška občina prevzela poroštvo za vse
obveze hranilnice. Upravni odbor hranilnice je sestavljalo devet članov, ravnateljstvo
hranilnice pa so sestavljali predsednik upravnega odbora in njegov namestnik ter še dva
člana in njun namestnik.

Historiat ustvarjalca:

OKRAJNA HRANILNICA SLOVENJ GRADEC
Signatura: PAM/0984
Kraj: Slovenj

Gradec
Količina: 24 arhivskih škatel, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1869–1956
Tekoči metri: 2,5
Jezik: nemški

(gotica), slovenski

Dopisi 1869–1956; statut in spremembe statuta hranilnice 1869–1928; zaključni računi in
letna poročila 1869–1949; službeni predpisi in pokojninski pravilniki 1894–1908; poslovni
red hranilnice 1908; sejni zapisniki: upravnega odbora hranilnice 1919, ravnateljstva
hranilnice 1920–1927, gerentskega sosveta 1927–1940; seznami komitentov ter kontni listi
1920–1946; pravila Zveze jugoslovanskih hranilnic 1939; blagajniške knjige 1945–1950.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Hranilnica v Slovenj Gradcu je bila ustanovljena 5. 4. 1869, prva seja
upravnega odbora pa je bila 1. 8. 1869. Sprva je hranilnica imela upravne prostore v
občinski pisarni, od začetka leta 1892 pa je delovala na tedanji Cesti kraljeviča Andreja.
Število komitentov je z začetnih 195 do preloma iz 19. v 20. st. naraslo na 3000. Leta 1911 so
se prvič pojavili računski zaključki tudi v slovenskem jeziku. Po prvi svetovni vojni se je
vodstvo hranilnice zamenjalo – upravo so sestavljali predsednik in 10 članov, ravnatelj in
vladni komisar, od avgusta 1927 pa je hranilnico vodil gerent, ki mu je bil dodeljen
gerentski sosvet kot posvetovalni organ. Težki časi za hranilnico so bili zlasti v prvih letih
po prvi svetovni vojni (vojna posojila, predvojna državna posojila, zamenjava in
denominacija denarja) ter v obdobju svetovne gospodarske krize v 30. letih 20. st. Takrat je
kmečke dolgove prevzela Privilegirana agrarna banka, ki pa jih zaradi izbruha druge
svetovne vojne ni odplačala do konca. Okupacijska oblast je leta 1941 okrajno hranilnico
ukinila in iz nje naredila podružnico mariborske Stadt- und Kreissparkasse (predhodne
Mestne hranilnice v Mariboru). Z avgustom 1945 je hranilnica obnovila svoje poslovanje,
decembra 1945 pa se znova osamosvojila, vse dokler je niso spremenili v podružnico
Narodne banke FLRJ.

Historiat ustvarjalca:

OKRAJNA POSOJILNICA LJUTOMER
Signatura: PAM/0900
Kraj: Ljutomer

Ohranjeno gradivo: 1901–1941

Količina: 2

Tekoči metri: 0,2

arhivski škatli
Informativna pomagala: arhivski popis
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Zapisniki: občnih zborov 1901–1926, načelstva 1934–1940; knjiga pristopnic 1906–1927;
imenik članov 1930–1940; blagajniški dnevniki 1935–1941.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Okrajna posojilnica v Ljutomeru je bila zadruga z neomejeno zavezo,
ustanovljena 15. 9. 1872. Leta 1874 je svoja pravila prilagodila zadružnemu zakonu. Njen
sedež je bil v Ljutomeru. Pri poslovanju je uporabljala slovenski jezik, zaradi česar je imela
tudi nekaj težav pri vpisu v register Okrožnega sodišča v Celju. Po okupaciji leta 1941 je
bilo za zadrugo pristojno Okrožno sodišče v Mariboru, okupacijska oblast pa je posojilnico
ukinila in ustanovila Raiffeisenkasse Luttenberg. Po vojni je Okrajna posojilnica Ljutomer
obnovila svoje delovanje. Leta 1947 je bila likvidirana in osem let kasneje izbrisana iz
registra.

Historiat ustvarjalca:

POSOJILNICA FRAM
Signatura: PAM/0915
Kraj: Fram

Ohranjeno gradivo: 1891–1949

Količina: 20

Tekoči metri: 2,4

arhivskih škatel, 18 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Vsebina: Opravilni

zapisniki 1891–1941; imenik zadružnikov 1892–1927; pristopni listi 1892–1929;
zaključni računi in letna poročila 1892–1937; knjige: posojil 1892–1927, blagajniške 1892–
1941, hranilnih vlog 1900–1919, posojil rajfajznovke 1942–1949; dolžna pisma in seznami
dolžnikov 1892–1941; inventurni popisi (deleži, posojila, hranilne vloge, naložbe) 1897–
1937; knjiga deležev 1912–1930; dopisi in okrožnice 1921–1947; glasilo Zadružne zveze v
Celju 1922–1929; pravila zadruge 1929, 1939; revizijski spisi 1945–1947.

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: V

fonda je urejeno vsebinsko.

fondu se nahaja tudi gradivo Rajfajznovke Fram.

Historiat ustvarjalca: Posojilnica

v Framu je bila ustanovljena 22. 11. 1891 kot zadruga z neomejenim
jamstvom. Njeni člani so izhajali iz Frama in okolice, pa tudi od drugod na Dravskem
polju. Načelstvo je poleg načelnika predstavljalo še pet članov. Posojilnica je bila včlanjena
v Zadružno zvezo v Celju, po likvidaciji le-te pa v Zvezo slovenskih zadrug v Ljubljani.
Poslovalni dan je imela v nedeljo. Leta 1941 so Nemci zadrugo spremenili v Raiffeisen Kasse
Frauheim, po vojni pa je bila z zakonom leta 1947 likvidirana in leta 1955 izbrisana iz
registra.

POSOJILNICA GORNJA RADGONA
Signatura: PAM/0935
Kraj: Gor.

Radgona
Količina: 1 arhivska škatla, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1930–1948
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski

Dopisi 1930–1946; knjiga: deležev 1930–1947, blagajniška 1945–1948; izpiski deležev,
hranilnih vlog in posojil 1941, 1945; bilanca stanja 1945; rekapitulacija 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.
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Posojilnica v Gornji Radgoni je bila zadruga z neomejenim jamstvom,
ustanovljena 17. 12. 1891. Od leta 1908 je poslovala na današnji Partizanski c. 17–19, leta
1928 pa se je preselila v novozgrajeno občinsko stavbo v isti ulici. Načelstvo zadruge je
sestavljalo 7 članov, zadnji redni občni zbor pa je imela 16. 6. 1940. Po drugi svetovni vojni
je bilo vanjo še vedno včlanjenih 98 zadružnikov, vendar je bila zadruga leta 1947 ukinjena
in osem let kasneje izbrisana iz registra.

Historiat ustvarjalca:

POSOJILNICA LOKAVEC
Signatura: PAM/0902
Kraj: Lokavec

Ohranjeno gradivo: 1907–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Vsebina: Pravila

1907; imenik zadružnikov 1907–1940; zapisniki občnih zborov 1908–1940; dopisi
1910–1947; glavna knjiga posojil 1913–1939; letni zaključki 1940–1945.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno vsebinsko.

Historiat ustvarjalca: 26.

5. 1907 so v Lokavcu v današnji občini Sv. Ana ustanovili Posojilno društvo
za kraje Lokavec, Rožengrunt, Trate, Vratja vas, Vratji Vrh (Vorschussverein für die
Ortsgemeinden Lugatz, Rosengrund, Wiesenbach, Frattendorf, Frattenberg). Namen posojilnice je
bil dajanje posojil, nabava in prodaja pridelkov za člane ter nabava strojev za izposojo po
Raiffeisnovih načelih. Leta 1939 je zadruga spremenila statut in se poslej imenovala
Posojilnica v Lokavcu, pošta Marija Snežna, zadruga z neomejenim jamstvom. Okupacijska
oblast je zavod razpustila februarja 1944. Leta 1947 je bil dokončno likvidiran.

POSOJILNICA MARIBOR
Signatura: PAM/0916
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1882–1964

Količina: 22

Tekoči metri: 3

arhivskih škatel, 37 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Računski zaključki 1882–1945; gradbeni načrti Narodnega doma, Pivovarne Götz in
stanovanjskih hiš v lasti posojilnice v Mariboru in na Ptuju 1883–1938; zadružne knjižice
1885–1932; spomenica o postavitvi zgradbe Narodnega doma 1897; zapisniki: sej
nadzorstva 1895–1947, občnih zborov in skupščin 1912–1947; pravila posojilnice 1899–1939;
knjige dolžnikov 1900–1947; revizijska poročila 1905–1940; seznami članov 1937–1947;
delnice in taloni 1911–1920; knjige posojil 1922–1947; knjiga sklepov upravnega odbora
1939–1947; zadeve v zvezi z likvidacijo (dopisi, seznami dolžnikov, bilance, valorizacija)
1946/47; fotografije 1964.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

PAM je gradivo fonda prvič prevzel septembra 1962, največji del gradiva pa je
junija naslednje leto predal mariborski SDK.

Historiat fonda:

Valorizacija: Dokumentarno
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Historiat ustvarjalca: Mariborski

Slovenci so 8. 1. 1882 kot odgovor na delovanje Občinske hranilnice
v Mariboru, ki je podpirala predvsem nemški kapital, ustanovili Posojilnico za Maribor in
okolico. Njen namen je bil dajati posojila, sprejemati hranilne vloge in zbirati denarna
sredstva za posojila. Leta 1890 so na občnem zboru posojilnice sklenili gradnjo Narodnega
doma, v katerem bi zavod imel tudi svoj sedež. V ta namen so kupili zemljišče na vogalu
tedanje Nagyjeve in Kopališke ul., načrte za zgradbo pa so izdelali češki arhitekti.
Posojilničarji so v novi zgradbi prvič zborovali februarja 1899. Posojilnice, ki je bila
registrirana kot zadruga z omejenim jamstvom, se je kmalu prijelo vzporedno ime
Posojilnica Narodni dom v Mariboru. Ker se je v prvi svetovni vojni obvarovala vojnih
posojil, je vojno dobro prestala in v prevratni dobi 1918/19 celo financirala Maistrovo
osvobodilno akcijo. Bila je drugi najmočnejši denarni zavod v Mariboru. Posedovala je več
nepremičnin v Mariboru in na Ptuju. Leta 1941 je nemška okupacijska oblast sprejela sklep
o razpustu zavoda in prenosu premoženja v korist nemštva. Do osvoboditve leta 1945 je
tako zavod posloval pod imenom Vorschusskasse Volksheim. Zgradba Narodnega doma je
med drugo svetovno vojno utrpela le rahle poškodbe. Po osvoboditvi je v njej znova
delovala Posojilnica Narodni dom v Mariboru, datum registracije zadruge je bil 9. 10. 1945.
Posojilnica Narodni dom je poleg Spodnještajerske ljudske posojilnice v Mariboru po
sklepu oblasti opravila valorizacijo in obračune okoliških kreditnih zadrug. Leta 1947 je bil
sprejet sklep o likvidaciji zavoda, Narodni dom pa je bil predan jugoslovanski vojski in se
je poslej imenoval Dom jugoslovanske ljudske armade.

POSOJILNICA RUŠE
Signatura: PAM/0985
Kraj: Ruše

Ohranjeno gradivo: 1941–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Poročilo o stanju 1941; dopisi 1941–1947; okrožnice 1941/42; seznami imetnikov
hranilnih knjižic; bilanca stanja 1945; izpiski stanja 1947.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Maja 1954 je bila v PAM predana večja količina poslovnih knjig in spisovnega
gradiva kreditnih zadrug mariborskega okraja.

Historiat fonda:

Posojilnica v Rušah je bila ustanovljena 3. 3. 1901 kot Posojilno društvo za
župnijo Ruše. Načelstvo zadruge z neomejenim jamstvom je sestavljalo osem članov. Leta
1940 je ruška posojilnica štela 263 zadružnikov. Maja 1941 je bilo premoženje zadruge
zaplenjeno s strani nemških zasedbenih oblasti, zavod pa je bil likvidiran. Namesto njega
so ustanovili Raiffeisenkasse Maria Rast. Po vojni (leta 1947) je sledil dokončen razpust
posojilnice.

Historiat ustvarjalca:
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POSOJILNICA SV. BENEDIKT
Signatura: PAM/0982
Kraj: Benedikt

Ohranjeno gradivo: 1940–1949

Količina: 1

Tekoči metri: 0,2

arhivska škatla, 3 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Računski zaključki: Posojilnice Sv. Benedikt 1940, Rajfajznovke Benedikt 1942–1944;
seznam članov rajfajznovke 1943; knjige rajfajznovke: tekočih računov 1942–1945, posojil
1943–1949, hranilnih vlog 1942–1947; popisni list za zadruge 1945; sklep o cenitvi vojne
škode 1945; letno poročilo 1945; valorizacija 1946; dopisi 1946.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda:

fonda je urejeno po vsebini.

V fondu se nahaja tudi gradivo Rajfajznovke Benedikt.

Zadruga z neomejenim jamstvom Posojilnica pri Sv. Benediktu v Slovenskih
goricah je bila ustanovljena 17. 6. 1900 z namenom sprejemanja hranilnih vlog,
pridobivanja denarnih sredstev z zadružnim kreditom ter dajanja posojil. Malo pred drugo
svetovno vojno je zadruga štela 291 članov, po izbruhu vojne pa so nemške oblasti zasegle
njeno premoženje in odredile likvidacijo zavoda. Namesto njega je bila ustanovljena
Raiffeisenkasse Benedikten. Dokončna likvidacija kreditne zadruge v Benediktu je bila
izvršena leta 1947.

Historiat ustvarjalca:

POSOJILNICA SV. TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/0936
Kraj: Sv.

Trojica v Slovenskih goricah
Količina: 1 arhivska škatla, 6 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1896–1948
Tekoči metri: 0,2
Jezik: slovenski,

nemški

Imenik članov 1896–1941; računski zaključek 1915, 1940, 1941; pravila 1935; revizijsko
poročilo 1940; izpiski hranilnih vlog in posojil 1940–1944; dopisi 1940–1946; letno poročilo
1945; popisni list za zadruge 1945; bilanca stanja 1945/46; valorizacija 1945/46; gradivo
rajfajznovke: poročilo o ustanovnem občnem zboru 1942, računski zaključek 1942, letno
poročilo 1942, 1945, knjiga sklepov nadzorstva 1942/43, imenik članov 1942/43, blagajniški
zaključki 1942–1945, knjige posojil, hranilnih vlog in tekočih računov 1942–1948,
valorizacija 1945, dopisi 1946–1948.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo
Historiat fonda: V

fonda je urejeno vsebinsko.

fondu se nahaja tudi gradivo Rajfajznovke Gradišče.

Kot datum ustanovitve Posojilnice Sv. Trojica v Slovenskih goricah,
registrirane zadruge z neomejeno zavezo, je v sodnem registru naveden 3. 8. 1897. Do
sprememb pravil leta 1928 se je zadruga imenovala Posojilno društvo za župnije Sv. Anton,
Sv. Benedikt in Sv. Trojica. Revizijo nad poslovanjem zavoda je vodila Zveza slovenskih
zadrug v Ljubljani. Leta 1940 je bilo navedenih 1239 članov, od tega 349 kmetov. Od aprila
1941 zadruga ni več poslovala, okupacijska oblast pa je namesto dotedanje svetotrojiške
posojilnice ustanovila Raiffeisenkasse Burgstall, ki je obstajala le do osvoboditve leta 1945.
Posojilnica pri Sv. Trojici je bila leta 1947 dokončno ukinjena in leta 1955 izbrisana iz
registra.

Historiat ustvarjalca:
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POSOJILNICA ZA OBČINO OPLOTNICA
Signatura: PAM/0908
Kraj: Oplotnica

Ohranjeno gradivo: 1910–1947

Količina: 1

Tekoči metri: 0,2

arhivska škatla, 7 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Imenik članov 1910–1937; blagajniške knjige 1910–1945; glavna knjiga hranilnih vlog
1910–1947; letni računski zaključki in poročila 1920–1940; opravilni zapisnik 1933–1941;
hranilna knjižica 1933–1941; dopisi 1938–1947; knjiga upnikov in dolžnikov; seznam članov
Rajfajznovke Oplotnica 1942–1944.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Historiat fonda: Julija

1955 je MLO Slovenske Konjice predal v PAM gradivo hranilnic in posojilnic
nekdanjega konjiškega okraja, ki ga je zbralo konjiško poverjeništvo Komisije za likvidacijo
kreditnih zadrug Ministrstva financ LRS.

Valorizacija: Iz

fonda je bilo leta 2008 izločeno gradivo Ljudske posojilnice v Oplotnici, k fondu pa
priključeno gradivo Rajfajznovke Oplotnica.
Posojilnica za občino Oplotnica, zadruga z neomejenim jamstvom, je s
poslovanjem pričela 11. 9. 1910. V času velike gospodarske krize v 30. letih 20. st. je
zadruga doživela velik upad članstva. Jeseni 1938 je bil sprejet sklep, da se prične postopek
likvidacije zavoda. Tega leta je bilo vanj včlanjenih 107 zadružnikov. Knjigovodske posle je
kot likvidator zadruge prevzela Zadružna zveza v Ljubljani, pooblaščeni likvidator pa je
napovedal končanje postopka likvidacije v roku dvanajstih let, ko naj bi bili dokončno
poplačani vsi kmečki dolgovi.

Historiat ustvarjalca:

PREKMURSKA BANKA, PREJ HRANILNICA V MURSKI SOBOTI
Signatura: PAM/0946
Kraj: Murska

Sobota
Količina: 1 arhivska škatla, 9 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1911–1948
Tekoči metri: 0,3
Jezik: slovenski,

madžarski

Knjige hranilnih vlog 1911–1947; zapisniki: upravnega odbora Hranilnice v Murski
Soboti 1918–1924, 1941–1945, upravnega odbora Prekmurske banke 1924–1941; glavne
knjige 1926–1948; blagajniška knjiga 1930–1945; seznam hranilnih vlog 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Gradivo fonda je v PAM prišlo v dveh delih. Oktobra 1963 je PAM od Narodne
banke FLRJ, podružnica Murska Sobota prevzel zapisnike upravnih odborov, junija 1975
pa od SDK še glavne in blagajniške knjige.

Historiat fonda:

Historiat ustvarjalca: V

Prekmursko banko d. d. se je po sklepu izredne seje upravnega odbora 23. 4.
1924 preimenovala Hranilnica v Murski Soboti d. d., ki je nastala leta 1873 in do
priključitve Prekmurja h Kraljevini SHS poslovala v madžarščini (madžarsko ime
Muraszombat Takarékpénztár). Madžarska okupacijska oblast je leta 1941 zavodu spet nadela
stari naziv, po drugi svetovni vojni pa je bil ukinjen. Likvidacijski postopek se je pričel
maja 1945 in končal septembra 1948.
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PREKMURSKA GOSPODARSKA POSOJILNICA DOBROVNIK
Signatura: PAM/0933
Kraj: Dobrovnik/Dobronak

Ohranjeno gradivo: 1929–1946

Količina: 1

Tekoči metri: 0,1

arhivska škatla, 2 knjigi
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

madžarski

Vsebina: Zapisniki:

sej načelstva 1929–1944, občnih zborov 1930–1944; knjiga hranilnih vlog 1936;
članska knjiga 1941–1946.

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Historiat fonda: Gradivo

je PAM prevzel januarja 1965 od izpostave Komunalne banke v Lendavi.

Prekmurska gospodarska posojilnica v Dobrovniku je pričela poslovati 27. 10.
1929. Njen namen je bil vzpodbujati kmetijsko proizvodnjo z dajanjem posojil in
sprejemanjem hranilnih vlog. Po madžarski zasedbi Prekmurja leta 1941 so jo preimenovali
v Lendvavásárhely és Vidéke Hitelszövetkezete. Leta 1947 je bil sprejet sklep o njeni likvidaciji.

Historiat ustvarjalca:

RAJFAJZNOVKA SLADKI VRH
Signatura: PAM/0983
Kraj: Sladki

Vrh
Količina: 1 arhivska škatla, 9 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1942–1948
Tekoči metri: 0,3
Jezik: nemški,

slovenski

Ustanovitveni akti 1942; dopisi 1942–1948; knjige: hranilnih vlog 1942–1945, blagajniških zaključkov 1942–1945, sklepov sej nadzorstva 1943/44, članski imenik 1943/44; vložni
zapisnik 1942–1945; rokovnik 1943; pravila 1943; sklep o cenitvi vojne škode 1945; letno
poročilo in bilanca stanja 1945.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Kreditna zadruga Raiffeisenkasse Süßenberg je bila ustanovljena 20. 11. 1942. Z
njo so nemške oblasti nadomestile razpuščeno Hranilnico in posojilnico Marija Snežna.
Zadruga je imela neomejeno jamstvo, njen sedež je bil na Velki. Načelstvo so sestavljali
načelnik in štirje člani. Od maja 1945 rajfajznovka Sladki Vrh ni več delovala.

Historiat ustvarjalca:

SLOVENJEGORIŠKA POSOJILNICA SV. LENART V SLOVENSKIH GORICAH
Signatura: PAM/0938
Kraj: Lenart

v Slovenskih goricah
Količina: 4 arhivske škatle, 4 knjige
Informativna pomagala: arhivski popis

Ohranjeno gradivo: 1926–1946
Tekoči metri: 0,5
Jezik: slovenski,

nemški

Zadolžnice 1926–1940; registracijski akti in pravila rajfajznovke 1941; knjiga posojil
1941–1945; zapisniki: občnih zborov 1941–1943; sej načelstva, seznam članstva, knjiga
hranilnih vlog 1941–1944; letno poročilo 1945; dopisi 1945/46.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

V okviru fonda se nahaja tudi gradivo rajfajznovke v Sv. Lenartu v Slovenskih
goricah, in sicer za obdobje druge svetovne vojne.

Historiat fonda:
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Slovenjegoriška posojilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, zadruga z
neomejenim jamstvom, je bila ustanovljena 30. 7. 1905 in je do sprememb statuta leta 1939
delovala pod imenom Posojilno društvo za župnijo Sv. Lenart v Slovenskih goricah in
sosednje župnije Sv. Barbara, Sv. Jurij in Sv. Rupert. Njen namen je bil dajanje ugodnih
kreditov, pridobivanje denarnih sredstev ter nabava in prodaja kmetijskih pridelkov po
Raiffeisnovih načelih. Načelstvo zadruge je tvorilo deset članov. Leta 1941 so nemške
oblasti zavod likvidirale in septembra istega leta v njegovih prostorih ustanovile
Raiffeisenkasse in Sankt Leonhard in den Büheln. Napovedale so prenos premoženja vseh
lenarških predvojnih kreditnih zadrug k rajfajznovki. Slovenjegoriška hranilnica in
posojilnica pri Sv. Lenartu je pričela ponovno poslovati konec leta 1945, takrat je štela 197
članov. 16. 12. 1945 so predvojne kreditne zadruge Glavna hranilnica pri Sv. Lenartu v
Slovenskih goricah, Posojilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah in Slovenjegoriška
posojilnica pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah na skupnem občnem zboru ustanovile
Hranilnico in posojilnico, zadrugo z neomejenim jamstvom pri Sv. Lenartu v Slovenskih
goricah. Spojitev zadrug je bila v zadružni register vpisana konec januarja 1946. Hranilnica
in posojilnica pri Sv. Lenartu pa ni delovala dolgo – že leta 1947 so jo likvidirali.

Historiat ustvarjalca:

SPODNJEŠTAJERSKA LJUDSKA POSOJILNICA MARIBOR
Signatura: PAM/0907
Kraj: Maribor

Ohranjeno gradivo: 1907–1949

Količina: 26

Tekoči metri: 2,8

arhivskih škatel, 7 knjig
Informativna pomagala: arhivski popis

Jezik: slovenski,

nemški

Ustanovitveni in registracijski spisi 1907–1940; pravila Spodnještajerske posojilnice v
Mariboru 1907, 1940; zapisniki: sej nadzorstva 1908–1941, načelstva 1908–1941, občnih
zborov 1909–1940, upravnega in ožjega upravnega odbora 1934–1939; računski zaključki in
letna poročila 1908–1946; matrika hranilnih knjižic 1929–1931; kontne kartice 1929–1946;
dopisi 1930–1949; seznami dolžnikov 1932–1946; službeni red za uslužbence 1940; imenika
članov; blagajniške knjige in dnevniki 1940–1947; seznam oseb, obsojenih na zaplembo
imetja 1945; spisi in dopisi v zvezi z likvidacijo zadruge 1946–1948.

Vsebina:

Sistem ureditve: Gradivo

fonda je urejeno po vsebini.

Historiat fonda: Gradivo

je junija 1963 predal SDK pri Narodni banki FLRJ, podružnica Maribor.

Valorizacija: Dokumentarno

gradivo je bilo izločeno leta 2008.

Ustanovna skupščina Spodnještajerske ljudske posojilnice (Untersteirische
Volkskasse) je bila 22. 9. 1907, sodna registracija pa 13. 1. 1908. Zadruga z neomejenim
jamstvom je pričela poslovati marca 1908, njen sedež je bil v Gosposki ul. Člani prvega
načelstva so bili ugledni štajerski Slovenci. Število članov je hitro raslo in z začetnih 121 leta
1908 jih je leta 1936 bilo registriranih nekaj nad 3660, enajst let pozneje pa okrog 4700. Tudi
v času najhujše gospodarske krize v 30. letih 20. st. je zavod stoodstotno izplačeval hranilne
vloge. Leta 1941 je nemška okupacijska oblast sprožila postopek likvidacije zadruge,
namesto nje pa ustanovila Raiffeisenkasse Marburg/Drau, ki je zaposlila povsem nov kader.
Stavba posojilnice v obsegu približno 2000 m2 je bila med vojno 1941–1945 skoraj
nepoškodovana. Oktobra 1945 je posojilnica ponovno pričela s poslovanjem, leta 1947 pa
bila likvidirana.

Historiat ustvarjalca:
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