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V

Uvodna beseda
Po dobrih trinajstih letih smo v Zgodovinskem arhivu Celje pripravili nov prerez stanja fondov in zbirk, ki jih hranimo v 
naših depojih ter seveda po veljavni zakonodaji omogočamo njihovo uporabo. Prav Vodnik pa predstavlja pomemben 
segment v procesu uporabe arhivskega gradiva, saj uporabnikom daje prve, temeljne informacije in tako predstavlja 
nekakršno zrcalo arhiva.

V Zgodovinskem arhivu Celje smo se dolgo poigravali s pomisleki, ali je izdaja Vodnika v knjižni obliki sploh še smiselna. 
Ob koncu je kljub vsemu prevladal pozitiven odgovor, in to iz več razlogov.

Knjižna oblika odraža neko stanje v nekem času; v našem primeru gre za stanje fondov in zbirk v arhivu na dan 
31. 12. 2010. Seveda se bo marsikomu porodil pomislek, da je Vodnik že v trenutku, ko prispe iz tiskarne, zastarel. 
Upravičeno. Toda po drugi strani še vedno živimo v svetu, ko bo marsikateri uporabnik bodisi v naši čitalnici ali kje 
drugje še vedno raje listal po knjigi, kot pa “surfal” po naši vzajemni podatkovni bazi slovenskih regionalnih arhivov, 
imenovani SIRAnet. Torej ima knjižna izdaja kljub vsemu še vedno svojo uporabno vrednost. 

Če se nekoliko sprehodimo po zgodovini izdajanja vodnikov po fondih in zbirkah celjskega arhiva, kaj hitro ugotovimo, 
da začetki (tako kot pri drugih slovenskih arhivih) segajo v leto 1966, ko je Društvo arhivarjev Slovenije izdalo Vodnik 
po arhivih Slovenije. Podoben pregled je izšel leta 1984 v delu Arhivski fondi in zbirke v arhivih in arhivskih oddelkih 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, zvezek Socialistična republika Slovenija.

Že dve leti kasneje pa je celjski arhiv izdal prvi samostojni Vodnik po fondih in zbirkah, ki je predstavljal temelj drugemu, 
ki je izšel leta 1997 ob 40-letnici obstoja arhiva.

Pred nami je torej že tretji Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje, ki je do neke mere nadgradnja prvih 
dveh, razširjen tako glede elementov popisa kot po količini gradiva. Namreč, količina prevzetega gradiva v arhiv se je 
od leta 1997 povečala za več kot dvakrat, saj je v tem obdobju bila uspešno rešena dolgoletna in zelo pereča prostorska 
problematika. Tako lahko rečemo, da je tretji Vodnik po fondih in zbirkah rezultat zelo uspešnega strokovnega dela 
več generacij zaposlenih v celjskem arhivu

V teh letih se je veliko postorilo tudi na kvaliteti popisovanja arhivskega gradiva. Končno smo dobili tudi primerno 
programsko orodje za obdelavo arhivskega gradiva, tako da iz dneva v dan nastaja obsežnejša podatkovna baza, ki 
je našim uporabnikom tudi brezplačno dostopna preko svetovnega spleta. Pričujoči vodnik je pravzaprav posnetek 
stanja te baze na dan 31. 12. 2010. Kot že omenjeno, pa ima za nas, zaposlene v Zgodovinskem arhivu Celje, veliko 
vrednost tudi ta knjižna izdaja Vodnika, saj po svoje odraža tudi stanje kvalitete našega strokovnega dela. Upam pa, 
da bo Vodnik svojo vlogo odigral predvsem pri uporabnikih, ki jim je konec koncev tudi namenjen.

mag. Bojan Cvelfar, direktor
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Razvoj arhivske dejavnosti na Celjskem1

Na našem območju je že pred slabimi dvesto leti začel zbirati arhivalije – sprva le listine, kasneje pa tudi ostalo gradivo 
(gre predvsem za starejše gradivo mest, trgov, župnij, samostanov ter stare zemljiške knjige in urbarje) – Štajerski deželni 
arhiv. Ni dvoma, da je tako pred uničenjem obvaroval marsikatero dragocenost.

Deželni arhivi v Habsburški monarhiji so se sprva razvijali v tesni povezavi z muzeji, enako pa nekoliko kasneje velja za 
arhive na nižji ravni. Tako je bilo tudi v mestu ob Savinji. Leta 1882 so v Celju ustanovili Muzejsko društvo, v okviru katerega 
je začel delovati Mestni muzej, ki je zbiral tudi listine in drugo arhivsko gradivo. Tako velja leto 1882 za začetek arhivske 
dejavnosti v Celju, čeprav je pot do samostojne arhivske ustanove bila še dolga in naporna.

S sistematičnim zbiranjem arhivskega gradiva je tudi na Celjskem začel leta 1906 ustanovljen arhiv Štajerskega namestni-
štva, vendar zaradi kratkega delovanja (le do leta 1918) ni zapustil vidnih rezultatov.

Kljub temu da je Štajerskemu deželnemu arhivu uspelo zbrati veliko gradiva, ga je kar nekaj ostalo pri tukajšnjih ustvar-
jalcih – predvsem to velja za zemljiške knjige in sodne spise na sodiščih, za zapisnike celjskega mestnega sveta ter staro 
registraturo pri nekaterih občinah.

Ogromno škodo je arhivskemu gradivu na Celjskem naredila II. svetovna vojna. Po okupirani Štajerski je arhivalije načrtno 
evidentiral in zbiral Reichgauarchiv. Na Celjskem je to delo vodil dr. Wolfgang Sitting. V kapucinskem samostanu so že leta 
1942 ustanovili zbirno arhivsko skladišče. Ob koncu vojne (leta 1944) so vse zbrano gradivo »umaknili na varno«, v bližino 
Muraua. Leta 1947 je bilo gradivo sicer vrnjeno, a izredno poškodovano in zelo okrnjeno. Preprosto povedano: izginili so 
arhivi nekaterih občin in društev ter izredno pomembno gradivo celjskega okrajnega glavarstva in sreskega načelstva. 
Vrnjeno gradivo je prevzela takratna mariborska podružnica državnega arhiva. Šele leta 2002 je z dogovorom med celjskim 
in mariborskim arhivom ta pisna kulturna dediščina končno našla pot domov.

Po vojni je arhivsko gradivo (predvsem zemljiške knjige) zbiral Zbirni okrožni center. Mestni muzej je ob preselitvi v prostore 
Stare grofije to gradivo prevzel ter ga skupaj z okupacijskimi fondi shranil na podstrešje.

Arhivsko gradivo Mestne občine Celje so po vojni najprej lepo zložili v večjo sobo v pritličju starega magistrata (danes 
Muzeja novejše zgodovine). Ker pa so na magistratu kaj kmalu to sobo potrebovali za druge namene, so ga enostavno 
zmetali na cesto. Po intervenciji nekaterih znanih, ozaveščenih Celjanov (predvsem inž. Blaža Pristovška) so arhivsko gradivo 
namesto v papirne mline prepeljali v kletne prostore nanovo zgrajene stavbe Mestnega ljudskega odbora na Gregorčičevi 
ulici (danes Zdravstveni dom). Toda leta 1954 je to pomembno gradivo zalila katastrofalna povodenj, ki je prinesla še zadnje 
razdejanje v že tako načeto in fragmentarno arhivsko dediščino. 

Na pobudo takratnega načelnika komunalnega oddelka Zorana Vudlerja je z zahtevnimi reševalnimi deli poplavljenega 
gradiva začel gimnazijski profesor Janko Orožen. Večina gradiva je tako po njuni zaslugi bila rešena. Vse ostalo gradivo 
pa so zbirali v Stari grofiji, kjer so uredili štiri podstrešne sobe.

Občinski ljudski odbor Celje je na svoji seji 13. 12. 1956 potrdil odločbo o ustanovitvi proračunske ustanove »Arhiv« s sede-
žem v Celju. V odločbi je določil tudi naloge nove ustanove, namreč, »da zbira, varuje in ureja arhivsko gradivo upravnih, 
gospodarskih in družbenih organov in ustanov, ki imajo svoj sedež v Celju, dalje, da vodi evidenco in da zbira gradivo 
bližnje okolice v mejah celjskega okraja z namenom, da ga zavaruje pred propadom«.

Sicer pa je bila sama veljavnost odločbe pogojena. Potrditi jo je namreč moral še Izvršni svet Ljudske skupščine Ljudske 
republike Slovenije, kar se je zgodilo že 10. aprila 1957.

Za vodjo arhiva, ki je sprva deloval v okviru občine, so predvideli »upravnika«. To je bil seveda znani celjski zgodovinar in 
takratni profesor na celjski gimnaziji, Janko Orožen.

Sicer pa je kar nekaj let arhiv deloval le »na papirju«. Šele jeseni 1961 je namreč dobil svoje prve prostore, štiri majhne 
sobe v stari stavbi na Vodnikovi ulici 3 a. Že 1. marca 1963 pa je z odločbo o prenosu nepremičnine arhiv dobil prostore v 
pritličju Protasijevega dvorca.

Prva večja »arhivska prireditev« v Celju je bila že 10. in 11. 10. 1963 v mali dvorani Narodnega doma (takratne okrajne skup-
ščine). To je bilo »Posvetovanje o problemih arhivov in dela v arhivih«, ki ga je kot tretje po vrsti (za Novim mestom, 1961, 
in Novo Gorico, 1962) pripravilo Društvo slovenskih arhivarjev. Največje breme organizacije je seveda nosil celjski arhiv, ki 

1 Prispevek je povzet po članku: Cvelfar, Bojan: Prvih petdeset let Zgodovinskega arhiva Celje. V: Hiša pisanih spominov: jubilejni zbornik ob 50. letnici 
Zgodovinskega arhiva Celje. Celje: Zgodovinski arhiv, 2006, str. 9-30.
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je s pomočjo okrajne ter celjske in velenjske občinske skupščine zaupano delo odlično opravil. V letu 1963 je arhiv pripravil 
tudi gradivo za Vodič po arhivih Slovenije ter gradivo za osrednje strokovno glasilo Arhivist.

Na pobudo upravnika Janka Orožna je Skupščina občine Celje s sklepom 19. februarja 1965 preimenovala dotedanji (me-
stni) Arhiv v Celju v Zgodovinski arhiv ter mu tako tudi nazunaj podelila medobčinski značaj.

V letu 1965 se je zaradi ukinitve okrajev količina arhivalij podvojila, zato je občina dala arhivu na razpolago »zasilne pro-
store« v bivši depandansi občinske skupščine v Gledališki ulici.

Istega leta 1965 je Tone Kolšek v arhivu vzpostavil zunanjo službo – skušal je ugotoviti, koliko arhivskega gradiva se nahaja 
pri okoli 1200 ustvarjalcih. Uvedel je tiskane matične liste za vsakega ustvarjalca, v katere so še desetletje zatem vpisovali 
osnovne podatke o ustvarjalcih arhivskega gradiva.

Z novim republiškim zakonom se je delovanje zavoda teritorialno razširilo na celotno območje nekdanjega celjskega okraja 
(11 občin), naslednje leto pa so v njegov delokrog vključili še tri zasavske občine. V Zasavju so nato že 1. septembra 1967 
odprli nekakšno podružnico – zbirni center za arhivsko gradivo. V njej so zaposlili nekdanjo uslužbenko občine, ki je bila 
uradno zaposlena pri arhivu, sredstva zanjo pa je zagotavljala Skupščina občine Trbovlje. A enota še ni prav zaživela, ko 
je že bila 15. novembra 1973 ukinjena.

Z novim zakonom je mestni arhiv postal regijski, financirale pa so ga občine, ki jih je pokrival. A splošno stanje v arhivu 
leta 1970 ni bilo nič kaj rožnato. Skladišča s kapaciteto 1500 t.m. so bila zapolnjena. S tem je bilo seveda onemogočeno 
vsakršno prevzemanje arhivskega gradiva. Kar 75 % obstoječih depojev je bilo neustreznih, ostala četrtina pa le delno. 
Polovica skladišč se je nahajala v neprimernih kletnih prostorih, četrtina pa v še manj ustreznih in vlažnih. Oprema je bila 
skrajno primitivna in gradivo še zdaleč ni bilo primerno materialno zavarovano. Poleg tega so bili le za silo primerni tudi 
delovni prostori; ustanova ni imela niti posebnega prostora za uporabnike (čitalnice), kaj šele drugih nujnih prostorov. 

V sedemdesetih letih 20. stoletja se pojavi predlog preselitve Zgodovinskega arhiva Celje v tedanje skladišče Obnove 
z dvoriščem na Muzejskem trgu. Ko je ta ideja propadla, se je pojavila nova, dokaj resno zastavljena rešitev prostorske 
problematike, namreč preselitev v Joštov mlin. Toda po izdelavi idejnega projekta, ki ga je v letih 1976/77 plačala Kulturna 
skupnost občine Celje, je bilo ugotovljeno, da prostorska in tehnično-tehnološka rešitev ni racionalna. Predvsem zato, ker 
bi spomeniško zaščiteni objekt bilo treba predelati in prezidati v tolikšni meri, da bi bila izgradnja dražja od novogradnje, 
pa tudi sama lokacija je bila ocenjena kot neprimerna.

Leta 1979 se je pojavila nova rešitev – namestitev arhiva v Spodnji grad. Tudi ta predlog je bil navkljub izjemno ugodni 
lokaciji zavržen na podlagi strokovnih ugotovitev o možnostih ter smotrnosti in ekonomičnosti preureditve objekta, ki je 
kulturni spomenik prvega reda ter je potresno poškodovan, zato pa da tudi ne prenese zahtevanih obremenitev.

Sicer pa si je vodstvo celjskega arhiva v osemdesetih letih ogromno prizadevalo za rešitev zelo pereče prostorske pro-
blematike. Sredi leta 1981 so imenovali Projektni svet za izgradnjo nove arhivske stavbe v Celju, ki ga je vodil vsakokratni 
predsednik Izvršnega sveta Skupščine občine Celje. Kot najprimernejša lokacija se je izkazala parcela na vogalu Levstikove 
in Ulice 29. novembra. Začeli so z izdelavo projektne dokumentacije. Vmes se je v začetku leta 1982 pojavila nekoliko ne-
resna rešitev za preselitev arhiva v graščino Novo Celje. Maja 1986 je Razvojni center Celje ob 30-letnici Zgodovinskega 
arhiva predal investitorju čudovito rojstnodnevno darilo: kompletno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Novogradnja, za katero so bile podane vse strokovne utemeljitve, od ustreznosti tehnično-tehnološke rešitve (še posebej 
je bilo izpostavljeno naravno prezračevanje depojev), preko dvofaznosti gradnje arhivskega skladišča, do odlične lokacije v 
mestnem središču, je postajala realnost. Potrebno je bilo sprejeti le še najpomembnejše: samoupravni sporazum o financi-
ranju izgradnje objekta v srednjeročnem obdobju 1986–1990, vreden celih 255 milijonov dinarjev. Tukaj pa se je zataknilo.

Jeseni leta 1982 je arhiv ob 25-letnici pripravil svojo prvo lastno razstavo Preteklost Celja v luči arhivskih dokumentov, ki 
je bila postavljena na ogled med 30. 9. in 10. 10. 1982 v takratnem Muzeju revolucije. Čez dobra tri leta (3. februarja 1986) 
pa je v utesnjeni čitalnici arhiva bila predstavitev prvega osnovnega pripomočka vsakega arhiva – Vodnika po fondih in 
zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje.

V letih prostorske stiske, ko ni bilo moč prevzemati velikih količin gradiva, prirejati razstav, gostiti šolskih skupin in podobno, 
so se v arhivu močno razvijale druge dejavnosti. Ogromno dela je bilo narejenega na strokovni obdelavi arhivskih fondov, 
večja pozornost se je posvečala znanstveno-raziskovalnemu delu in podiplomskemu študiju. Posledično se je močno raz-
vila izdajateljska dejavnost; arhivski strokovni delavci so pogosto z referati sodelovali na raznih domačih in mednarodnih 
strokovnih srečanjih ali objavljali znanstvene prispevke iz arhivistike in zgodovinopisja v strokovnih publikacijah. 
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Prostorsko stanje arhiva v 90. letih 20. stoletja je bilo – milo rečeno – katastrofalno. Edina svetla točka je bila pridobitev 
prostorov v zapuščeni osnovni šoli v Mrzlavi vasi pri Brežicah leta 1993, ki je ponudila možnost prevzema večjih količin 
arhivskega gradiva v Posavju. Za celovito rešitev te problematike je bila najprej predlagana gradnja prizidka k že obstoječi 
stavbi, a se je zataknilo že pri spremembi zazidalnega načrta. Nato pa se je pojavil predlog in resne aktivnosti za selitev 
arhiva v skladiščno-poslovni objekt podjetja Tkanina na Teharski cesti 1. 

Medtem je vlada 12. 2. 1998 sprejela sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje. Tako je arhiv tudi formalno 
prešel z občinskega na državno financiranje.

S Tkanino so novembra 1999 sklenili pogodbo o odkupu zgradbe in v letu 2000 se je tako po izdelanem projektu za adap-
tacijo začela prenova trgovskega skladišča za potrebe arhivske dejavnosti. Prenova je bila končana poleti 2001. Selitev 
opreme, ljudi in okoli 3,5 tekočega kilometra arhivskega gradiva je bila 15. novembra 2001 dokončno zaključena.

S selitvijo v nove prostore smo pridobili tako primernejše delovne pogoje kot tudi ugodnejše mikroklimatske razmere v 
depojih, odpadel pa je tudi nepotreben strošek plačevanja najemnine.

Veliko smo v zadnjih letih postorili tudi pri tehnični opremi arhivskega gradiva. Zamenjali smo ogromno stare tehnične 
opreme in jo nadomestili s sodobnimi arhivskimi škatlami.

Danes v arhivu hranimo okoli 7.400 t. m. (konec leta 2001 več kot polovico manj – 3.300 t. m.) spisovnega arhivskega gra-
diva, razvrščenega v 1.379 arhivskih fondov in zbirk. Premoremo še 7 filmov, 236 mikrofilmskih kolutov, ok. 70.000 kosov 
fotografij ter okoli 35.000 diapozitivov. Radi se pohvalimo z najstarejšo slovensko razglednico iz leta 1889.

Največjo pozornost v prvih letih naše »preobrazbe« v sodoben arhiv smo posvetili sodelovanju z ustvarjalci arhivskega 
gradiva. To je temelj, na katerem je potrebno graditi vsa naša ostala strokovna prizadevanja, zahteva pa to seveda tudi 
izredno angažiranost arhivistov na terenu. Plodove tega in takšnega dela smo s prevzemi urejenega, popisanega in teh-
nično opremljenega gradiva začeli pobirati že kmalu in jih bomo, vsaj upam, ob nadaljevanju v tej smeri, tudi v bodoče.

V ta sklop sodi tudi prirejanje seminarjev za delavce, ki delajo z dokumentarnim gradivom in opravljanje preizkusov stro-
kovne usposobljenosti. Z vso zavzetostjo smo se lotili tega področja, najprej pri pripravi, nato pa sami izvedbi programov.

Zgodovinski arhiv Celje že vrsto let koordinirano evidentira arhivsko gradivo, pomembno za Slovenijo in Slovence v tujini, 
predvsem v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu, kjer se nahaja ogromno arhivskega gradiva z našega območja.

V naši skromno opremljeni knjigoveški delavnici opravimo najnujnejše posege na poškodovanem gradivu. Gre predvsem 
za prevezave in popravila starih zemljiških knjig. 

Pri izdelavi varnostnih (pa tudi uporabniških) kopij se vse manj poslužujemo mikrofilmanja in vse več digitaliziranja.

V zadnjih desetih letih smo bolj intenzivno začeli navezovati stike z osnovnimi in srednjimi šolami na našem območju. 
Dobro delo se je hitro obrestovalo, tako da smo s številnimi šolami vzpostavili zgledno sodelovanje.

Redni razstavni dejavnosti, pripravimo namreč eno ali dve odmevni razstavi s katalogom na leto, smo dodali še gostujoče 
razstave. Vse razstave so izredno dobro obiskane in veliko pripomorejo k boljši prepoznavnosti arhiva v širšem družbe-
nem okolju. Podobno vlogo imajo predstavitve naših publikacij, ki ostajajo na visoki ravni prejšnjih let. V zadnjem času pa 
smo pripravili tudi nekaj drugih dobro obiskanih prireditev, na primer strokovna predavanja, predstavitve aktualnih del 
s področja zgodovinopisja in podobno. Večkrat na leto širšo javnost preko medijev opozorimo na pomembnost našega 
dela. Vsak 3. december, na Ta veseli dan kulture, pa že nekaj let na široko odpremo vrata tistim radovednežem, ki jih naše 
delo še posebej zanima.
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Dostopnost in uporaba
V Zgodovinskem arhivu Celje omogočamo uporabo ohranjenega arhivskega gradiva predvsem na dva načina:

 ū kot znanstveno-raziskovalno delo v arhivski čitalnici, opremljeni z mikrofilmskim čitalnikom-tiskalnikom in osebnimi 
računalniki,

 ū kot izdajanje prepisov in potrjevanje kopij originalnih arhivskih dokumentov za uradne postopke.

Potencialne uporabnike pa z našim arhivskim gradivom seznanjamo predvsem:
 ū s pripravljanjem arhivskih razstav in prezentacijo pomembnega arhivskega gradiva,
 ū z izdajanjem publikacij, predvsem zanimivih arhivskih virov,
 ū z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo za šolsko mladino, študente in ostale obiskovalce,
 ū z izvajanjem tečajev in delavnic za uslužbence javnopravnih oseb ter delavce ponudnikov storitev, ki delajo z doku-

mentarnim gradivom.

Uporabniki smejo originalno arhivsko gradivo dobiti na vpogled le v čitalnici arhiva. Storitev je brezplačna. Po veljavnem 
ceniku se zaračunava le morebitna izdelava reprodukcij. Pred prvim naročilom arhivskega gradiva za čitalnico se mora 
uporabnik obvezno oglasiti v arhivu, kjer izpolni »Matični list uporabe arhivskega gradiva«. Nato mu izdelamo uporabniško 
kartico z identifikacijsko številko, ki jo kasneje uporablja pri vsakokratnem naročanju. Nato pa uporabniki lahko naročijo 
gradivo osebno v arhivu, po elektronski pošti, preko spletne strani arhiva s posebnim obrazcem, po pošti ali po telefonu.

V arhivu je obiskovalcen na voljo tudi specialna knjižnica z več kot naslovi, predvsem arhivističnih in zgodovinopisnih del. 
Knjižnica je vključena v sistem COBISS.

Uporabnikom nudimo fotokopiranje, fotografiranje in skeniranje arhivskega gradiva. Arhiv razpolaga s fotokopirnimi stroji 
in skenerjem do formata A3 in digitalnim fotoaparatom. Izdelava reprodukcij večjega formata je možna po dogovoru z 
zunanjim izvajalcem.

Reprodukcije je moč izdelati tudi ob pregledovanju mikrofilmanega arhivskega gradiva, saj arhiv razpolaga tudi z mikro-
čitalnikom z vgrajenim tiskalnikom.

Uporabnikom nudimo tudi brezplačen dostop do spletnih strani.

Arhiv izdaja tudi potrdila ali overjene kopije originalnega arhivskega gradiva, ki jih uporabniki potrebujejo za različne 
uradne postopke, kot so npr. uveljavljanje pravic po zakonih o denacionalizaciji, žrtvah vojnega nasilja ... Zelo veliko je 
povpraševanje po gradbeni dokumentaciji, predvsem različnih načrtih ter raznovrstnih dokumentih s področja premoženj-
skopravnih zadev nasploh. Zanemarljivo pa tudi ni število vlog, ki zadevajo razna dokazila o doseženi stopnji izobrazbe 
oziroma zaključenem šolanju ali usposabljanju.

Uporabniki morajo zahtevek posredovati v pisni obliki (osebno ali preko pooblaščenca), in sicer osebno v arhivu, po pošti, 
telefaksu ali preko spletne strani na za to predpisanem obrazcu. Obrazec je moč pridobiti z osebnim prevzemom v arhivu 
ali preko spletne strani, lahko pa ga uporabnik prejme tudi po pošti. V obrazcu je potrebno izpolniti vse zahtevane po-
datke, predvsem pa je zaradi lažjega iskanja in čim hitrejšega odgovora potrebno navesti čim več adekvatnih podatkov 
o želeni dokumentaciji.

Zgodovinski arhiv Celje se nahaja v neposredni bližini železniške (200 m) in avtobusne (300 m) postaje. Arhiv razpolaga s 
posebnim parkirnim prostorom za stranke neposredno ob zgradbi arhiva.

Kontaktni podatki:
Naslov: Teharska cesta 1, SI-3000 Celje
Telefon: +386 (0)3 42 87 640
Telefaks: +386 (0)3 42 87 660
E-pošta: zg.arhiv-celje@guest.arnes.si
Spletna stran: www.zac.si
Uradne ure: od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro,
dan pred praznikom med 8. in 13. uro.
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Navodilo za uporabo arhivskega gradiva v čitalnici  
Zgodovinskega arhiva Celje

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradivu ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06), Uredbe o var-
stvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 86/06) in Sklepa o ustanovitvi Zgodovinskega arhiva Celje 
(Uradni list RS, št. 67/2003) izdajam naslednje

NAVODILO ZA UPORABO
ARHIVSKEGA GRADIVA V ČITALNICI
ZGODOVINSKEGA ARHIVA CELJE

1. člen

Navodilo za uporabo arhivskega gradiva v čitalnici Zgodovinskega arhiva Celje (v nadaljevanju Arhiv) obsega:

I. Splošne določbe o uporabi arhivskega gradiva
II. Čitalniški red

a) Čitalnica Arhiva in delovni čas čitalnice
b) Poslovanje čitalnice
c) Naročanje arhivskega gradiva v čitalnici
d) Uporaba arhivskega gradiva v čitalnici
e) Reproduciranje arhivskega gradiva v čitalnici

III. Dostopnost arhivskega gradiva
IV. Izdajanje potrdil za potrebe uporabnikov v čitalnici
V. Končne določbe

I. SPLOŠNE DOLOČBE O UPORABI ARHIVSKEGA GRADIVA

2. člen

Javno in zasebno arhivsko gradivo se daje v uporabo v skladu z določili Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradivu ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06), v skladu z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Uradni 
list RS, št. 86/06, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 
119/2005, 105/2006-ZUS-1), v skladu s pogoji izročiteljev fondov in zbirk glede vrst in rokov dostopnosti in v skladu s tem 
Navodilom. 

3. člen

Arhivsko gradivo se uporablja v znanstvenoraziskovalne, kulturne, izobraževalne in publicistične namene. Pravne in fizične 
osebe lahko arhivsko gradivo uporabljajo tudi v upravne in poslovne namene, če izkažejo pravni interes.

4. člen

Arhivsko gradivo lahko uporabljajo fizične in pravne osebe. Mladoletne osebe morajo pred uporabo predložiti potrdilo 
zakonitega zastopnika ali ustrezne ustanove. Tuji državljani so glede uporabe izenačeni z domačimi.

5. člen

Arhiv iz arhivskega gradiva ne išče podatkov za raziskovalne in študijske namene uporabnikov ter zanje ne opravlja tran-
sliteracij, prevodov in drugega raziskovalnega dela.

6. člen

Uporabnik arhivskega gradiva odgovarja za zlorabo vseh vrst tajnosti, zlorabo osebnih podatkov in podatkov, ki se nana-
šajo na zasebnost posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in 113/2005) 
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in na izvrševanje avtorskih pravic v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 94/2004, 17/2006 
in 139/2006).

II. ČITALNIŠKI RED

a) Čitalnica arhiva in delovni čas čitalnice

7. člen

Arhiv ima za uporabo arhivskega gradiva čitalnico:
 ū na Teharski cesti 1 v Celju.

8. člen

Čitalnica je odprta vsak delovni dan od 8.00 do 14.00, v dnevih pred prazniki pa od 8.00 do 13.00.
V primeru, da se čitalnica začasno zapre za del dneva, dan ali več, se uporabnike o tem obvesti najmanj 2 delovna dneva 
prej z obvestilom na vidnem mestu pri vhodu v stavbo in pred čitalnico.

b) Poslovanje čitalnice

9. člen

V čitalnici arhiva opravljata stalno dežurstvo strokovna sodelavca za čitalniško službo. V primeru njune odsotnosti dežurajo 
drugi strokovni delavci arhiva.

10. člen

Strokovni delavec za čitalniško službo sprejema naročila uporabnikov, daje na vpogled pripomočke za uporabo arhivskega 
gradiva, pripravlja gradivo in ga daje uporabnikom na vpogled. Obiskovalcem mora nuditi strokovno pomoč, jih nadzirati, 
da se pri uporabi arhivskega gradiva ravna po Uredbi o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in po tem Navodilu.
Voditi mora evidence o uporabi arhivskega gradiva, in sicer: 

 ū matične liste uporabnika arhivskega gradiva,
 ū prijave uporabe arhivskega gradiva, 
 ū naročilnice za uporabo arhivskega gradiva,
 ū naročilnice za kopiranje arhivskega gradiva,
 ū prijave za uporabo arhivskega gradiva, ki so bile dane ustno na zapisnik.

Skrbeti mora za pripravo in vračanje gradiva, posredovati dodatne informacije, ki jih dobi od pristojnih delavcev Arhiva, 
in sprejemati naročila za reproduciranje arhivskega gradiva. Po uporabi gradivo pregleda in ga po potrebi tehnično uredi.

11. člen

Pogodbe o izposoji arhivskega gradiva vodi tajništvo arhiva.

12. člen 

V primeru zahtevnejših informacij iz arhivskega gradiva daje informacije odgovorni arhivist, ki v izjemnih primerih tudi 
pripravi gradivo.

13. člen

Za Zbirko listin, dragocenejše rokopise, rokopisne knjige in diplome velja poseben režim. Delavec za čitalniško službo (ali 
zadolženi arhivist) pripravi omenjeno arhivsko gradivo in ga do prihoda uporabnika hrani na določenem mestu v skladi-
šču. Tega gradiva iz skladišča ni dovoljeno prenašati uporabniku skupaj z drugim arhivskim gradivom. Po končani dnevni 
uporabi se gradivo vsakokrat vrne nazaj v skladišče.
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c) Naročanje arhivskega gradiva v čitalnicah

14. člen

Uporabnik lahko naroči arhivsko gradivo osebno v čitalnici arhiva ali po elektronski pošti z izpolnjenim obrazcem o prijavi 
uporabe arhivskega gradiva in z izpolnjeno naročilnico za uporabo arhivskega gradiva. Gradivo, naročeno do 14.00, dobi 
praviloma naslednji delovni dan.

15. člen

Arhiv ne more izpolniti naročila, če so podatki uporabnika za pripravo gradiva netočni ali pomanjkljivi. 
Če uporabnik ne pride ob napovedanem času in ne obvesti arhiva o spremembi, bo naročeno arhivsko gradivo naslednji 
delovni dan vrnjeno v skladišče in naročilo bo izničeno.

16. člen

Obiskovalci čitalnice morajo v garderobne omare odložiti torbe in prtljago. Arhivsko gradivo naročajo pri strokovnem 
delavcu, zadolženem za čitalniško službo, kjer ob prvem obisku v koledarskem letu izpolnijo matični list uporabnika 
arhivskega gradiva.

d) Uporaba arhivskega gradiva v čitalnicah

17. člen

Uporabnik lahko dobi dnevno v uporabo največ 5 tehničnih enot arhivskega gradiva (pri tem se šteje za tehnično enoto: 
fascikel, škatla, knjiga, mapa, kos – npr. pri listinah), mednje pa niso všteti pripomočki za uporabo. Uporabnik sme naenkrat 
uporabljati le eno tehnično enoto.

18. člen

V čitalnici ima lahko uporabnik poleg arhivskega gradiva le tiste pripomočke, ki jih nujno potrebuje pri uporabi. To so le 
papir, navaden svinčnik in računalnik. Strogo je prepovedan vnos radirk, kemičnih svinčnikov, flomastrov, raznih nalivnih 
peres, korekturnih pripomočkov in pripomočkov za reproduciranje.
Za vse druge pripomočke pri uporabi gradiva je potrebno dobiti dovoljenje vodstva arhiva.

19. člen

Pri uporabi gradiva iz 12. člena tega Navodila je obvezna uporaba podloge na mizi in uporaba rokavic, za knjige pa upo-
raba peresnega stojala.

20. člen

Uporabnik lahko arhivsko gradivo v čitalnici samo prerisuje oziroma ga prepisuje tako, da se original ne poškoduje. Nikoli 
ne sme biti gradivo pod papirjem, na katerem si dela zabeležke.

21. člen

Strokovni delavec, zadolžen za čitalniško službo skrbi, da poteka raziskovalno delo v tišini. Obiskovalca, ki se ne bi držal 
navodila, najprej opozori, nato pa mu odvzame gradivo in ga odstrani iz čitalnice. 
Prav tako v čitalnici ni dovoljeno uporabljati mobilnih telefonskih aparatov.

22. člen

Če so z namenom, da bi zaščitili originale, izdelane kopije arhivskega gradiva, se dajejo v uporabo le kopije (fotokopije, 
mikrofilmski posnetki, fotografije, diapozitivi, optični diski ...).
Arhiv lahko začasno omeji uporabo neurejenega ali poškodovanega gradiva, vendar mora uporabnika obvestiti, kdaj bo 
dostopno.
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23. člen

Uporabnik mora arhivsko gradivo uporabljati tako, da se ohrani njegova urejenost in da se gradivo ne poškoduje. Upo-
števati mora navodila pristojnih delavcev v čitalnicah, sicer se mu uporaba prepove.
Če pride po krivdi uporabnika do poškodbe arhivskega gradiva, je ta dolžan arhivu povrniti stroške restavracije oziroma 
konservacije, tudi če je bila poškodba nenamerna.

24. člen

Uporabnik mora pri objavah, razstavah ali reprodukcijah arhivskega gradiva citirati uporabljeno gradivo z navedbo polnega 
imena (Zgodovinski arhiv Celje) ali uveljavljeno kratico arhiva (ZAC), signature (številke) in polnega imena arhivskega fonda 
oziroma zbirke ter navedbo številke tehnične ali arhivske enote, iz katere je arhivsko gradivo.

25. člen

Uporabniki, ki so na podlagi arhivskega gradiva iz arhiva objavili publikacijo ali članek, so dolžni arhivu izročiti vsaj en 
izvod publikacije ali separata članka.
Za objavo originalov (fotografiranih, skeniranih ali drugače reproduciranih dokumentov) morajo pridobiti pisno dovoljenje 
arhiva, za objavo faksimilov pa je poleg dovoljenja potrebno z Arhivom skleniti posebno pogodbo, v kateri se posebej 
določijo pogoji izdaje faksimila.
Uporaba arhivskega gradiva v komercialne namene ali vsakršno razmnoževanje (ponovno fotokopiranje ali preslikava) 
brez odobritve Arhiva nista dovoljena.

e) Reproduciranje arhivskega gradiva v čitalnicah

26. člen

V čitalnici arhiva je možno naročiti reprodukcije arhivskega gradiva. Arhiv gradivo lahko fotokopira, mikrofilma, fotografira 
in skenira.
Če arhiv iz tehničnih razlogov uporabnikom ne more izdelati ustrezne kopije, je možno arhivsko gradivo z dovoljenjem in 
v spremstvu arhivskega delavca kopirati tudi izven njega.

27. člen

Uporabnik lahko naroči omejeno število kopij. Rok za izdelavo je odvisen od števila kopij in vrste kopiranja (od 7 do 30 dni).
Naročnik kopij je pred prevzemom dolžan poravnati stroške reproduciranja po veljavnem ceniku arhiva.
Uporabnik ne more naročiti novih kopij arhivskega gradiva, dokler ne poravna stroškov iz prejšnjega naročila.

28. člen

Zaradi materialnega varstva arhivskega gradiva (zlasti možnosti poškodb) in drugih objektivnih razlogov ni možno re-
producirati kompletnih fondov in zbirk ali večjih delov arhivskega gradiva, arhivskih popisov in inventarjev ter knjig iz 
interne knjižnice, fotokopirati pa ne:

 ū pergamentnih listin,
 ū dokumentov z vtisnjenimi voščenimi pečati,
 ū rokopisov,
 ū knjig (razen tistih s cevastimi hrbti do debeline največ 2 cm in do formata A3),
 ū načrtov (večjih od formata A3 in načrtov na pavs papirju),
 ū katastrskih map,
 ū zemljevidov večjih od formata A3.

29. člen

Izjemoma je katastrske mape, načrte, zemljevide, listine, dokumente z voščenimi pečati, rokopise, urbarje in knjige možno 
reproducirati (mikrofilmati, fotografirati ali skenirati) na osnovi pisne prošnje in v skladu s 25. členom. 



XIV

III. DOSTOPNOST ARHIVSKEGA GRADIVA

30. člen

V čitalnici ima uporabnik na razpolago arhivske vodnike, inventarje, popise, računalniške popise in druge pripomočke za 
uporabo gradiva (delovodnike, kazala, kartoteke, računalniško zbirko podatkov na intranetu in internetu itd.). 
Uporabnik gradiva lahko uporablja tudi interno knjižnico arhiva.

31. člen

Javno in zasebno arhivsko gradivo se daje v uporabo v originalu samo v čitalnicah Arhiva, izven Arhiva pa se lahko izpo-
soja v razstavne in podobne namene samo na podlagi pogodbe, s tem da je zagotovljeno ustrezno materialno varstvo in 
zavarovanje gradiva pri zavarovalnici.
Javno arhivsko gradivo, nastalo pred konstituiranjem Skupščine Republike Slovenije 17. maja 1990, je v celoti dostopno za 
uporabo, razen gradiva, ki vsebuje občutljive osebne podatke, ter arhivskega gradiva zasebnega izvora, ki se uporablja v 
skladu z določbami zasebnih izročiteljev.

32. člen

Javno arhivsko gradivo, nastalo po 17. maju 1990, ki vsebuje podatke o državni in javni varnosti, obrambi, zunanjih zadevah 
ali obveščevalni in varnostni dejavnosti države ter o njenih gospodarskih interesih, o poslovnih in davčnih skrivnostih, 
katerih razkritje nepoklicani osebi bi lahko povzročilo škodljive posledice za varnost države in drugih oseb ter njihove 
interese, postane dostopno za uporabo praviloma najkasneje 40 let po svojem nastanku. Javno arhivsko gradivo, ki vse-
buje občutljive osebne podatke in podatke o zasebnosti posameznika, postane dostopno za uporabo 75 let po svojem 
nastanku oziroma 10 let po smrti osebe, na katero se nanaša, če je datum smrti znan oziroma če ni z drugimi predpisi 
določeno drugače.

33. člen

Javnopravna oseba, ki izroči javno arhivsko gradivo arhivu, mora v izročitvenem zapisniku označiti vrste in roke nedosto-
pnosti, kar velja za gradivo, nastalo po 17. maju 1990. Določbe o nedostopnosti arhivskega gradiva, ki so jih ob izročitvi 
gradiva določili organi in organizacije nekdanje SFRJ ter določbe o tajnosti gradiva iz obdobja nekdanje SFRJ, so po arhi-
vskem zakonu nične. Prav tako je v celoti dostopno gradivo nekdanjih družbenopolitičnih organizacij, razen podatkov, ki 
se nanašajo na zasebnost posameznikov.
Roke nedostopnosti je možno skrajšati, če javni ali znanstveni interesi prevladujejo nad interesi, ki jih je treba varovati. Na 
zahtevo javnopravne osebe, ki je izročila javno arhivsko gradivo, se roki lahko izjemoma podaljšajo, vendar ne za več kot 
10 let. O izjemnem podaljšanju roka nedostopnosti javnega arhivskega gradiva odloči Vlada Republike Slovenije. 

34. člen

Omejitve dostopnosti arhivskega gradiva ne veljajo za uporabo posameznih dokumentov, če gre za postopke, ki jih vodijo 
državni organi in organi lokalnih skupnosti, ter za posameznike v upravnem postopku, ko izkažejo svoj pravni interes.

35. člen

Zasebno arhivsko gradivo se v arhivih uporablja v skladu z veljavno zakonodajo in podzakonskimi akti, na podlagi katerih 
je arhiv prevzel zasebno arhivsko gradivo.

V primeru, da je zasebno arhivsko gradivo dostopno pod določenimi pogoji, mora uporabnik od izročitelja sam priskrbeti 
dovoljenje za uporabo in urediti morebitne avtorske obveznosti (moralne in materialne avtorske pravice).

IV. IZDAJANJE POTRDIL ZA POTREBE UPORABNIKOV 

36. člen

Arhiv izdaja občanom za uveljavljanje njihovih pravic, državnim organom in organom lokalnih skupnosti ter drugim 
pravnim osebam potrdila oz. druge listine o dejstvih, o katerih se je vodila uradna evidenca, ki je zdaj arhivsko gradivo, 
overjene izpise, prepise in kopije v fizični in elektronski obliki, s katerimi se potrdi istovetnost z izvirnim dokumentom, in 
potrdila na podlagi dokumentov, ki jih hrani.
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Vlogo za izdajo potrdil odda uporabnik v času uradnih ur v čitalnici arhiva ali pa vsak delovnik med delovnim časom v 
tajništvu arhiva, lahko pa tudi po navadni ali elektronski pošti z veljavnim digitalnim podpisom. Vse vloge se evidentirajo 
v tajništvu. 

V. KONČNE DOLOČBE

37. člen

Z dnem uveljavitve tega Navodila preneha veljati Navodilo za uporabo arhivskega gradiva v čitalnici Zgodovinskega arhiva 
Celje z dne 27. 2. 2001 in 22. 2. 2006.

mag. Bojan Cvelfar
 DIREKTOR

Številka: 01-649/5-2007
Datum: 17. 5. 2007
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Navodilo za citiranje
Uporabnik mora pri objavah, razstavah ali reprodukcijah arhivskega gradiva citirati uporabljeno gradivo.

Arhivske fonde ali zbirke citiramo s signaturo in polnim naslovom fonda ali zbirke. Signatura je sestavljena iz mednarodno 
sprejete kratice države, sledi uveljavljena kratica arhiva, nato številčna oznaka arhivskega fonda ter njegov naslov.

Primer:
SI_ZAC/0024 Mestna občina Celje

Podobno citiramo uporabljeno arhivsko gradivo na nižjih nivojih, torej uporabimo signaturo in polni naslov, npr. združe-
nega dokumenta:

Primer:
SI_ZAC/1106/001/019/00004 Proslava ob občinskem prazniku

V primeru, da gradivo na nižjih nivojih še ni popisano po mednarodnih standardih in dogovorjenih pravilih v okviru SIRAnet, 
se pri njegovem navajanju prav tako držimo signature fonda ali zbirke, navedemo številko tehnične enote ter zaporedno 
števiko ter naslov arhivske enote.

Primer:
SI_ZAC/0132, AŠ 2, a.e. 59, Podatki o hišnih tablicah in napisnih tablah za naselja
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Vzajemna klasifikacija fondov in zbirk slovenskih regionalnih arhivov
Vzajemna klasifikacija fondov in zbirk slovenskih regionalnih arhivov je nastajala več let. Dokončno usklajena in sprejeta 
je bila na seji projektnega sveta VISRAS (Vzajemnega informacijskega sistema regionalnih arhivov Slovenije) 29. septem-
bra 2009. Tako smo se vsi slovenski regionalni arhivi odrekli naših starih klasifikacij, ki smo jih uporabljali do tedaj – vsak 
svojo inačico. Znotraj sklopa A.600 (Gospodarstvo in bančništvo) smo se odločili smiselno uporabiti Splošno klasifikacijo 
dejavnosti (SKD2008).

V vzajemni klasifikaciji fondov in zbirk SIRAnet so klasifikacijske oznake oblikovane po naslednjem principu: Vodilni 
znak alfa – uporabimo ga za to, da označimo tip celote gradiva (A = javna provenienca, B = zasebna provenienca in C = 
zbirke). Pri tem upoštevamo načelo zbiranja oz. načelo nastanka tega gradiva (provenienca – fondi, pertinenca – zbirke 
oz. provenienca/pertinenca – osebni fondi). Pika – uporabimo jo za razmejitev opredeljevanja zaključene celote gradiva 
(fond, zbirka) po načelu zbiranja oz. nastanka te celote od načela opredeljevanja po vsebini. Trimestna numerična oznaka 
– uporabimo jo za opredelitev celote gradiva po vsebini/uradih/fondih. Pri tem velja načelo, da fonde in zbirke dejansko 
moramo dodeliti posameznemu znaku in ne razredu. Razrede pa je potrebo dodeliti zapisom, ki opredeljujejo skupine 
fondov, ki se pojavljajo v drevesu.
Tako imamo tri osnovne skupne:

 ū A.000 Arhivski fondi
V razred spadajo tiste zaključene celote arhivskega gradiva (arhivski fondi), ki so nastali pri delu korporativnih teles – pra-
viloma pravnih oseb javnega ali zasebnega značaja. Sem spada tudi arhivsko gradivo fizičnih oseb s posebnimi pooblastili 
oz. koncesijami iz časa po letu 1850. To gradivo praviloma temelji na principu provenience.

 ū B.000 Fondi zasebne provenience
V razred spadajo tiste zaključene celote arhivskega gradiva (osebni fondi in zbirke), ki so nastale kot produkt delovanja 
posameznikov na podlagi pridobljenih privilegijev (pred letom 1848) ali na podlagi osebnih interesov. V skupino spadajo 
tudi fondi in zbirke družin (do 3. generacije) oz. rodbin (gradivo se nanaša na več kot 3 generacije). Pri arhivskem gradivu 
tega razreda praviloma ni mogoče jasno ločevati tistega gradiva, ki je nastalo po provenienčnem principu, od tistega, ki 
je nastalo na podlagi pertinenčnega principa.

 ū C.000 Arhivske zbirke
V razred spadajo tiste zaključene celote arhivskega gradiva, ki so nastale na podlagi pertinenčnega principa bodisi v 
pristojni arhivski ustanovi ali izven nje, in to ne glede na pojavnost ali kriterije zbiranja.

A.000 ARHIVSKI FONDI

 A.100 UPRAVA
 A.110 Najvišje predstavniške, zakonodajne in izvršilne ter avtonomne oblasti
  A.111 Uradi Beneške republike 
  A.112 Uradi Habsburške monarhije
  A.113 Uradi Italijanskega kraljestva in Ilirskih provinc 
  A.114 Uradi Kraljevine Jugoslavije
  A.115 Uradi Madžarske 
  A.116 Uradi Italije
  A.117 Uradi Avstrije
  A.118 Uradi okupacijskih in kolaboracionističnih oblasti
  A.119 Uradi narodnoosvobodilne oblasti
  A.120 Uradi zavezniške oblasti
  A.121 Uradi Republike Jugoslavije
  A.122 Uradi Slovenije 
 A.130 Državne in avtonomne lokalne oblasti do srede 20. st.
  A.131 Distrikti, županije in okraji (ogrski)
  A.132 Okrožni uradi
  A.133 Okrajne gosposke in komisariati
  A.134 Okrajna glavarstva, okrajni uradi, srezi
  A.135 Okrožni in drugi uradi na nemškem zasedbenem ozemlju
  A.136 Pokrajine
  A.137 Mesta, trgi, soseske
  A.138 Občine
 A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti od srede 20. st.
  A.141 Okrožja, oblasti
  A.142 Okraji
  A.143 Mesta, kraji
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  A.144 Četrti, rajoni, odbori Osvobodilne fronte
  A.145 Občine (1952–1994)
  A.146 Krajevne skupnosti
  A.147 Občine (od 1995)
  A.148 Upravne enote
  A.149 Pokrajine 
 A.150 Posebni upravni organi
  A.151 Posebni organi za upravo, notranje, zunanje zadeve in pravosodje
  A.152 Posebni organi za gospodarstvo in finance
  A.153 Posebni organi za negospodarstvo
  A.154 Izpostave organov izvršilne oblasti
 A.160 Samoupravne interesne skupnosti
  A.161 SIS za področje družbenih dejavnosti
  A.162 SIS za področje materialne proizvodnje
  A.163 SIS na stanovanjsko-komunalnem področju

 A.200 PRAVOSODJE
 A.210 Pravosodni organi pred 1850
  A.211 Beneški in ilirski sodni organi
  A.212 Patrimonialna sodišča 
 A.220 Redna sodišča
  A.221 Vrhovna sodišča 
  A.222 Pritožbena sodišča
  A.223 Prvostopenjska sodišča 
 A.230 Posebna sodišča
  A.231 Ustavna sodišča
  A.232 Upravna sodišča
  A.233 Arbitraže in gospodarska sodišča
  A.234 Delovna in socialna sodišča
  A.235 Kazenska sodišča
  A.236 Vojaška sodišča
  A.237 Sodišča narodne časti
 A.240 Tožilstva
  A.241 Državna pravdništva
  A.242 Javna/državna tožilstva
  A.243 Vojaška tožilstva
 A.250 Pravobranilstva
  A.251 Finančna prokuratura 
  A.252 Javna/državna pravobranilstva
  A.253 Vojaška pravobranilstva
  A.254 Družbena pravobranilstva
 A.260 Notariat
  A.261 Notarske zbornice
  A.262 Notarji/primorska mesta
  A.263 Notarji
 A.270 Odvetništvo
  A.271 Odvetniške zbornice
  A.272 Odvetniki
  A.273 Službe pravne pomoči
 A.280 Kaznovanje prekrškov
  A.281 Senati za prekrške
  A.282 Sodniki za prekrške
 A.290 Ustanove za prestajanje kazni
  A.291 Kaznilnice in zavodi za prestajanje kazni 

 A.300 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN REŠEVANJE
 A.310 Vojaštvo
  A.311 Vojaške enote in organizacije (do 1918)
  A.312 Vojaške enote in organizacije (1918–1941)
  A.313 Okupacijske vojaške enote in organizacije 
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  A.314 Kolaboracionistične vojaške enote in organizacije 
  A.315 Vojaške enote in organizacije Narodnoosvobodilne vojske 
  A.316 Vojaške enote in organizacije Zavezniške vojske
  A.317 Vojaške enote in organizacije Jugoslovanske vojske (1945–1991)
  A.318 Vojaške enote in organizacije Slovenske vojske (od 1991)
 A.320 Orožništvo, policija, varnostno-obveščevalne službe 
  A.321 Orožništvo 
  A.322 Policija
  A.323 Varnostno-obveščevalne službe
 A.330 Zaščita in reševanje
  A.331 Civilna zaščita
  A.332 Gasilska in reševalna služba

 A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST, ŠPORT, INFORMIRANJE
 A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo
  A.411 Vzgojno-varstvene organizacije predšolskih otrok
  A.412 Splošne osnovne šole
  A.413 Osnovne šole s prilagojenim programom
 A.420 Srednje šolstvo
  A.421 Učiteljišča
  A.422 Gimnazije
  A.423 Realke
  A.424 Srednje strokovne šole
  A.425 Strokovne/poklicne šole
  A.426 Meščanske šole in nižje gimnazije
  A.427 Šolski centri
 A.430 Višje in visoko šolstvo
  A.431 Višje šole
  A.432 Visoke šole
  A.433 Univerze
 A.440 Drugo izobraževanje in usposabljanje
  A.441 Vozniške šole
  A.442 Glasbene in umetniške šole
  A.443 Dopolnilno izobraževanje
 A.450 Vzgojno-varstvene ustanove otrok in mladine
  A.451 Dijaški domovi
  A.452 Študentski domovi
  A.453 Centri za interesne dejavnosti
 A.460 Kultura
  A.461 Zavodi in organizacije za varstvo premične in nepremične dediščine ter knjižnično dejavnost
  A.462 Zavodi in organizacije s področja besedne, glasbene, izrazne umetnosti
 A.470 Znanost
  A.471 Znanstveno raziskovalni zavodi
  A.472 Raziskovalne organizacije
 A.480 Šport in rekreacija
  A.481 Zavodi za šport
 A.490 Informiranje
  A.491 Zavodi s področja informiranja

  A.500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
 A.510 Zdravstvo
  A.511 Bolnišnice
  A.512 Zdravstveni domovi
  A.513 Zdravilišča, sanatoriji
 A.520 Lekarništvo
  A.521 Lekarne
  A.522 Farmacevtski zavodi
 A.530 Veterinarstvo
  A.531 Veterinarski zavodi
 A.540 Socialno varstvo



XX

  A.541 Mladinski domovi, varne hiše
  A.542 Domovi za ostarele
 A.550 Zdravstveno in socialno zavarovanje
  A.551 Zavodi za zdravstveno in socialno zavarovanje

 A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO
 A.610 Gospodarska združenja
  A.611 Cehi in cehovske organizacije
  A.612 Gospodarske zbornice
  A.613 Poslovna združenja
  A.614 Zadruge
 A.620 Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo
  A.621 Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve
  A.622 Gozdarstvo in gozdarske storitve
  A.623 Ribištvo in ribiške storitve
 A.630 Rudarstvo
  A.631 Pridobivanje energetskih surovin
  A.632 Pridobivanje rud in kamnin, razen energetskih
 A.640 Predelovalne dejavnosti
  A.641 Proizvodnja živil
  A.642 Proizvodnja tekstilij in usnja
  A.643 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja papirja in papirnih izdelkov
  A.644 Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov
  A.645 Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov
  A.646 Proizvodnja strojev, električne in optične opreme
  A.647 Proizvodnja vozil in plovil
  A.648 Druge predelovalne dejavnosti
 A.650 Storitvene dejavnosti
  A.651 Upravljanje z električno energijo, plinom in vodo
  A.652 Gradbeništvo
  A.653 Trgovina
  A.654 Promet, skladiščenje
  A.655 Gostinstvo
  A.656 Informacijske in komunikacijske dejavnosti
  A.657 Poslovanje z nepremičninami
  A.658 Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti
  A.659 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti
 A.660 Finančne in zavarovalniške dejavnosti
  A.661 Dejavnosti finančnih storitev
  A.662 Dejavnost zavarovanja
  A.663 Druge dejavnosti s področja finančnih storitev

 A.700 DRUŽBENE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE
 A.710 Politične stranke
  A.711 Organizacije meščanskih političnih strank do leta 1945
  A.712 Organizacije fašističnih in nacionalsocialističnih organizacij
  A.713 Organizacije političnih strank po letu 1991
 A.720 Družbenopolitične organizacije
  A.721 Organizacije Komunistične partije/Zveze komunistov
  A.722 Organizacije Osvobodilne fronte, Protifašistične ženske zveze, Socialistične zveze delovnega ljudstva
  A.723 Organizacije Komunistične mladine/ljudske mladine/zveze socialistične mladine
  A.724 Družbeno-politične organizacije vojnih vetranov
  A.725 Organizacije Zveze sindikatov
 A.730 Sindikalne organizacije
  A.731 Sindikalne organizacije do leta 1945
  A.732 Sindikalne organizacije od leta 1991
 A.740 Društva, zveze društev, družbene organizacije in ustanove
  A.741 Stanovska in strokovna društva
  A.742 Humanitarna društva
  A.743 Kulturno-prosvetna društva
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  A.744 Športna društva
  A.745 Ostala društva
  A.748 Družbene organizacije
  A.749 Ustanove
 A.750 Verske organizacije
  A.751 Rimokatoliška cerkev
  A.752 Druge verske skupnosti
 A.760 Mednarodne in tuje organizacije
  A.761 Mednarodne organizacije
  A.762 Organizacije tujih držav

B.000 FONDI ZASEBNE PROVENIENCE
 B.100 Gospoščine, imenja, posestva
 B.200 Družinski in rodbinski fondi
 B.300 Osebni fondi

C.000 ARHIVSKE ZBIRKE
 C.100 Zbirke posameznih vrst gradiva
 C.200 Tematske zbirke
 C.300 Zbirke zasebnih zbirateljev
 C.400 Zbirke reprodukcij
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Opisi elementov popisa na nivoju fondov in zbirk
V vodniku je uporabljenih 13 najpomembnejših elementov popisa na nivoju fondov in zbirk. Zapisi sledijo navodilom v 83. 
členu Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (Ur. l. RS, št. 86/06) in Splošnim mednarodnim standardom 
za popisovanje arhivskega gradiva, druga izdaja (ISAD(g)-2). 

Področje identifikacije

■ Naslov fonda
Naslov fonda je oblikovan po zadnjem ali pa najbolj uveljavljenem nazivu njegovega ustvarjalca. Zapisan mora biti v 
slovenskem jeziku, razen pri identifikacijskih imenih fondov in zbirk za gradivo, ki je nastalo na dvojezičnem področju, ali 
za gradivo, ki je bilo evidentirano v tujini.
Naslov fonda ali zbirke mora biti oblikovan v skladu s pravili slovenskega pravopisa (velika začetnica, male črke, na koncu 
brez ločila). Ločila uporabljamo le v nujnih primerih. Če je nujno potrebno, so lahko naslovu dodani dodatni kvalifikatorji, 
kot so kraj, čas in podobno. Zemljepisna imena se v naslovu pojavljajo le, če so sestavni del naziva ustvarjalca. V tem pri-
meru je uporabljeno originalno ime, npr. Krajevni ljudski odbor Sveti Peter pod Svetimi gorami.

Krajšanje naslova je dopustno samo v primeru, če je to izvedeno brez izgub bistvenih informacij. V naslovu ne smejo biti 
uporabljene okrajšave besed. Dovoljene izjeme so le uradno registrirana imena, ki so dejansko nastala iz kratic ali so sesta-
vljena iz okrajšav. Takšne primere srečujemo predvsem na področju gradiva gospodarstva, (npr. TRIMO, DINOS, EMO …). 
Naslov ne sme vsebovati organizacijskih oznak, kot so d.o.o., d.d., j.o., JZ …

Osebni fondi so poimenovani s priimkom in imenom osebe, med njima ni ločila (vejice). Ti naslovi ne vsebujejo nazivov 
izobrazbe, od raznih nazivov vpisujemo le plemiški status (de, von ipd.), in sicer za priimkom. Primer: Dečko Ivan, Attems 
von Ignatz …

Pri družinskih/rodbinskih fondih niso uporabljene besedne zveze »družinski fond« oziroma »rodbinski fond«, pač pa 
beseda »družina« oziroma »rodbina«. Primer: Družina Jenko, Rodbina Zois … Pojem družina je uporabljena v primeru 
najožjih sorodnikov v krajšem časovnem obdobju (do 3 ali 4 generacije), rodbina pa v primeru širših sorodnikov in širšega 
časovnega obdobja.

Pri arhivskih zbirkah je v naslovu prisotna označba »zbirka« (da se že na zunaj loči od fonda). Stvarna imena se sklanjajo, 
osebna pa so v nominativu. Primer: Zbirka Kranjc Jože, Zbirka razglednic …

■ Signatura
Signatura, sestavljena iz alfanumeričnega niza, enopomensko identificira enoto popisa in zagotavlja povezavo z opisom, 
ki ga predstavlja. Enoznačno identifikacijo sestavljajo koda države v skladu s standardom ISO 3166 (Codes for the repre-
sentation of names of countries), koda arhiva v skladu z Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) 
ter štirimestna številčna oznaka fonda ali zbirke iz registra fondov in zbirk Zgodovinskega arhiva Celje.
Signatura fonda ali zbirke je tako oblikovana na sledeči način: [SI] [_] [arhiv] [/] [štirimestno število]:
Primer: SI_ZAC/0021

■ Čas nastanka
Element je namenjen identifikaciji in zapisu datuma oz. obdobja nastanka gradiva. Navedeni sta najstarejša in najmlajša 
letnica nastanka ohranjenega arhivskega gradiva v obravnavani skupini fondov, fondu ali zbirki.

■ Zvrst gradiva
Opredeljena je ena ali več zvrsti arhivskega gradiva, ki se nahajajo v popisni enoti. Možne opredelitve so: arhitekturne 
in tehnološke risbe, mikrofilmi, muzikalije, tiski, zvočni zapisi, elektronsko, filmsko, fotografsko, grafično, kartografsko, 
listinsko, rokopisno in spisovno gradivo.

■ Obseg (v tm)
Obseg arhivskega gradiva je izražen v tekočih metrih. Praviloma standardna arhivska škatla predstavlja 0.1 tm. 

■ Količina (v tehničnih enotah)
Količina arhivskega gradiva je numerično opredeljena s količino posameznih oblik tehnične opreme arhivskega gradiva. 
Možne oblike so: arhivska škatla (standardna in nestandardna), fascikel, knjiga, mapa, registrator, škatla za vidokaseto, 
disketo, CD/DVD/Blu Ray, kartotečne škatle, zaboj, album, kolut, kartotečna omara, disk, tulec in ovoj. Velika večina arhi-
vskega gradiva se hrani v arhivskih škatlah.
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Področje izvora

■ Historiat fonda
Navedeni so podatki o spremembah lastništva in hrambe fonda ali zbirke, ki so pomembni za njeno avtentičnost, celo-
vitost in interpretacijo.
V kronološkem zaporedju so opisane spremembe v lastništvu in hrambi fonda ali zbirke, kolikor je to mogoče. Če je historiat 
fonda ali zbirke neznan ali če je ta bil prevzet neposredno od ustvarjalca, je navedeno tudi to.

■ Historiat ustvarjalca
Namen je ugotovitev organizacijske strukture ali biografskih podatkov ustvarjalcev za boljše razumevanje gradiva, ki 
spada k fondu ali zbirki.

Na kratko so opisani vsi pomembni podatki glede izvora, razvoja in dela institucije ali življenja in dela posameznika, od-
govornega za nastanek fonda ali zbirke. Če so dodatne informacije na voljo v virih in literaturi, je to navedeno.
Za osebe ali družine so lahko navedeni podatki, kot so polno ime in nazivi, datum rojstva in smrti, kraj rojstva, kraj bivanja, 
dejavnost, poklic, rojstno ime in druga imena, posebni dosežki in kraj smrti.
Za pravne osebe so lahko zapisani naslednji podatki: uradno ime, datum nastanka, zakonske podlage, funkcije, namen in 
razvoj pravne osebe, njena hierarhija, morebitne spremembe imena.

Področje vsebine in ureditve

■ Vsebina
Vsebina fondov in zbirk je zapisana na vrsto načinov glede na različne vsebine, stopnjo ureditve arhivskega gradiva in 
sisteme odlaganja. Obseg vsebine nikakor ni v sorazmerju z obsegom ali pomembnostjo opisanega arhivskega gradiva. 
Vsekakor pa ta opis uporabniku lahko pomaga pri presoji pomembnosti in uporabnosti arhivskega gradiva.
Tako je zapisan kratek opis vsebinskih značilnosti ohranjenega arhivskega gradiva fonda ali zbirke, če je gradivo urejeno 
in popisano tudi časovno obdobje. Navedeni so lahko vsebinski strukturni deli ali serije istovrstnega gradiva. Ponekod so 
vključeni tudi podatki o vrsti gradiva (npr. fotografije, načrti, plakati ...).

■ Sistem ureditve
Navedeni so podatki o sistemu ureditve in značilnostih notranje strukture fonda ali zbirke. Uporabljene so lahko naslednje 
opredelitve: kronološki, tematski, abecedni, krajevni, prvotni, klasifikacijski načrt. Možne so tudi kombinacije med njimi, 
pri čemer prva navedba pomeni ureditev na višjem nivoju, npr. tematski, kronološki pomeni, da je gradivo najprej urejeno 
po tematskih sklopih, znotraj le-teh pa kronološko.

Področje dostopnosti in uporabe

■ Jezik
Navedeni so jeziki, v katerih je zapisano arhivsko gradivo. Pri tem je pomembno zaporedje, saj je najprej naveden tisti 
jezik, ki je v gradivu prevladujoči.

■ Pisava
Navedene so različne vrste pisav, ki se pojavljajo v arhivskem gradivu fonda ali zbirke.

■ Pripomočki
Navedeni so podatki o uporabnih pripomočkih, ki jih je ustvaril arhiv ali ustvarjalec gradiva za dajanje podatkov in se 
nanašajo na vsebino fonda ali zbirke.
Zapisana je vrsta pripomočka, njegov avtor ter letnica izdelave: [vrsta pripomočka][oklepaj][ime in priimek avtorja][vejica]
[leto izdelave][zaklepaj], npr.: Arhivski popis (B. Batagelj, 2007). Če je popis izdelan in dostopen preko podatkovne baze 
SIRAnet, je zapisu dodan logotip “SIRAnet”.
V primeru, da gradivo v arhivu še ni bilo strokovno obdelano, je navedeno, ali obstaja vsaj prevzemni seznam, ali pa zapis 
vsebuje podatek, da gradivo sploh ni popisano.
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AFŽ –  Antifašistična fronta žensk
APP –  Agencija Republike Slovenije za plačilni promet
APPNI –  Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, 

nadziranje in informiranje
ARS –  Arhiv Republike Slovenije
AVNOJ –  Protifašistični svet narodne osvoboditve 

Jugoslavije (Antifašističko viječe narodnog 
oslobođenja Jugoslavije)

CID –  Center interesnih dejavnosti
CK ZKS –  Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
CTZ –  Celjska turistična zveza
CZ –  Civilna zaščita
d.d. –  delniška družba
d.o.o. –  družba z omejeno odgovornostjo
Desus –  Demokratična stranka upokojencev
DFJ –  Demokratična federativna Jugoslavija
DO –  Delovna organizacija
DPM –  Društvo prijateljev mladine
DPO –  Družbeno politične organizacije
DS –  Družbena samozaščita
DSSS –  Delovna skupnost skupnih služb
DUND –  Državna uprava narodnih dobara
EFTA –  Evropsko združenje za svobodno trgovino
EGS –  Evropska gospodarska skupnost
EU –  Evropska unija 
EKK –  Energo-kemični kombinat
FAO –  Agencija Združenih narodov za kmetijstvo in 

prehrano
FITEC –  Mednarodna zveza zdraviliških organizacij
FLRJ –  Federativna ljudska republika Jugoslavija
GIP –  Gradbeno industrijsko podjetje
GIZ –  Gospodarsko interesno združenje
GLIN –  Gozdarstvo in lesna industrija Nazarje
GŠ NOV POS –  Glavni štab Narodno osvobodilne vojske 

in partizanskih odredov Slovenije
GZS –  Gospodarska zbornica Slovenije
IAEA –  Mednarodna agencija za jedrsko energijo
IBK –  Inštitut za balneologijo in klimatologijo
IFA –  Industrija finomehaničnih aparatov
IGM –  Industrija gradbenega materiala
IKŠ –  Industrijska kovinarska šola
ILO –  Mednarodna organizacija dela
INTERPOL –  Mednarodna policijska zveza
IO –  Izvršilni odbor
JSKD –  Javni sklad za kulturne dejavnosti
k.d. –  komanditna družba
k.o. –  katastrska občina
KCIN –  Kulturni center Ivan Napotnik
KIG –  Kovinska industrija Ig
KK –  Košarkaški klub
KLO –  Krajevni ljudski odbor
KNO –  Krajevni narodni odbor
KNOO –  Krajevni narodnoosvobodilni odbor
KO OF –  Krajevni odbor Osvobodilne fronte
KORS- Konfekcija oblačil Rogaška Slatina
KORUS –  Konferenca redovnih ustanov
KP –  Komunistična partija
KPD –  Kulturno prosvetno društvo

KPS –  Komunistična partija Slovenije
KS –  Krajevna skupnost
KSS –  Krajevni sindikalni svet
KUNI –  Komisija za upravo narodne imovine
KURI –  Komisija za upravo razlaščene imovine
KZ –  Kmetijska zadruga
LB –  Ljubljanska banka
LDS –  Liberalna demokracija Slovenije
LF –  Ljudska fronta
LI –  Lesna industrija
LIK –  Lesno industrijski kombinat
LIP –  Lesno industrijsko podjetje
LMS –  Ljudska mladina Slovenije
LRS –  Ljudska republika Slovenija
MIT –  Meso izdelki Zasavje
MKK –  Mercator kmetijski kombinat
MLIN –  Mlada iniciativa
MLO –  Mestni ljudski odbor
MNOO –  Mestni narodnoosvobodilni odbor
MORS –  Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije
MS ZKS –  Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije
MŠS –   Mestni šolski svet
MZKD –  Medobčinska zveza kulturnih društev
n.sol.o. –  neomejena solidarna odgovornost 
NATO –  Severnoatlantski pakt
ND –  Narodni demokrati
NDS –  Narodna demokratska stranka
NNNP –  Nič nas ne sme presenetiti
NOB –  Narodnoosvobodilni boj
NOG –  Narodnoosvobodilno gibanje
NOV –  Narodno osvobodilna vojska
NSDAP –   Nacionalsocialistična nemška delavska stranka
NVS –  Narodna vlada za Slovenijo
o.j. –  omejeno jamstvo
o.sub.o. –  omejena subsidiarna odgovornost
OECD –  Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj
OF –  Osvobodilna fronta
OK ZKS –  Občinski komite zveze komunistov Slovenije
OLO –  Okrajni ljudski odbor
ONOO –  Okrajni narodnoosvobodilni odbor
ONOS –  Okrajna narodnoosvobodilna skupščina
OSS –  Okrajni sindikalni svet
OŠ –  Osnovna šola
OTKS –  Občinska telesno kulturna skupnost 
OZ –  Obrtna zadruga
OZD –  Organizacija združenega dela
OZN –  Organizacija združenih narodov
p.o. –  poslovna organizacija
PE –  Poslovna enota
PGD –  Prostovoljno gasilsko društvo
POZD –  Pogodbena organizacija združenega dela
PŽZ –  Protifašistična ženska zveza
r.z.o.z. –  registrovana zadruga z omejeno zavezo
RAD –  Državna delovna služba (Reichs Arbeit Dienst)
REK –  Revirski energetski kombinat
RGBl –  Reichs Gesetz Blatt (Državni uradni list)
RK –  Rdeči križ
RRPS –  Rudniki rjavega premoga Slovenije

Seznam kratic in okrajšav
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RS –  Republika Slovenija
RTC –  Rekreacijsko turistični center
RTH –  Rudnik Trbovlje Hrastnik 
RUJP –  Republiška uprava za javne prihodke
s.d. –  sine data (brez datuma)
SCT –  Slovenija ceste Tehnika
SD –  Socialni demokrati
SDK –  Služba družbenega knjigovodstva
SDP –  Stranka demokratičnih sprememb
SDS –  Slovenska demokratska stranka
SDSS –  Socialdemokratska stranka Slovenije
SDZ –  Slovenska demokratična zveza
SEV –  Svet za vzajemno gospodarsko pomoč
SGD –  Splošna gospodarska dejavnost
SHS –  (Kraljevina) Srbov, Hrvatov in Slovencev
SI –  Slovenija
SIS –  Samoupravna interesna skupnost
SKD –  Slovenski krščanski demokrati
SKOJ –  Zveza komunistične mladine Jugoslavije (Savez 

komunističke omladine Jugoslavije) 
Sl. l. –  Službeni list 
SLO –  Splošni ljudski odpor
SNOS –  Slovenski  narodnoosvobodilni svet
SO –  Skupščina občine
SOP –  Splošno obrtno podjetje
SOZD –  Sestavljena organizacija združenega dela
SPŽZ –  Splošna protifašistična ženska zveza
SSS –  Socialistična stranka Slovenije
SRS –  Socialistična republika Slovenija
SS –  Zaščitni oddelek
STT –  Strojna tovarna Trbovlje
SVHS –  Super Video Home System
SZDL –  Socialistična zveza delovnega ljudstva
ŠDZ –  Štajerska domovinska zveza
ŠIK –  Šoštanjska industrija konfekcije
ŠKIMC –  Šolski kovinarski in metalurški center 
ŠRC –  Športno rekreacijski center
TDF –  Teden domačega filma
TEP –  Tovarna emajlirane posode
TEŠ –  Termoelektrarna Šoštanj
TKI –  Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik
TLK –  Tovarna lahkih kovin
TOLO –  Tovarna lahke obutve 
TOZD –  Temeljna organizacija združenega dela
TPD –  Trboveljska premogokopna družba
TVD –  Telesno vzgojno društvo
UO –  Upravni odbor
UNESCO –  Mednarodna organizacija Združenih narodov 

za izobraževanje, znanost in kulturo
UNICEF –  Sklad Združenih narodov za pomoč otrokom
Ur. l. –  Uradni list
URSZR –  Uprava Republike Slovenije za zaščito in 

reševanje
VIZ –  Vzgojno-izobraževalni zavod
VNG –  Visoke in nizke gradnje
VVI –  Vojaški vojni invalidi
VVZ –  Vzgojno varstveni zavod
WHO –  Svetovna zdravstvena organizacija

z.o.o. –  zadruga z omejeno odgovornostjo
ZAC –  Zgodovinski arhiv Celje
ZB NOVS –  Zveza borcev narodno osvobodilne vojne 

Slovenije
ZK –  Zveza komunistov
ZKO –  Zveza kulturnih organizacij
ZKS –  Zveza komunistov Slovenije
ZMS –  Zveza mladine Slovenije
ZPBZSM –  Zveza prostovoljcev – borcev za severno mejo
ZPIZ –  Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ZPM –  Zveza prijateljev mladine
ZR –  zaključni račun
ZSM –  Zveza socialistične mladine
ZSMS –  Zveza socialistične mladine Slovenije
ZSS –  Sveza sindikatov Slovenije
ZUND –  Zvezna uprava za narodnih dobara
ZVVS –  Zveza veteranov vojne za Slovenijo
ZZB NOVS –  Zveza združenj borcev narodno osvobodilne 

vojne Slovenije
ZŽD –  Zveza ženskih društev
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Navodila za uporabo vodnika
Vodnik po fondih in zbirkah je temeljni informativni pripomoček vsakega arhiva. Na ta način arhiv uporabnikom sporoča 
različne podatke, ki jih potrebujejo pri vzpostavljanju stika, načrtovanju obiska arhivske ustanove in seveda pri iskanju 
želenih podatkov oziroma gradiva. 

Prvo zaključeno celoto vodnika sestavljajo uvodna poglavja. Na prvo mesto smo seveda, kot je pri takšnih in podobnih 
publikacijah že v navadi, postavili kazalo vsebine in uvodno besedo direktorja, v kateri so opredeljeni cilji in namen tega 
vodnika. Nato sledi pregled razvoja arhivske dejavnosti na Celjskem. V nadaljevanju so natančno opredeljeni pogoji dostopa 
in uporabe arhivskega gradiva ter ostalih storitev, ki jih nudi arhiv. Uporabo arhivskega gradiva v čitalnici zelo podrobno 
opredeljuje “Navodilo za uporabo arhivskega gradiva v čitalnici Zgodovinskega arhiva Celje”. Z njim se mora seznaniti prav 
vsak naš uporabnik, zato ga v vodniku objavljamo v celoti. Nismo pozabili tudi na izjemno koristno navodilo raziskovalcem, 
na kakšen način citirati naše gradivo. V uvodnem delu je objavljena tudi celotna vzajemna klasifikacija fondov in zbirk, ki 
smo jo sprejeli vsi slovenski regionalni arhivi in ki predstavlja temelj za razvrščanje fondov in zbirk v Zgodovinskem arhivu 
Celje. Sledijo pravila oblikovanja v vodniku uporabljenih elementov in popisa na nivoju fondov in zbirk, ki temeljijo na 
mednarodnih standardih in dodgovoru znotraj sistema SIRAnet. Uvodni del pa zaključuje še seznam uporabljenih kratic.

Osrednji del vodnika seveda predstavlja popis fondov in zbirk Zgodovinskega arhiva Celje. Fondi in zbirke so razvrščeni 
v smislu vzajemne klasifikacije. Pri tem so uporabljeni le tisti razredi, za katere imamo ohranjene fonde ali zbirke v arhivu. 
Znotraj razredov so fondi in zbirke razvrščeni po signaturi – naraščajoče, tako kot je to v vzajemni spletni bazi SIRAnet. 
Vsaka skupina fondov ali zbirk je opredeljena s kulturnim kontekstom, z izjemo glavnih treh skupin A.000, B.000 in C.000, 
v katerem so zajete osnovne vsebinske informacije, vključno z navedenimi viri in literaturo, ki uporabnika napotijo na 
poglabljanje navedene vsebine.

Zadnji del vodnika predstavljajo kazala, neprecenljivi pripomočki za uporabo vodnika. Referenčne številke napotujejo na 
stran podrobnega opisa v popisu fondov in zbirk. Pripravili smo jih pet vrst:
1. Kazalo fondov in zbirk po abecednem redu naslovov

Namenjeno je iskanju po naslovih fondov in zbirk. Ker v veliki meri naslovi fondov in zbirk predstavljajo tudi nazive 
ustvarjalcev arhivskega gradiva, je to tudi kazalo ustvarjalcev.

2. Kazalo fondov in zbirk po vzajemnem klasifikacijskem načrtu
Namenjeno je pregledu fondov in zbirk po vsebini. V kazalu so fondi in zbirke znotraj razredov razvrščeni po abece-
dnem redu naslovov fondov ali zbirk. To kazalo predstavlja veliko bolj pregledno hierahično razvrstitev fondov in zbirk, 
približno tako, kot je razvrščena v osrednjem delu.

3. Kazalo fondov in zbirk po krajevnem sedežu ustvarjalca, ki je praviloma naveden v naslovu fonda ali zbirke 
V njem uporabnik lahko najde samo fonde in zbirke, ki imajo v svojem naslovu opredeljeno tudi krajevno ime. Ker je 
tako v veliki večini primerov, smo se odločili tudi za kazalo te vrste. Kazalo temelji na današnjih oblikah krajevnih imen.

4. Kazalo fondov in zbirk po signaturi
V primeru, da je uporabniku že poznana signatura fonda ali zbirke, bo uporabil to kazalo, ki poteka zaporedno, od 
najmanjše do največje signature.

5. Kazalo zemljepisnih imen
Splošno krajevno kazalo uporabnika napotuje na omembo vseh krajevnih imen, ki so omenjena v popisu fondov in 
zbirk, v treh elementih popisa: naslovu, historiatu ustvarjalca in vsebini. Tudi to kazalo temelji na današnjih oblikah 
krajevnih imen.

6. Kazalo fizičnih oseb
Tudi splošno kazalo fizičnih oseb je izdelano po treh elementih popisa: naslovu, historiatu ustvarjalca, historiatu fonda 
in vsebini.

Pri uporabi gradiva morajo biti uporabniki posebej pozorni na hierarhične odnose med klasifikacijskimi razredi, ker se 
le-ti odražajo tudi v arhivskem gradivu. Poudariti velja, da vodnik ponuja le prvo, torej osnovno informacijo o gradivu. 
Podrobnejše informacije pa uporabnik seveda lahko pridobi v arhivskih popisih in inventarjih za arhivistično obdelano, 
urejeno in popisano gradivo. Nekaj teh popisov je dostopnih tudi preko podatkovne baze SIRAnet. Nekoliko slabši pri-
pomočki so prevzemni seznami, ki jih je izdelal ustvarjalec arhivskega gradiva ob njegovi predaji v arhiv. Žal pa je tudi v 
našem arhivu še nekaj arhivskega gradiva, ki še ni urejeno in popisano in je kot tako za uporabo nekoliko bolj zahtevno. 
Na srečo pa je takšnega gradiva zelo malo. Natančne podatke o obstoju in vrsti arhivskih pomagal bo uporabnik našel v 
elementu popisa “pripomočki”.
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SI_ZAC_A.100

UPRAVA SI_ZAC_A.100

ČAS NASTANKA: 1599–2005
KULTURNI KONTEKST

Uprava v pomenu državne uprave je del izvršilne oblasti, ki opravlja dejavnost države, potrebno za izvajanje politike zako-
nodajne oblasti. Z javno upravo lahko označimo celotno dejavnost, ki omogoča uresničevanje veljavnega pravnega reda in 
zagotavlja opravljanje vseh javnih zadev v državi. 
Javna uprava se deli na državno upravo (državni organi) in samoupravo (organ lokalnih skupnosti). 
Glede na načelo delitve oblasti se naloge uprave razlikujejo od nalog sodne in zakonodajne oblasti. Upravni organi izvršu-
jejo zakone oz. predpise, odločajo v upravnih stvareh ter izvajajo upravno nadzorstvo. Opravljajo tudi naloge t. i. strokovno 
tehnične uprave (zbiranje informacij), zbiranje predlogov zakonov, aktov in ukrepov za podporo upravnemu odločanju ter 
pospeševalne naloge (z neoblastnimi ukrepi pospešujejo razvoj drugih delov družbenega sistema, predvsem gospodarstva). 
Upravni organ se lahko ustanovi po resornem načelu (upravljanje posameznega področja v celoti) ali funkcionalnem načelu 
(opravljanje istovrstnih nalog), lahko je monokratičen (vodi ga posameznik) ali kolegijski (vodi ga več ljudi). Ustanavljanje 
in pristojnosti upravnega organa so določene z ustavo, zakoni, akti. Upravni organi države so vlada kot izvršilni in najvišji 
upravni organ, ministrstva, uradi, inšpektorati, agencije itd. Upravni organ lokalnih samoupravnih skupnosti sta župan 
občine in občinska uprava.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 14, Ljubljana 2000, str. 66–69.
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SI_ZAC_A.130

DRžAVNe IN AVtONOmNe  
lOKAlNe OblAStI DO SReDe 20. St. SI_ZAC_A.130

ČAS NASTANKA: 1599–1949
KULTURNI KONTEKST

Marija Terezija je za svoje državnoobrambne cilje potrebovala stalen izvor denarja, ki ga dotedanji upravni sistem ni mogel 
zagotoviti. Zato so se odločili za upravno reorganizacijo. Na deželni stopnji so leta 1749 ustanovili za Štajersko, Koroško in 
Kranjsko reprezentance in komore – le-te so združile opravljanje splošne in kameralne upravne funkcije –, ki pa so jih že leta 
1763 odpravili in jih nadomestili z deželnimi glavarstvi. Upravne zadeve za Štajersko je opravljala notranjeavstrijska vlada. 
Kot notranjeavstrijski nadzorni organ je leta 1763 začel delovati še gubernij v Gradcu. Z manjšimi spremembami je gubernij 
nato deloval do leta 1850, ko so ga s ponovno reorganizacijo državne uprave ukinili in namesto njega uvedli deželno name-
stništvo. Ta upravna organizacija je nato na deželnem nivoju delovala do konca 1. svetovne vojne.
Za učinkovito komuniciranje med višjimi deželnoknežjimi organi in najnižjimi patrimonialnimi organi so leta 1748 vpeljali 
kot vmesno stopnjo še okrožne urade – kresije (Kreis). Okrožni uradi kot državni upravni organi so bili ustanovljeni leta 1748.
Na najnižji stopnji uprave je deželna oblast uporabljala že obstoječo mrežo okrajnih gosposk, ki se je razvila iz nabornoo-
krajnih gosposk (Werbbezirks). Nabornookrajne gosposke so se formirale na Štajerskem zaradi izvajanja nabora vojaštva v 
sredini leta 1779. Sistem okrajnih gosposk se je na Štajerskem ohranil do leta 1848. Najnižje celice okrajne gosposke so bile 
soseske (občine), ki so jih vodili rihtarji (župani).
Mestni magistrati so nastali z reformami Jožefa II. V začetku so jim namenili predvsem sodno funkcijo (sestavljali naj bi jih 
trije ali štirje plačani svetniki s potrebnimi izpiti), kasneje pa so izvajali tudi splošno, gospodarsko in finančno upravo.
Okrajna glavarstva so bila ustanovljena leta 1849 na osnovi cesarskega odloka o načelih za organizacijo političnih upravnih 
oblastev z dne 26. 6. 1849 (RGBl, 295/1849). Pristojna so bila za upravno politične zadeve (politične, policijske, obrtne, šolske, 
kulturne itd.). Že leta 1851 je bila na podlagi cesarskega ukaza na nižjem nivoju izvedena združitev uprave in sodstva (RGBl, 
II/1852). Delovati so začeli okrajni uradi, ki so združevali okrajna glavarstva in okrajna sodišča. Do ponovne ločitve uprav-
nih in sodnih organov pa je prišlo leta 1868. Takrat so zopet začela delovati okrajna glavarstva. Pristojnost le-teh je urejal 
zakon o ustroju političnih upravnih oblastev z dne 19. 5. 1868 (RGBl, XVII/1868). Teritorialni obseg glavarstev pa je določal 
ukaz notranjega ministra o upravni teritorialni razdelitvi z dne 10. 7. 1868. Na čelu okrajnih glavarstev so bili okrajni glavarji.
V obdobju med obema vojnama so upravni organi na stopnji okraja dvakrat spremenili svoj naziv. Zakon o obči upravi z 
dne 26. 4. 1922 je uvedel sreska poglavarstva (Ur. l. Pokrajinske uprave za Slovenijo, 49/1922), teritorialno razdelitev srezov v 
okviru oblasti pa posebna kraljeva uredba.
Okrajni uradi so delovali od leta 1854 do 1868. Združevali so pristojnosti bivših okrajnih glavarstev in okrajnih sodišč. Orga-
nizacijo in pristojnosti je določal ukaz z dne 19. 1. 1853 (RGBI, IV/1853). Poleg upravnih so imeli kompetence tudi na področju 
civilnega in kazenskega sodstva. Tako so na področju uprave in prvostopenjskega sodstva predstavljali najnižjo stopnjo 
državne oblasti. O svojem delu so poročali višjim upravnim, sodnim in davčnim organom, ki so bila njihova pritožbena in 
svetovalna instanca. Na področju uprave so bili podrejeni okrožnim uradom, za občine so predstavljali v določenih javnih 
zadevah višjo instanco. Po svoji sodni funkciji so bili uradi podrejeni okrožnim sodiščem.
Podlago za nastanek občin je dal »provizorični zakon o občinah« z dne 17. 3. 1849 (RGBl, 170/1849). V aprilu istega leta so izšla 
izvršilna navodila in razlaga tega zakona. Ko se je z odpravo marčne ustave 31. 12. 1851 začel absolutizem, so bila obenem z 
njim postavljena tudi nekatera načela glede uprave občin. Vlada si je pridržala pravico potrjevanja županov, leta 1852 pa je 
bila odpravljena javnost razprav občinskih zastopov. Po padcu absolutizma so oživela načela provizoričnega zakona iz leta 
1849, ki so večinoma prešla tudi novi zakon z dne 5. 3. 1862 (RGBl, IX/1862), s katerim se začrtujejo določila glede organizacije 
in delovanja občin. Na njegovi podlagi so izhajali občinski redi za posamezne dežele (za Štajersko 2. 5. 1864, RGBl, V/1864). 
Ti redi so ostali v veljavi do razpada monarhije.
Državni občinski zakon iz leta 1866 je v 22. členu določal, da lahko dobijo deželna glavna mesta in tudi druga pomembna 
mesta ter zdravilišča statute, če jih še nimajo. V statutih je bilo določeno delovanje teh tako imenovanih statutarnih občin.
Leto 1918 na področju občinske zakonodaje ni prineslo nikakršnih sprememb. Posredni nadzor nad občinami je prešel na 
narodno oziroma deželno vlado, z ustanovitvijo oblasti pa na njene organe.
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OKROžNI URADI SI_ZAC_A.132

ČAS NASTANKA: 1789–1850
KULTURNI KONTEKST

Okrožni uradi kot državni upravni organi so bili ustanovljeni leta 1748 in so predstavljali državno oblast med najnižjo pa-
trimonialno in višjo, deželno upravo. Na Štajerskem je bilo ustanovljenih pet okrožnih uradov, in sicer Judenburg, Bruck na 
Muri, Gradec, Celje in Lipnica. Podrejeni so bili deželni oblasti. Že 1783. je prišlo do nekaterih sprememb v teritorialni razdelitvi.
Okrožnim uradom se je pod Jožefom II. okrepil pomen, s tem da so jim poleg davčne, vojaške, zdravstvene in šolske uprave, 
zaupali tudi zadeve zemljiškogosposkih podložnikov, nadzor nad gospostvi in mesti, pospeševanje gospodarstva, policijski 
nadzor in podobno. Leta 1805 so okrožnim uradom odvzeli nadzor nad šolstvom.
Okrožni uradi so bili popolnoma odvisni od navodil centra. Vodili so jih okrožni glavarji in njim podrejeni uradniki. Poleg 
okrožnih glavarjev in treh do štirih komisarjev so bili pri okrožnem uradu nastavljeni še šolski komisar, zdravnik ali okrožni 
fizik, ranocelnik ali okrožni kirurg ter babica, tajnik, dva pisarniška praktikanta, blagajnik, kontrolor in trije okrožni dragonci.
Okrožni glavar je vodil delo in skrbel za enotnost urada, sodeloval z nabornim okrajem, vodil in kontroliral uslužbence urada 
in dajal pojasnila, sprejel in obravnaval pritožbe podložnikov, ki so jih pošiljali na okrožni urad kot drugo stopnjo, in odločal 
o tožbenih zadevah, skrbel za izvajanje verske strpnosti ter zaščito vdov in sirot, nadzoroval izvajanje policijskih ukrepov, 
gradnjo cest, plačila davkov in delno tudi sodstvo.
Okrožni glavarji so izrekli prisego pri deželni oblasti. Za okrožnega glavarja je lahko kandidirala oseba, ki je imela pogoje 
za svetovalca, vpogled v deželno gospodarstvo, pravilna politična načela, sposobnost hitrega in razumnega ukrepanja in 
je bila nepristranska.
Za okrožne komisarje so bili nastavljeni samo tisti, ki so lahko dokazali, da imajo pravna in politična znanja ter so bili uspešni 
pri delu na okrožnih uradih ali deželnih izpostavah. Za prvega in drugega okrožnega komisarja so lahko kandidirali tisti, ki 
so že bili zaposleni na okrožnem uradu kot podkomisarji ali pri deželni izpostavi kot koncipisti.
Za okrožnega šolskega komisarja je lahko kandidiral tisti, ki je imel pogoje za zasedbo delovnega mesta ravnatelja glavne 
šole, imel predpisano šolsko izobrazbo, zadovoljivo odgovarjal na v razpisu postavljena vprašanja iz pedagogike, metodike 
pouka in ostala strokovna vprašanja v zvezi z učiteljevanjem.
Za okrožne sekretarje so lahko kandidirali pismeni in strokovno usposobljeni posamezniki, ki so si pridobili strokovnost in 
izkušnje na okrožnih uradih ali deželnih izpostavah kot kanclisti ali nižji okrožni komisarji.
Kot okrožni kanclisti so bili lahko zaposleni tisti praktikanti, ki so uspešno služili pri deželnih izpostavah.
Kot dragonarje, lahke konjenike, ki so jih zaposlili kot sle, so sprejemali samo zdrave, gibčne, močne, sposobne moške, lahko 
tudi delne invalide (50 %), ki so bili pošteni in zanesljivi.
Za izvajanje javnega reda in miru je bila organizirana policija. Policija je bila zadolžena za red, mir, varnost, javno moralo, 
skrbeti je morala za javno in zasebno zdravje.
S pomarčnimi upravnimi reformami so bila okrožja kot upravne enote postopoma odpravljena. Najprej na Kranjskem, Ko-
roškem in v Primorju, na Štajerskem pa so pet okrožij združili v tri.

Viri in literatura:
Ivanka Zajc Cizelj, Okrožni urad Celje 1798–1850, Celje 1998, str. 8–24.

OKROžNI URAD Celje SI_ZAC/0008

ČAS NASTANKA: 1789–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 15,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 153 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Meja Celjskega okrožja je med letoma 1748 in 1849 potekala od naselja Rigonce pri Brežicah navzgor po Savi (Novomeško 
okrožje) na Sveto planino vzdolž Save ter preko Črnega vrha, Trojanskega hriba, Menine planine na Ojstrico, Grintavec in 
Rinko (Ljubljansko okrožje) preko Malega vrha na Olševo, Raduho in Uršljo goro do Drave v bližini Dravograda (Celovško 
okrožje) in po Dravi do Vuzenice, od tu pa vzdolž Drave po Pohorju na Polskavo, Pragerski dvor, Majšperk, Žetale (Mariborsko 
okrožje) in Maceljsko hribovje ter navzdol po Sotli do naselja Rigonce (Varaždinska in Zagrebška župnija). Politično je bilo 
okrožje razdeljeno na 58 nabornih okrajev in 558 občin, med katerimi so bila 4 mesta (Celje, Brežice, Slovenska Bistrica in 
Slovenj Gradec) ter 26 trgov (Braslovče, Rajhenburg (Brestanica), Gornji Grad, Konjice, Kozje, Laško, Lemberg, Ljubno, Makole, 
Motnik, Mozirje, Pilštanj, Planina (pri Sevnici), Podčetrtek, Podsreda, Rečica, Rogatec, Sevnica, Studenice, Šentjur pri Celju, 
Šoštanj, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vuzenica in Žalec).
Okrožni urad Celje je bil podrejen graškemu guberniju. Deloval je do leta 1849, ko je bilo Celjsko okrožje priključeno k mari-
borskemu.
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HISTORIAT FONDA
Fond Okrožnega urada Celje je 27. 9. 1983 predal Zgodovinskemu arhivu Celje Arhiv Republike Slovenije; predaja je vpisana v 
akcesijsko knjigo pod številko 159. Arhivsko gradivo ne predstavlja celote. Na osnovi prevzemnega seznama je bila narejena 
konkordančna tabela, ker je bil v začetku 90. let 20. st. fond na novo urejen in popisan, popis pa je bil razširjen in dopolnjen 
v letih 1997–1998.

VSEBINA
Imenik vojaških spisov, 1803–1837; imenik kameralnih spisov, 1803–1837; imenik cerkvenih spisov, 1803–1837; imenik službe-
nih spisov, 1803–1837; imenik splošno državnih spisov, 1833–1837; glavni imenik, 1810–1850; glavni delovodnik, 1839–1846; 
opravilni delovodnik, 1842–1849; mejni spori, 1810–1839; denarne dajatve, 1822–1823; dajatve v naturalijah, 1816; vojaški 
dolgovi, 1818–1828; dezerterji, 1819–1842: predpisi, navodila, okrožnice; podložniki, 1781–1837: predpisi, navodila, okrožnice; 
poselski red, 1789–1842; spori zaradi delitve zemlje, 1837–1849; popisi občinskih meja, 1830; koncesije, 1818–1833; organiziranje 
specialne policije v celjskem okrožju, 1809; službene prisege, 1822–1849; poslopje okrožnega urada Celje, 1826–1843: najem 
stanovanja v poslopju za okrožnega glavarja in okrožnega tajnika, najemnina, stroški, adaptacija; vodne zgradbe, regulacije 
na rekah Savi, Savinji, Ložnici, Dravi, 1827–1842; cepljenja, 1833–1838: pravila in predpisi; obrtne zadeve 1817–1847; letni, 
živinski in tedenski sejmi, 1844–1849; tržni privilegiji, Velenje, 1848/49; gradnje okrajnih cest, 1826–1849; cerkvene zadeve, 
1824–1849: mašne ustanove, oporoke, gradnje in adaptacije cerkev, župnišč, gospodarskih poslopij; šolske zadeve, 1822–1846: 
gradnja in adaptacija šolskih poslopij; zdravstvo, 1828–1843: zdravstveno poročilo, cepljenje otrok, tarifa zdravstvenih stori-
tev, zdravniška praksa, zdravila, nalezljive bolezni, število zdravstvenih in lekarniških delavcev v okrožju, lekarnarji, sprejem 
rizičnih nosečnic v porodnišnico, lekarne na podeželju, stroški zdravljenja pri epidemijah, odredba o prepovedi uporabe 
zdravju škodljivih živil v slaščičarstvu; graščina Pukštajn – kmečke demonstracije in neredi, 1848; Jurklošter – kmetje proti 
Frankfurtu, odposlanci k cesarju 1848.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1998)
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OKRAjNe gOSPOSKe IN KOmISARIAtI SI_ZAC_A.133

ČAS NASTANKA: 1821–1868
KULTURNI KONTEKST

Nastanek upravnih okrajev je na območju avstrijskih dednih dežel povezan z nabornimi okraji. Resno oviro pri poslovanju 
v notranjeavstrijskih deželah je pomenila velika razdrobljenost zemljiških gospostev. Zaradi tega so za potrebe nabornega 
sistema ustanovili na Štajerskem, Kranjskem in Koroškem nabornookrajne gosposke. Na Štajerskem so bile ustanovljene z 
dvornim dekretom 26. 6. 1779. Po upravni ureditvi je bilo na območju celjskega okrožja leta 1782 ustanovljenih 53 okrajev. 
Na Štajerskem so bili ustanovljeni manjši okraji, komisariate pa so poverili tudi večini mest (Brežice, Celje, Slovenj Gradec, 
Slovenska Bistrica, Maribor, Ptuj) in večini trgov (Laško, Motnik, Muta, Rogatec, Vojnik, Vuzenica, Žalec). Njim so počasi poleg 
vojaških (nabornih) nalog, nalagali tudi vedno več splošnih upravnih zadev. S tem so nabornookrajne gosposke postale 
najnižja upravna oblastva in so se na kratko imenovale okrajne gosposke.
Konec 18. stoletja so se stalno pojavljale zahteve po boljši upravni razdelitvi nabornih okrajev. Na tej podlagi so vsa okrož-
ja izdelala predloge sprememb (celjsko okrožje je predlog izdelalo leta 1804). Okrožni uradi so morali pripraviti predloge 
razdelitev na sekcije, ob tem pa upoštevati načelo, da se pri razdelitvah na sekcije ne smejo deliti naborni okraji ali župnije. 
Celjski okrožni urad je upošteval predlagane izboljšave glede območij nabornih okrajev tako, da je napravil porazdelitev po 
dejansko obstoječih župnijah, zmanjšal število okrajev na 46, s tem da je odpravil naborne okraje, ki so jih upravljala mala 
imenja, glavne župnije ter nepomembni deželnoknježji trgi, ker niso razpolagali s tolikšnim imetjem, da bi mogli plačevati 
ali vzdrževati uradnike.
Na območju graškega gubernija je v prvi polovici 19. stoletja ostal v veljavi sistem okrajnih komisariatov, ki so jim bili dele-
girani le upravni posli.
Med leti 1816 in 1818 je prišlo v celjskem okrožju do občutnega zmanjšanja števila okrajev (za 18), pri čemer je 20 komisariatov 
odpadlo, pojavila pa sta se dva nova.
Sistem upravnih gosposk se je na Štajerskem ohranil do leta 1848. Marčna revolucija leta 1848 je namreč prinesla popolno 
podržavljanje okrajne uprave.

Viri in literatura:
Jože Žontar, Nastanek in razvoj upravnih oblastev na Slovenskem do leta 1848, Zgodovinski časopis 
za leto 1980, Ljubljana 1980, str. 119–155.

OKRAjNA gOSPOSKA lAšKO SI_ZAC/0009

ČAS NASTANKA: 1847–1848
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajna gosposka Laško je upravno spadala pod celjsko okrožje in graški gubernij. V letu 1812 je imela 5295 prebivalcev, leta 
1846 pa 6648 prebivalcev. Za izvajanje upravnih nalog in nemoteno uradno poslovanje je morala imeti Okrajna gosposka 
Laško usposobljene uradnike.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo okrajne gosposke Laško dobil od Arhiva Republike Slovenije.

VSEBINA
Okrajni račun za leto 1847 – štiritedenska odložitev; poizvedbe; potni listi; odredba; potrdila; obvestila; odkup in koriščenje 
kmetije; Pragersko – konjska železnica, 1847; zdravniško poročilo; cerkveni prispevek; obnova hiše za šolske potrebe; račun 
za vojsko, 1847 – dopis; vojaška asistenca (dajatev za vojsko) – rekurz na odredbo okrožnega urada; pregled rudarstva; do-
pisi; oprostitev vojaščine; cepljenje; krajevno in okrajno sodišče Laško – poročilo; nevarnost požara zaradi železnice, 1848; 
društva – poročila; davki; predračun za tretje četrtletje, 1847; kraja lesa – zapisniki o zasliševanju 1848; železnica – povezava 
Kranjske in Štajerske, 1848.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1989)

OKRAjNA gOSPOSKA gORNjI gRAD-VRbOVeC SI_ZAC/1454

ČAS NASTANKA: 1821–1828
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajna gosposka Gornji Grad-Vrbovec je spadala pod celjsko okrožje in graški gubernij. Naborni okraj Vrbovec je imel leta 
1812 4135 prebivalcev; število se je leta 1846 povečalo na 5670. Naborni okraj Gornji Grad pa je imel leta 1812 4550 prebival-
cev, leta 1846 pa 5917. Za izvajanje upravnih nalog in nemoteno uradno poslovanje je morala imeti okrajna gosposka Gornji 
Grad-Vrbovec usposobljene uradnike.

HISTORIAT FONDA
Fond je Zgodovinski arhiv Celje pridobil z menjavo fondov s Pokrajinskim arhivom Maribor.

VSEBINA
Abecedni indeks 1821–1828.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)
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OKRAjNA glAVARStVA, OKRAjNI URADI, SReZI SI_ZAC_A.134

ČAS NASTANKA: 1768–1941
KULTURNI KONTEKST

Okrajna glavarstva so bila ustanovljena leta 1849 na osnovi cesarskega odloka o načelih za organizacijo političnih upravnih 
oblastev z dne 26. 6. 1849 (RGBl, 295/1849). Pristojna so bila za upravno-politične zadeve (politične, policijske, obrtne, šolske, 
kulturne itd.). Že leta 1851 je bila na podlagi cesarskega ukaza na nižjem nivoju izvedena združitev uprave in sodstva (RGBl, 
II/1852). Delovati so začeli okrajni uradi, ki so združevali okrajna glavarstva in okrajna sodišča. Do ponovne ločitve uprav-
nih in sodnih organov pa je prišlo leta 1868. Takrat so zopet začela delovati okrajna glavarstva. Pristojnost le-teh je urejal 
zakon o ustroju političnih upravnih oblastev z dne 19. 5. 1868 (RGBl, XVII/1868). Teritorialni obseg glavarstev pa je določal 
ukaz notranjega ministra o upravni teritorialni razdelitvi z dne 10. 7. 1868. Na čelu okrajnih glavarstev so bili okrajni glavarji.
V obdobju med obema vojnama so upravni organi na stopnji okraja dvakrat spremenili svoj naziv. Zakon o obči upravi z 
dne 26. 4. 1922 je uvedel sreska poglavarstva (Ur. l. Pokrajinske uprave za Slovenijo, 49/1922), teritorialno razdelitev srezov v 
okviru oblasti pa posebna kraljeva uredba.
Na čelu sreskega poglavarstva je bil sreski poglavar kot neposredni izvrševalec obče upravne oblasti pod nadzorstvom 
oblastnega velikega župana. V njegovo pristojnost so spadali vsi posli obče uprave razen tistih, ki so bili s posebnimi predpisi 
naloženi drugemu oblastvu. Po potrebi so se mu dodelili tudi pravni in posebni strokovni referati: sanitetni, tehnični, prosve-
tni, veterinarski, ekonomski …, kakor tudi potrebno pomožno osebje. Sreske poglavarje je postavljal minister za notranje 
zadeve. Postavljeni so bili lahko samo pravniki, ki so imeli najmanj 8 let državne službe in opravljen poseben praktičen izpit.
V večjih srezih je lahko notranji minister za posamezne kraje, ki so bili daleč od sreskega sedeža, ustanovil sreske izpostave. 
Na čelu teh je bil uradnik s predpisanimi pravnimi izpiti. Ostalo osebje pa je določil oblastni veliki župan.
V področje sreske samouprave so spadali: sreske finance, sreska javna dela, skrb za pospeševanje poljedelstva, upravljanje 
sreskih imovin, ustanavljanje in upravljanje sreskih zavodov za siromake in za oskrbo bolnikov, sreske prometne naprave, 
ustanavljanje in vzdrževanje hranilnic in kreditnih zavodov, podpiranje obrti, zadružništva, industrije itd.
Sreska poglavarstva so preimenovali v sreska načelstva na osnovi zakona o notranji upravi z dne 19. 6. 1929 (Ur. l. ljubljanske 
in mariborske oblasti, 76/1929). Vsa okrajna načelstva so imela upravni, obrtni, kmetijski, veterinarski, prosvetni, zdravstveni 
in vojaški referat. Razen tega so bili nakaterim okrajnim načelstvom za področja več okrajev podeljeni še gozdarski referat, 
tehnični razdelek in razdelek za kontrolo mer.
Okrajni uradi so delovali od leta 1854 do 1868. Združevali so pristojnosti bivših okrajnih glavarstev in okrajnih sodišč. Orga-
nizacijo in pristojnosti je določal ukaz z dne 19. 1. 1853 (RGBL, IV/1853). Poleg upravnih so imeli kompetence tudi na področju 
civilnega in kazenskega sodstva. Tako so na področju uprave in prvostopenjskega sodstva predstavljali najnižjo stopnjo 
državne oblasti. O svojem delu so poročali višjim upravnim, sodnim in davčnim organom, ki so bila njihova pritožbena in 
svetovalna instanca. Na področju uprave so bili podrejeni okrožnim uradom, za občine so predstavljali v določenih javnih 
zadevah višjo instanco. Po svoji sodni funkciji so bili uradi podrejeni okrožnim sodiščem.
Ker je bilo v Celju poleg okrožnega sodišča ustanovljeno še zborno okrajno sodišče, je imel Okrajni urad Celje samo upravno 
funkcijo.
Okrajni uradi so na področju uprave nadzorovali izvajanje zakonov, smernic in stališč višjih organov in jih razglašali; določene 
pristojnosti so imeli pri sporih glede občinskih meja; sodelovali so pri preskrbi vojske (izvajali evidence pri naboru, nadzor 
nad rezervisti …); izdajali in potrjevali potne in krošnjarske liste; imeli funkcijo odgonskih postaj; izvajali policijske predpise; 
nadzorovali so društva; vzdrževali ceste, mostove; nadzorovali stanje vodnih naprav; izdajali so gradbena dovoljenja, če po 
veljavnih stavbnih predpisih ni bilo potrebno dovoljenje višjega organa; izpolnjevali in nadzirali izvajanje navodil ob epide-
mijah in širjenju kužnih bolezni; pobirali šolnino, nadzorovali obiskovanje pouka in vzdrževali šolske stavbe.
Sodstvo na prvi stopnji je bila specifična funkcija mešanih okrajnih uradov. Glede pristojnosti so bili deloma izenačeni z 
okrajnimi sodišči. Na področju kazenskega prava so o hudodelstvih zasliševali priče, izvajali soočenja in oglede; na področju 
civilne sodne oblasti so morali opravljati vročitve, izvedbe sodnih sklepov, zapečatenja, popise, cenitve, dražbe, zasliševanje 
prič in drugo.
V tretji sklop pristojnosti so sodile davčne in finančne zadeve, ki so jih izvajali okrajni uradi in njim podrejeni davčni uradi.
Leta 1860 so bile izdelane osnove za organizacijo državnih stavbnih služb, ki so predpisovale tudi stvarne in teritorialne 
pristojnosti okrajnih stavbnih uradov. Na Štajerskem je bilo ustanovljenih devet okrajnih stavbnih uradov. Uradi v Mariboru, 
Celju in na Ptuju so spadali v pristojnost mariborskega okrožja. V okviru reform državne uprave leta 1868 so bili okrajni 
stavbni uradi ukinjeni, njihove pristojnosti pa prenesene na okrajna glavarstva. Okrajni stavbni urad Celje je bil vključen v 
Okrajno glavarstvo Celje 1. oktobra 1868.

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1997, str. 48.
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OKRAjNO glAVARStVO IN SReSKO NAčelStVO bRežICe SI_ZAC/0011

ČAS NASTANKA: 1843–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 10,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 102 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Po ukazu notranjega ministrstva z dne 23. 8. 1849 (RGBl, 373/1849) je spadalo Okrajno glavarstvo Brežice pod mariborsko 
okrožje in je teritorialno obsegalo območja sodnih okrajev Brežice, Kozje, Sevnica in Podčetrtek; po ukazu notranjega ministra 
o upravni teritorialni razdelitvi z dne 10. 7. 1868 (RGBl, XVII/1868) pa sodne okraje Brežice, Kozje in Sevnico. Leta 1868 je breži-
ško okrajno glavarstvo obsegalo 10,3 milje in imelo 43.008 prebivalcev. Leta 1918 je površinsko obsegalo 61.349 hektarjev in 
imelo 50.329 prebivalcev. Po izdani novi uredbi o razdelitvi države na oblasti (Ur. l. Pokrajinske uprave za Slovenijo, 49/1922) 
sta sodna okraja Brežice in Sevnica sestavljala srez Brežice, ki je bil priključen ljubljanski oblasti. Sodni okraj Kozje pa je z novo 
uredbo spadal pod srez Šmarje pri Jelšah in je s tem bil priključen k mariborski oblasti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo okrajnega glavarstva in sreskega načelstva Brežice se je po drugi svetovni vojni hranilo v prostorih Posavskega muzeja 
Brežice in je bilo leta 1976 predano v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Gospoščina Bizeljsko – popis aktov za leto 1850, uvedba broda čez Savo pri Brežicah, poštna zveza Kozje – Podčetrtek, poštna 
zveza Brežice–Celje; volitve, 1900–1935: volitve volilnih mož IV. in V. kurije, v deželni zbor, v splošni volilni razred, v državni 
zbor, v narodno skupščino; policijske zadeve, 1871–1941: kazenski listi, pregoni oseb, poizvedbe in ovadbe, zatiranje komu-
nizma – dopisi, tedenska situacijska poročila, statistika samomorov, ubojev, podatki o kinematografih v Dravski banovini, 
prošnja za državljanstvo, izdajanje orožja in municije strelskim družinam, prekoračenje policijske ure, dopisi v zvezi z društvi; 
vojaške zadeve, 1850–1940: izkaz davčnega okraja Brežice o dajatvah za vojaške potrebe za prvi kvartal leta 1850, črnovoj-
niki, naborni listi, plačila vojaških taks, prošnje za oprostitev vojaške službe, odpustnice iz vojaške službe, kaznovanje zaradi 
neodziva na nabor, vpoklic k vojakom, prošnje za razrešitev vojaške službe, poizvedbe o vojaških obveznikih, poizvedbe za 
pobeglimi ujetniki, poizvedbe za dezerterji itd.; gradbene zadeve, 1843–1920: prezidave in popravila cerkvenih stavb, gradnje 
mostov, tovarna čokolade v Brestanici – napeljava vodovoda, načrt tovarne, gradnja podaljška kanalizacije v bolnišnici v 
Brežicah, drenaža potoka pri Sevnici, gradnja vodovoda v Brestanici in v Kozjem; kmetijske zadeve, 1877–1940: poročila o 
pojavu garij, kuge, vraničnega prisada, seznam kmetijskega orodja in strojev za leto 1925, nakup semenskega krompirja, 
ovsa, licitacije gozdov, sečnja, boj proti lubadarju, delitev gozdnega ekvivalenta, zatiranje trtne uši, sajenje novih vrst trte, 
prepoved izvažanja domačih trsov, posojilo za obnovo vinogradov, najem lovskih revirjev, dodelitev lovskih pravic; trgovina 
in obrt, 1877–1937: seznam zasebnih klavnic, obrtna dovoljenja – prijave, odjave, prepoved opravljanja obrti, seznami go-
stiln in vinotočev pod vejo, ureditev gostilniškega obratovanja, prošnje za opravljanje obrti, sejmi; zadružništvo, 1891–1934: 
zapisniki sej zadruge gostincev, mesarjev, obrtne in rokodelske zadruge v Brežicah, zadruge trgovcev in obrtnikov, zadruge 
trgovcev, krčmarjev in mesarjev v Sevnici, ustanovitev kmetijske zadruge v Sv. Vidu, pravila obrtniških zadrug, pravila čevljar-
ske gospodarske zadruge v Brestanici, splošne gospodarske zadruge v Sevnici, II. avstrijske zadruge za rejo konj – dirkačev 
v Brežicah, seznam pridobitvenih gospodarskih zadrug, referat o zadružništvu; poplava, 1922–1927: ocenitev škode po po-
plavi, seznam oškodovanih ljudi zaradi poplave, razdelitev pomoči; hranilnice in posojilnice, 1904–1929: zapisnik o reviziji 
hranilnice v Kozjem, poročilo hranilnice v Brežicah, pravila hranilnice mestne občine Brežice, pravila posojilnice v Brestanici, 
zaključni računi posojilnic in hranilnic; ljudsko štetje 1880; zemljiško knjižne zadeve, 1877–1886; ženitna pisma in testamenti, 
1790–1897; društvene zadeve, 1877–1939; šolske zadeve, 1872–1937; socialne zadeve, 1877–1935; sodne zadeve, 1891–1937; 
situacijska tedenska poročila sreskega načelstva, 1922–1928; zapisniki sej občinskih odborov, proračuni občin, 1935–1937; 
prošnje za sprejem v domovinsko zvezo.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (M. Bukošek, 1996)

OKRAjNO glAVARStVO Celje SI_ZAC/0012

ČAS NASTANKA: 1850–1903
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno glavarstvo Celje je začelo delovati leta 1850. Teritorialno je obsegalo območje sodnih okrajev Celje, Vransko, Gornji 
Grad, Jelšovec, Laško in Konjice, spadalo pa je pod mariborsko okrožje. Leta 1868 je imelo 116.114 prebivalcev. Leta 1903 je 
bilo za sodni okraj Konjice ustanovljeno okrajno glavarstvo Konjice, zato je bil sodni okraj Konjice izločen iz celjskega politič-



12

SI_ZAC_A.134

nega okraja. Po uvedbi sreskih poglavarstev 26. 4. 1922 je celjski srez teritorialno obsegal le še sodna okraja Celje in Vransko, 
spadal pa je k mariborski oblasti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega glavarstva Celje (1850–1854) je Zgodovinski arhiv Celje prevzel od Arhiva Republike Slovenije, preko kate-
rega je potekala restitucija arhivskega gradiva, ki je nastalo na slovenskem etničnem ozemlju in je bilo shranjeno v avstrijskem 
državnem arhivu. Gradivo je predmet tretje predaje, ki je potekala na osnovi jugoslovansko-avstrijskega sporazuma iz leta 1923.

VSEBINA
Gradbene zadeve, 1850–1854: gradnja hiš, adaptacija hiš, gradnja hlevov, gospodarskih poslopij, gradnja občinskih in 
okrajnih cest, gradnja mlinov; sporočila, obvestila, 1851; Tkalnica in predilnica Prebold – rekurz zaradi vodne zgradbe, 1850; 
regulacija potoka na Lavi, 1853; dobava gramoza za občino Gomilsko, 1851; posipavanje cest z gramozom v Pletovarju, 1851; 
posipavanje cest z gramozom v Preboldu, 1852; cestna povezava med Savinjsko in Šaleško dolino, 1852; odvoz premoga 
pri Hudi jami, 1853; volitve poslanca v državni zbor – volilni imeniki, kandidatne liste, okrožnice 1848, register delavskih in 
poselskih knjig, 1898–1903.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1996)

SReSKO NAčelStVO lAšKO SI_ZAC/0013

ČAS NASTANKA: 1898–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 17 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Srez Laško je bil ustanovljen z zakonom o obči upravi z dne 26. 4. 1922 (Ur.l. pokrajinske uprave za Slovenijo 49/1922). Bil je 
najmanjši srez v Sloveniji, površinsko je meril le 308 km2. Teritorialno se je pokrival s sodnim okrajem Laško, priključen pa je bil 
ljubljanski oblasti, razen občine Sv. Rupert, ki je bila priključena srezu Celje in s tem mariborski oblasti. Srez Laško je obsegal 
naslednje občine: Hrastnik, Jurklošter, Laško, Sv. Krištof, Sv. Lenart, Trbovlje, Zidani Most.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda sreskega načelstva Laško je ostalo v varstvu Skupščine občine Trbovlje ter njenih predhodnikov. V Zgodovinski 
arhiv Celje je bilo prevzeto skupaj z gradivom Skupščine občine Trbovlje leta 1976.

VSEBINA
Upravne zadeve, 1931–1940: komasacija občin, volitve senatorjev, sejni zapisnik občine Trbovlje; kultura in prosveta, 1902–1941: 
nadzorniška poročila o pregledu šol, krajevni šolski odbori, seznami učiteljev; zdravstvo in socialno skrbstvo, 1928–1934: globe, 
plačane v ubožni sklad, skrbstvo; lov, 1912–1935: zakup lovišč Ojstro, Dol pri Hrastniku, Loka pri Zidanem Mostu, Jurklošter; 
društva, 1940: švabsko-nemška prosvetna zveza Hrastnik; tehnična dokumentacija, 1898–1941: spisi, ki se nanašajo na Ce-
mentarno Trbovlje, kemično tovarno Hrastnik, tovarno podpetnikov Rimske Toplice, Trboveljska premogokopna družba (v 
nadaljevanju TPD) Hrastnik, TPD – rudnik Laško, TPD – rudnik Trbovlje, elektrarne, steklarno Hrastnik, gradnjo vodovoda, 
komunalo, gradnjo trgovskih lokalov, obrtnih delavnic, gostinskih lokalov, bolnice, Narodnega doma v Hrastniku, letnega 
kopališča v Hrastniku, lekarne, stanovanjskih hiš; obrtne zadeve: obrtna dovoljenja; razno, 1904–1946: škoda, nastala zaradi 
cementnega prahu, škoda na rastlinstvu zaradi strupenih plinov, lovljenje premoga po Savi, izkazi o dovoljenih krčitvah, 
pogozditvah in varstvu gozdov.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (M. Bukošek, 1996)

OKRAjNI URAD Celje SI_ZAC/0014

ČAS NASTANKA: 1826–1865
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 16 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Celje je deloval od leta 1854 do 1868. Krajevna pristojnost okrajnih uradov je bila prilagojena obsegu sodnih 
okrajev, ki so sestavljali ukinjena okrajna glavarstva. Okrajni urad Celje je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za 
občine pa je v določenih javnih zadevah predstavljal višjo instanco. K okrajnemu uradu Celje so upravno spadale občine Celje 
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(mesto), Breg, Teharje, Sv. Lovrenc pod Prožinom, Žalec (trg), Petrovče, Griže, Gotovlje, Velika Pirešica, Vojnik (trg), Frankolovo, 
Višnja vas, Nova Cerkev, Dobrna, Lemberg, Sv. Martin v Rožni dolini, Sv. Rozalija, Sv. Ahac, Sv. Primož, Sv. Jurij (trg), Kostrivnica, 
Svetina, Sv. Peter v Savinjski dolini in Sv. Pavel pri Preboldu, Okrajni urad Celje je imel 32.868 prebivalcev. Ker je bilo v Celju 
poleg okrožnega sodišča ustanovljeno še zborno okrajno sodišče, je imel Okrajni urad Celje samo upravno funkcijo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Celje je del restitucijske predaje arhivskega gradiva, ki ga je Avstrija vrnila na osnovi arhivskega 
sporazuma iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. Gradivo je bilo predano Arhivu Republike Slovenije, ki ga je nato posredovalo 
v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Politični opravilni zapisnik, 1854–1856; gradnje, 1826–1865: ceste, mostovi, vodne zgradbe, stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, cerkve, župnišča, poročila, navodila, pritožbe, dopisi; poročna dovoljenja, 1863; razno, 1828–1865.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

OKRAjNI URAD gORNjI gRAD SI_ZAC/0015

ČAS NASTANKA: 1850–1873
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Gornji Grad je deloval od leta 1854 do 1868. Upravno je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za občine 
je predstavljal v določenih javnih zadevah višjo instanco. Teritorialno je obsegal območja osmih občin, in sicer Gornji Grad 
(trg), Nova Štifta, Solčava, Luče, Rečica (trg), Kokarje, Ljubno (trg) in Mozirje (trg) ter imel 13.762 prebivalcev. Na področju 
uprave in prvostopenjskega sodstva je predstavljal najnižjo stopnjo državne oblasti. Na področju pravosodja je bilo za to 
območje pristojno celjsko okrožno sodišče.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Gornji Grad je del restitucijske predaje arhivskega gradiva, ki ga je Avstrija vrnila na osnovi arhi-
vskega sporazuma iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. Gradivo je bilo predano Arhivu Republike Slovenije, ki ga je nato 
posredoval v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Gradnje, 1855–1868: javne stavbe, šole, cerkve, kanali, mostovi, mlini, žage, stanovanjske hiše, gospodarska poslopja; vodna 
pot po Savinji, 1853–1873; sejmi, tržnine, 1855–1863; domovnice, krošnjarski listi, 1850–1866.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (V. Berkopec, 1993)

OKRAjNI URAD jelšOVeC SI_ZAC/0016

ČAS NASTANKA: 1826–1868
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Jelšovec je deloval od leta 1854 do 1868. Upravno je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za občine 
pa predstavljal v določenih javnih zadevah višjo instanco. Teritorialno je obsegal območja 22-ih občin, in sicer Šmarje, Sv. 
Vid pri Ponikvi, Ponikva, Lemberg pri Zbelovem (trg), Sv. Štefan, Žusem, Slivnica, Sv. Jernej, Tinsko, Sv. Janž, Sv. Magdalena, 
Pristava, Sv. Ema, Vonarje, Sodna vas, Roginska Gorca, Grliče, Kristan Vrh, Hajnsko, Nezbiše, Sv. Vid in Kačji Dol. Na področju 
pravosodja je bilo za to območje pristojno celjsko okrožno sodišče. Okrajni urad Jelšovec je imel 18.168 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Jelšovec je del restitucijske predaje arhivskega gradiva, ki ga je Avstrija vrnila na osnovi arhivskega 
sporazuma iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. Gradivo je bilo predano Arhivu Republike Slovenije, ki ga je nato posredoval 
v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Gradnje, 1826–1866: ceste, javne stavbe, šole, cerkve, župnišča, gospodarski objekti, stanovanjske hiše, gospodarska poslopja; 
šolstvo, 1852–1856; zdravstvo, dobrodelne ustanove, skladi, 1840–1868; sejmi, tržnine, 1850–1865.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (V. Berkopec, 1993)

OKRAjNI URAD KONjICe SI_ZAC/0017

ČAS NASTANKA: 1830–1868
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Konjice je deloval od leta 1854 do 1868. Upravno je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za občine 
je predstavljal v določenih javnih zadevah višjo instanco. Teritorialno je obsegal območja 30-ih občin, in sicer Konjice (trg), 
Bezina, Spodnje Grušovje, Vrhole, Tepanje, Konjiška vas, Žiče, Preloge, Zreče, Oplotnica, Okoška Gora, Kot, Sv. Kunigunda, 
Padeški Vrh, Skomarje, Stranice, Ljubnica, Paka, Spodnji Dolič, Kozjak, Brezje, Vitanje (trg), Zbelovo, Sv. Duh, Zgornje Laže, 
Sv. Jernej, Tolsti Vrh, Sv. Uršula, Sv. Ilija in Bezovica. Okrajni urad Konjice je bil glede preiskav v pristojnosti Okrajnega urada 
Slovenska Bistrica. Okrajni urad Konjice je imel 22.003 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Konjice je del restitucijske predaje arhivskega gradiva, ki ga je Avstrija vrnila na osnovi arhivskega 
sporazuma iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. Gradivo je bilo predano Arhivu Republike Slovenije, ki ga je nato posredoval 
v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Gradnje, 1830–1868: ceste, vodne zgradbe, javne stavbe, šole, cerkve, župnišča, stanovanjski objekti, gospodarska poslopja.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

OKRAjNI URAD KOZje SI_ZAC/0018

ČAS NASTANKA: 1850–1864
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Kozje je deloval od leta 1854 do 1868. Upravno je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za občine je 
predstavljal v določenih javnih zadevah višjo instanco. Teritorialno je obsegal območja 33-ih občin, in sicer Pilštanj (trg), 
Zagorje, Straška Gorca, Lopaca, Drensko Rebro, Kozje (trg), Vetrnik, Zdole, Buče, Vrenska Gorca, Sedlarjevo, Verače, Lastnič, 
Virštanj, Podsreda (trg), Koprivnica, Gorjane, Križe, Veliki Kamen, Mrčna sela, Sveti Peter pod Kunšperkom, Planina (trg), Pa-
ridol, Loke, Brezje, Planinska vas, Presečno, Golobinjek, Suha, Sv. Vid, Podčetrtek (trg), Imeno in Sopote. Okrajni urad Kozje je 
bil glede preiskav v pristojnosti Okrajnega urada Brežice. Okrajni urad Kozje je imel 18.554 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Kozje se je po drugi svetovni vojni hranilo v prostorih Posavskega muzeja Brežice in je bilo leta 1976 
predano v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Upravne in personalne zadeve, 1857–1863; davčne zadeve, 1850–1863; sodne zadeve, 1862–1864; policijske zadeve, evidence, 
1856–1863: javna morala, red in mir, poizvedbe, domovnice, izkaznice, potna dovoljenja, poselske knjižice, orožni list, poročna 
dovoljenja; vojaške zadeve, 1858–1863; zdravstvo, pomoči, ubožni skladi, 1855–1858; gospodarstvo, 1856–1863: rudarstvo, 
kmetijstvo, veterina, obrtna dovoljenja, vinotoči; gradnje, 1856–1863: ceste, mostovi, gospodarski objekti, stanovanjske hiše, 
gospodarska poslopja; statistika, okrožnice, razglasi.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (H. Zdovc, 1993)
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OKRAjNI URAD lAšKO SI_ZAC/0019

ČAS NASTANKA: 1809–1868
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Laško je deloval od leta 1854 do 1868. Upravno je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za občine je 
predstavljal v določenih javnih zadevah višjo instanco. Teritorialno je obsegal območja 9-ih občin, in sicer Laško (trg), Sv. Kri-
štof, Trbovlje, Dol, Leše, Sv. Lenart, Paneče, Sv. Rupert in Loka. Na področju pravosodja je bilo za to območje pristojno celjsko 
okrožno sodišče. Okrajni urad Laško je imel 15.718 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Laško je del restitucijske predaje arhivskega gradiva, ki ga je Avstrija vrnila na osnovi arhivskega 
sporazuma iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. Gradivo je bilo predano Arhivu Republike Slovenije, ki ga je nato posredoval 
v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Gradnje 1851–1868: ceste, mostovi, železniške proge, šole, stanovanjske hiše, gospodarski objekti; sejmi, mitnine 1809–1865; 
prijave obrti 1864.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

OKRAjNI URAD ROgAteC SI_ZAC/0020

ČAS NASTANKA: 1832–1868
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Rogatec je deloval od leta 1854 do 1868. Upravno je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za občine 
je predstavljal v določenih javnih zadevah višjo instanco. Teritorialno je obsegal območja 21-ih občin, in sicer Žetale, Kočice, 
Dobrina, Nadole, Čermožiše, Sv. Florijan, Donačka gora, Sv. Rok, Rogatec (trg), Zgornja Kostrivnica, Spodnja Kostrivnica, 
Spodnje Sečovo, Slatina, Tekačevo, Brestovec, Plat, Sv. Mohor, Sv. Trojica, Sv. Katarina, Nimno in Rajnkovec. Okrajni urad 
Kozje je bil glede preiskav v pristojnosti Okrajnega urada Slovenska Bistrica. Okrajni urad Rogatec je imel 11.851 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Rogatec je del restitucijske predaje arhivskega gradiva, ki ga je Avstrija vrnila na osnovi arhivskega 
sporazuma iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. Gradivo je bilo predano Arhivu Republike Slovenije, ki ga je nato posredoval 
v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Gradnje, 1832–1867: cerkve, 1832–1867.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

OKRAjNI URAD SeVNICA SI_ZAC/0021

ČAS NASTANKA: 1860–1867
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Sevnica je deloval od leta 1854 do 1868. Upravno je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za občine je 
predstavljal v določenih javnih zadevah višjo instanco. K Okrajnemu uradu Sevnica so upravno spadale krajevne občine Anže, 
Armeško, Blanca, Brezje, Gorica, Sevnica, Raztez, Rajhenburg, Zabukovje, Senovo in Stolovnik. Večina teh občin je ležala na 
gričevnatem ali v hribovitem svetu, izjema sta bili krajevni občini Rajhenburg in Stolovnik, ki sta bili na ravnini. Po velikosti 
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je bila najmanjša krajevna občina Gorica (nekaj več kot 68 ha). Zato je imela tudi samo 30 posestnikov. Največja po površini 
(nekaj manj kot 16 km2 ) in po številu posestnikov (887) pa je bila občina Blanca.
Prevladujoča panoga v vseh enajstih krajevnih občinah je bilo kmetijstvo, najbolj pogosti posevki so bili pšenica, ječmen, 
koruza, fižol, proso, gomoljnice, sadje in vinska trta.

Viri in literatura:
Hedvika Zdovc, Statistično poročilo Okrajnega urada Sevnica za predhodno študijo zavarovanja 
proti toči, Arhivi, Ljubljana 1998, str. 75.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Sevnica je hranilo Sresko načelstvo Brežice s svojim predhodnikom. Po drugi svetovni vojni so 
gradivo skupaj s fondom Sreskega načelstva Brežice hranili v prostorih Posavskega muzeja Brežice, nato pa ga je leta 1976 
prevzel Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Politični opravilni zapisniki, 1860–1863; prošnja na c. kr. personalno komisijo za izplačilo 132 goldinarjev za drugega diurni-
sta, 1860; poročilo o politični zanesljivosti s strani upravnega sveta železniške družbe nameščenega uradnika in sluge, 1860; 
dopis za predložitev seznama nameščenih uradnikov in slug pri tamkajšnji železniški postaji, 1860; okrožnica c. kr. davčnim 
komisijam, predstojnikom uradov na Štajerskem in finančnim okrajnim direktorjem zaradi izterjevanja davkov in pristojbin, 
1860; poročilo okrajnega urada o zaznanem sumljivem transportu konj iz Hrvaške v Italijo, 1860; prenos nabora za vojsko za 
leto 1861 že v konec leta 1860; vplačilo užitnine, 1860; vpisovanje novega državnega posojila, 1860; izvedeno slavje 26. 2. 1862 
ob obletnici podeljene ustave – poročilo, 1862; pritožba proti okrajnouradnemu adjunktu Johannu Krischanu zaradi protiza-
konitega vedenja in postopanja, 1862; poizvedbe, 1860–1863; dopisi okrajnouradnemu predstojniku, 1860–1863.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 1999)

OKRAjNI URAD VRANSKO SI_ZAC/0022

ČAS NASTANKA: 1787–1868
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni urad Vransko je deloval od leta 1854 do 1868. Upravno je bil podrejen mariborskemu okrožnemu uradu, za občine je 
predstavljal v določenih javnih zadevah višjo instanco. Teritorialno je obsegal območja 8-ih občin, in sicer Vransko, Tabor, Sv. 
Jurij pri Taboru, Braslovče (trg), Gomilsko, Grajska vas, Marija Reka in Polzela. Na področju pravosodja je bilo za to območje 
pristojno celjsko okrožno sodišče. Okrajni urad Vransko je imel 10.039 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega urada Vransko je del restitucijske predaje arhivskega gradiva, ki ga je Avstrija vrnila na osnovi arhivskega 
sporazuma iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. Gradivo je bilo predano Arhivu Republike Slovenije, ki ga je nato posredoval 
v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Gradnje, 1802–1864: ceste, šole, cerkve, župnišča, gospodarski objekti, stanovanjske hiše, gospodarske poslopja; sejmi, tržnine, 
1862–1868; fara Braslovče, 1787–1860.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

OKRAjNI StAVbNI URAD Celje SI_ZAC/0023

ČAS NASTANKA: 1857–1874
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni stavbni urad Celje je bil pristojen za naslednje okraje: Celje, Brežice, Gornji Grad, Jelšovec, Konjice, Laško, Sevnica 
in Vransko. Dejavnost Okrajnega stavbnega urada Celje je bila vezana na gradnje, financirane iz javnih sredstev, sredstev 



17

SI_ZAC_A.134

dežele, okrožja ali občin. Sodeloval je pri komisijskih ogledih, obravnaval ali sestavljal načrte, nadziral ali vodil gradnje ter 
izvajal kolavdacije. Pripravljal je strokovna mnenja, nudil strokovno pomoč pri naravnih nesrečah, kot so plazovi, povodnji 
ali zemeljski vdori.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega stavbnega urada Celje je del restitucijske predaje arhivskega gradiva, ki ga je Avstrija vrnila na osnovi 
arhivskega sporazuma iz leta 1923 in protokola iz leta 1958. Gradivo je bilo predano Arhivu Republike Slovenije, ki ga je nato 
posredoval v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Spisovne evidence ustvarjalca, 1857–1874; mlini, žage, 1857–1874; cerkvene stavbe, 1857–1861.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

SReSKO NAčelStVO šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/1100

ČAS NASTANKA: 1884–1939
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah obsegalo območja sodnih okrajev Rogatec, Kozje, Sevnica in Šmarje pri 
Jelšah. Vanj so spadale občine Kostrivnica, Kozje, Pilštanj, Planina pri Sevnici, Podčetrtek, Polje ob Sotli, Ponikva, Pristava, 
Rogaška Slatina, Rogatec, Stoperce, Sveti Peter na Medvedjem selu, Sveti Peter pod Svetimi Gorami, Sveti Štefan, Sveti Vid pri 
Grobelnem, Šmarje pri Jelšah, Zibika, Žetale in Žusem. Leta 1939 je imel srez 41.797 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kaj se je dogajalo z gradivom pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Nastavitev Sreskega načelstva Šmarje pri Jelšah, 1929–1939; napeljava vodovoda v poslopje Sreskega načelstva Šmarje pri 
Jelšah, 1936–1938; naprava stranišča v stavbi Sreskega načelstva Šmarje pri Jelšah, 1938–1939; vodna knjiga okraja Šmarje 
pri Jelšah, 1884–1918.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

OKRAjNO glAVARStVO KRšKO SI_ZAC/1304

ČAS NASTANKA: 1882–1919
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno glavarstvo Krško je teritorialno obsegalo območje sodnega okraja Krško, ki je imelo 1869. leta 3073 hiš in štelo 15.424 
prebivalcev. Pod okrajno glavarstvo Krško so spadale občine Raka, Studenec, Cerklje in Krško.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega glavarstva Krško se je nahajalo v Arhivu Republike Slovenije, ki ga je leta 2004 predal Zgodovinskemu 
arhivu Celje.

VSEBINA
Izplačila enkratne odpravnine namesto dosmrtne rente za imetnike hrabrostnih medalj, 1919; seznam vojaških nabornikov, 
1882–1894.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2009) 
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OKROžNI IN DRUgI URADI  
NA NemšKem ZASeDbeNem OZemljU SI_ZAC_A.135

ČAS NASTANKA: 1941–1945
KULTURNI KONTEKST

Že v začetku okupacije je začela nemška civilna uprava pripravljati večjo preureditev politično-upravnih enot. Tako je od-
pravila okraje, ki jih je sprva obdržala predvsem iz praktičnih razlogov, in oblikovala okrožja, kakršna so bila v avstrijskih 
pokrajinah in Nemčiji. Na Spodnjem Štajerskem je 1. 7. 1941 ustanovila pet podeželskih okrožij (Landkreise), in sicer Ptuj, 
Maribor (podeželje), Celje, Trbovlje in Brežice ter mestno okrožje (Stadtkreis) Maribor. Upravo so vodili politični komisarji 
(Politische Kommissare), dokler se niso 1. 2. 1942 preimenovali v deželne svetnike (Landrate), mariborski mestni komisar pa 
v nadžupana (Oberbürgermeister). Na svojih upravnih območjih so imeli politični komisarji oziroma deželni svetniki skoraj 
enake pristojnosti kot šef civilne uprave za celotno Spodnje Štajersko. Ti so vodili državno upravo in okrožno samoupravo s 
številom uradov, ki se je skozi leta spreminjalo.
Od leta 1939 je bil Heinrich Himmler kot državni komisar za utrjevanje nemštva odgovoren za vrnitev nemških narodnostnih 
skupin, za izganjanje prebivalcev priključenih pokrajin in tudi za deportacije delovne sile v Nemčijo. Po smernicah, ki jih je 
napisal 18. aprila 1941 v Mariboru, naj bi v petih mesecih izgnali kar vsakega tretjega Slovenca, ki je takrat živel na nemškem 
zasedbenem območju (takoj naj bi se izselilo vse slovensko izobraženstvo, takoj naj bi bili z družinami izseljeni vsi Slovenci, ki so 
se priselili po letu 1914, prebivalstvo obsoteljskega pasu in vaško prebivalstvo na Spodnjem Štajerskem, ki bi kazalo primesi tuje 
krvi). Prebivalstvo po vaseh naj bi bilo podvrženo grobemu rasnemu pregledu. Ta načrt je bil že od vsega začetka neuresničljiv.
V posebnih navodilih o zaplembi premoženja pa je določil, da se zapleni vsa jugoslovanska državna lastnina, vsa cerkvena 
lastnina, posest vseh izgnanih in habsburška posest.
Za izvajanje izseljevanja in deportacije slovenskega prebivalstva s Spodnje Štajerske ter za izvrševanje zaplemb in upravljanje 
zaplenjenega premoženja je šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko (dr. Sigfried Überreither) 22. aprila 1941 ustanovil tako 
imenovani Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru (Dienststelle des Beauftragten des 
Reichskommissars für die Festigung deutschen Folkstums in Marburg).
Po reorganizaciji v maju 1941 je bil sestavljen iz osrednjega pravnega oddelka, personalnega, za tisk in arhiv, prometnega, 
statističnega in uprave ter šest (kasneje pet) glavnih oddelkov. Urad je po večjih krajih ustanovil izpostave, ki so bile izvajalke 
njegovih ukrepov.

Viri in literatura:
Tone Ferenc, Okupacijski sistemi na Slovenskem 1941–1945, Ljubljana 1997, str. 28–29.
Milko Mikola, Nacistične zaplembe zemljiških posesti na območju celjskega okrožja 1941–1945, 
Celjski zbornik 1987, str. 149–152.
Bojan Himmelreich, Gradivo okupatorjevih civilnih organov 1941–1945, Celje 1996, str. 3–7.

DeželNI SVetNIK OKROžjA Celje SI_ZAC/0070

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Dne 14. 4. 1941 je bil imenovan Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko. Ta je aprila 1941 imenoval politične komisarje tudi v 
Celju (posebej za mesto in okolico), v Gornjem Gradu, v Laškem in v Šmarju pri Jelšah s sedežem v Rogaški Slatini. Politični 
komisar je bil neposredno podrejen šefu civilne uprave. Vodil je splošno upravo in samoupravo. Z odredbo šefa civilne uprave 
z dne 18. 6. 1941, z veljavnostjo od 1. 7. 1941, je bilo ustanovljeno Deželno okrožje (Landkreis) Celje, ki je obsegalo dotedanja 
območja političnih komisarjev Celje-mesto, Celje-okolica, Gornji Grad in Šmarje pri Jelšah. Poleg tega so bile okrožju dodeljene 
še nekatere občine z območij Slovenj Gradca in Laškega, odvzete pa nekatere občine z brežiškega območja. S 15. 8. 1941 je 
prišlo do novih sprememb. Deželno okrožje Celje je tako sestavljalo 33 občin, kar je potem v glavnem obveljalo do konca vojne. 
S 1. 2. 1942 so urad Političnega komisarja za deželno okrožje Celje preimenovali v urad Deželnega svetnika okrožja Celje. Po 
organizacijskih spremembah 1942–1943, ki so jih narekovale vojne razmere, je dobil urad 1. 5. 1944 dokončno ureditev, ta 
je veljala vse do maja 1945. Deželni svetnik je vodil državno upravo in samoupravo na stopnji okrožja in izvajal nadzor nad 
občinami svojega okrožja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Deželnega svetnika okrožja Celje je bilo predano v Zgodovinski arhiv Celje ob njegovi ustanovitvi leta 1957. Slednje 
se je nato v 80. letih 20. stoletja v Zgodovinskem arhivu Celje glede na provenienco razdelilo na posamezne fonde.
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VSEBINA
Dovolilnice za nošenje orožja članov Kulturbunda, 1941; seznam poštnih uradov in železniških postaj v okrajih Celje, Laško, 
Litija in Kamnik, 1941; akcija zimske pomoči v okrožju Celje, 1941–1944; okrožnice Deželnega svetnika okrožja, 1941–1945; 
seznam trgovcev v okrožju z višino prometa, 1942; prošnje za odložitev službe pri Reich Arbeit Dienst (RAD) iz občin Laško, 
Šmartno v Rožni dolini in Žalec, 1943; poročilo župana občine Teharje o škodi na kmetijskih površinah zaradi toče in dežja, 
1943; navodila deželnega svetnika, šef civilne uprave in Nacionalsocialistične nemške delavske stranke (NSDAP) glede ukrepov 
pri protiletalski zaščiti, 1944; prošnje za oprostitev služenja vojaške službe prosilcev občin okrožja, 1944; bolnišnica Celje – 
poročili o opravljenih operacijah, oskrbnih dnevih, številu zdravnikov itd., 1944–1945; seznam babic v okrožju, 1944–1945; 
seznam županov 18-ih občin okrožja; popisni listi vojaških obveznikov; seznam vojnih obveznikov krajevne skupine Hudinja; 
gradivo Štajerske domovinske zveze (ŠDZ): odredba o ustanovitvi ŠDZ, 1941, navodila za delo zveznega vodstva (glede vpisa 
v ŠDZ, zbiralnih akcij, popisa prebivalcev), 1941–1944, dopisi glede prireditev v Celju, 1942, sodelovanje članov ŠDZ v proti-
letalski zaščiti, 1943, seznami delovnih obveznikov letnika 1927 v posameznih občinah okrožja Celje, 1944, pregled uradov 
pri okrožnem vodstvu ŠDZ in njihovih vodij, seznam vodij krajevnih skupin v okrožju; gradivo krajevne skupine ŠDZ Dobrna: 
zbiralna akcija perila za vzhodno fronto, 1941, poročilo okrajnega vodje o odnosih z občinsko upravo, 1942, poročilo o premikih 
partizanskih skupin, odvzemnih stvari pri posameznih domačijah, prisilnih rekrutacijah in bojih, 1943, predlog za izključitev 
štirih članov (zapisniki zaslišanj), 1943; gradivo krajevne skupine Prebold: dopisa glede aretiranih iz Prebolda, 1942, dopis 
krajevne skupine o izpuščanju komunistov iz taborišč, 1942, podatki o družini Šlander, 1942, dopisi v zvezi s tekstilno tovarno 
v Preboldu, 1942–1943, predlog glede ukrepov, ki bi onemogočali partizanom odvzem hrane pri kmetih, 1943, poročilo o 
razpoloženju prebivalstva, prehrani, pogostosti uporabe slovenskega jezika, 1943, seznami izključenih iz ŠDZ, 1943, aretacija 
članov družine Turk, 1944, predlogi ukrepov proti svojcem ustreljenih ali v partizane prebeglih, 1944.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

DeželNI SVetNIK OKROžjA tRbOVlje SI_ZAC/0071

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Šef civilne uprave za Štajersko je že aprila 1941 imenoval politične komisarje na Spodnjem Štajerskem za okraje in večja mesta. 
Po odredbi Šefa civilne uprave za Štajersko z dne 18. 6. 1941, z veljavnostjo od 1. 7. 1941, je bilo ustanovljeno manjše podeželsko 
okrožje (Landkreis) Trbovlje pod vodstvom političnega komisarja (dotlej so Trbovlje spadale pod političnega komisarja za 
okraj Laško). Z reorganizacijami je bil 24. 6. 1941 ukinjen dotedanji urad političnega komisarja za okraj Laško, območje pa 
priključeno političnima komisarjema v Trbovljah in Celju. 1. 2. 1942 je bil politični komisar za Trbovlje preimenovan v deželnega 
svetnika okrožja Trbovlje. To okrožje je v teritorialnem pogledu pozneje doživelo le manjše spremembe.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Deželnega svetnika okrožja Trbovlje je bilo v Zgodovinski arhiv Celje prevzeto skupaj z gradivom predvojne občine 
Trbovlje in Občinskega ljudskega odbora Trbovlje. Po prevzemu v arhiv se je v 80. letih 20. stoletja formiral samostojen fond.

VSEBINA
Prevzem uprave v občini Sv. Jurij – poročilo, 1941; seznami babic, zdravnikov in mrliških oglednikov po občinah, 1941; se-
znam izseljenih obrtnikov, 1941; dopis in okrožnice prehrambnega urada, 1941; kmetijske zadeve, 1941; obvestilo deželnega 
svetnika Kamnik, da so partizani odnesli pečat, 1941–1945; izjave pekov o kapaciteti njihovih pekarn, 1941; seznam 30. julija 
1942 ustreljenih iz okrožja; seznam izdanih orožnih listov in dovoljenj za pridobitev orožja, 1944; seznami izseljenih; seznam 
obrtnikov in trgovcev v okrožju; seznam uslužbencev uradov deželnega svetnika Trbovlje.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

URAD POOblAščeNCA DRžAVNegA KOmISARjA  
ZA UtRjeVANje NemštVA V mARIbORU, IZPOStAVA Celje SI_ZAC/0072

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru je za celjsko okrožje ustanovil izpostavo v Celju. 
Glavna naloga izpostave v Celju je bila zasega in zaplemba premoženja pripadnikov in pravnih oseb bivše jugoslovanske 
države. To zaplembo in zaseg so izvedli v korist pokrajine Štajerske. V okviru izpostave je bil ustanovljen tudi zemljiški urad 
(Bodeamt).

HISTORIAT FONDA
Gradivo Urada pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru, izpostava Celje, je bilo predano v 
Zgodovinski arhiv Celje ob njegovi ustanovitvi leta 1957. Slednje se je nato v 80. letih 20. stoletja v Zgodovinskem arhivu Celje 
glede na provenienco razdelilo na posamezne fonde.

VSEBINA
Zemljevidi in pregledi nemških in slovenskih imen občin in katastrskih občin v okrajih Celje, Gornji Grad, Slovenj Gradec, Slo-
venske Konjice, 1941; zaplembe posesti, 1941–1944; seznam šolskih sester, ki so še ostale v Celju, 1941; kapucinski samostan 
– namestitev vojske in predaja občini Celje, 1941–1942; oddaja nepremičnin posameznikom, občini ali Štajerski domovinski 
zvezi v okrožju Celje, 1941–1944; zaplembe cerkvenega premoženja, 1941–1944; zaplembe premoženja posameznikov, usta-
nov, podjetij, 1941–1945; poročilo vodje zemljiškega urada v Celju (teritorialna razdelitev, število izvedenih zaplemb, naloge), 
1942; seznami občin in katastrskih občin po posameznih okrožjih, 1942; seznam upravnikov zaplenjene imovine v okrožju 
Celje, 1942; seznam italijanskih državljanov in njihove posesti v okrožju, 1942–1943; poziv uslužbencem celjske izpostave k 
prevzemu in popisu odvzetega premoženja, 1943; navodila glede zaplembe posesti zaprtih oseb, 1944.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

URAD POOblAščeNCA DRžAVNegA KOmISARjA  
ZA UtRjeVANje NemštVA V mARIbORU, IZPOStAVA tRbOVlje SI_ZAC/0073

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru je za trboveljsko okrožje ustanovil izpostavo v 
Trbovljah. Ta je začela z delovanjem 3. 8. 1941 v začasnih prostorih Štajerske domovinske zveze. Iz ohranjenega poročila o delu 
izpostave iz avgusta leta 1941 vidimo, da so za delo potrebovali štampiljke, pisalni stroj, bone za bencin, prav tako pa še ni bilo 
dokončno določeno, ali bo v Trbovljah izpostava ali ekspozitura. Njena glavna naloga je bila upravljanje zaplenjene posesti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo v Zgodovinski arhiv Celje prevzeto skupaj z gradivom predvojne občine Trbovlje in Občinskega ljudskega 
odbora Trbovlje. Po prevzemu v arhiv se je v 80. letih 20. stoletja formiral samostojni fond.

VSEBINA
Poročilo o začetku dela trboveljske izpostave pooblaščenca (seznam prostorov, inventar), 1941; seznam obrtnikov in gostilničar-
jev, 1942; navodila glede popisovanja zaplenjenih posesti, 1942; seznam izseljenih, 1942; uporaba zaplenjenih radioaparatov, 
1943–1945; seznam oseb, ki imajo v varstvu zaplenjene premičnine; zaplembe premoženja, 1941–1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

URAD POOblAščeNCA DRžAVNegA KOmISARjA  
ZA UtRjeVANje NemštVA V mARIbORU, IZPOStAVA šOštANj SI_ZAC/0074

ČAS NASTANKA: 1941–1943
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru je ustanovil izpostavo v Šoštanju. Izpostava 
je morala poskrbeti za izvajanje ukrepov, ki jih je odredil vodja urada v Mariboru. Njena glavna naloga je bila upravljanje 
zaplenjene posesti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo v Zgodovinski arhiv Celje prevzeto skupaj z gradivom predvojne občine Šoštanj in Občinskega ljudskega 
odbora Šoštanj. Po prevzemu v arhiv se je v 80. letih 20. stoletja formiral samostojni fond.

VSEBINA
Odločbe o zaplembi premoženja, 1941; seznam zaprtih in izseljenih oseb, ki so zapustile premoženje, 1941; seznam zaplenjenih 
lokalov, 1941; seznam zaplenjenih objektov na območju Šoštanja, 1942; seznam zaplenjenih hiš in zemljiških posesti; seznam 
najemnikov zaplenjenih nepremičnin v Šoštanju; prenosi lastništva zaplenjenih zemljiških posesti.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

DeželNI SVetNIK OKROžjA bRežICe SI_ZAC/1284

ČAS NASTANKA: 1941–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Šef civilne uprave za Štajersko je že aprila 1941 imenoval politične komisarje na Spodnjem Štajerskem za okraje in večja me-
sta, med njimi tudi za brežiško okrožje. Brežiški politični komisar je imel nekaj časa pooblaščenca za občo upravo v Krškem. 
Po odredbi Šefa civilne uprave za Štajersko z dne 18. 6. 1941, z veljavnostjo od 1. 7. 1941, je bilo kasneje ustanovljeno manjše 
podeželsko okrožje (Landkreis) v Brežicah. Dne 1. 2. 1942 je bil politični komisar preimenovan v deželnega svetnika okrožja 
Brežice, ki je imel občasni izpostavi v Sevnici in Kozjem.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda deželni svetnik okrožja Brežice se je nahajalo v Pokrajinskem arhivu Maribor in bilo leta 2002 predano v 
Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Ustanovitev, pravila, ukinitev društev (seznam društev v okraju Krško in njihova ukinitev), 1942; transport zapornikov, 1942; 
politična poizvedovanja, nadzorovanje (seznam oseb, priseljenih v Brežice od maja do oktobra 1941); zakup lova in njegov 
nadzor, 1941–1944; politična ocena posameznikov, 1941–1942; potni listi, osebne izkaznice, prebivališča, 1940–1942; dogodki, 
1941–1942, delovodnik, 1942.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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meStA, tRgI, SOSeSKe SI_ZAC_A.137

ČAS NASTANKA: 1599–1920
KULTURNI KONTEKST

Trške pravice (ali tržne pravice) so bile v srednjem veku pravice ne le do letnega sejma, temveč še do tedenskih sejmov in do 
pečata, ne pa tudi do obzidja. Posamezne omembe trgov (latinsko forum, mercatum, nemško Markt) na Slovenskem sicer 
segajo v zgodnji srednji vek, vendar beseda trg takrat še ni imela povsem izoblikovanega pomena. Trgi v pravem pomenu 
besede so začeli nastajati predvsem v 12. stoletju. Zdi pa se, da nekako do leta 1200 še niso dosledneje razlikovali med trgom 
in mestom. To se je zgodilo šele v 13. stoletju, vendar popolnoma jasnih meril za razlikovanje mesta in trga pravzaprav ni. 
Prebivalci trgov so bili osebno svobodni.
Trške pravice je podeljeval deželni vladar ali zemljiški gospod zaradi pomembne trgovske lege. Trški gospod je lahko pobiral 
tržnino in mitnino. Večina trgov je kasneje prerasla v mesta.
Mestni magistrati so nastali z reformami Jožefa II. V začetku so jim namenili predvsem sodno funkcijo (sestavljali naj bi jih 
trije ali štirje plačani svetniki s potrebnimi izpiti), kasneje pa so izvajali tudi splošno, gospodarsko in finančno upravo. Na čelu 
je bil župan, ki so ga volili vsake štiri leta. Izven deželnih glavnih mest je svojo funkcijo profesionalno opravljal ponavadi le 
en magistratni svetnik, ki je hkrati opravljal tudi funkcijo mestnega tajnika (sindika).

Viri in literatura:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Trške_pravice (20. 10. 2010).

meStNI mAgIStRAt Celje SI_ZAC/0010

ČAS NASTANKA: 1693–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 6,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 66 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni magistrati so nastali z reformami Jožefa II. V Celju se je ta novi red uveljavil šele leta 1802, leta 1815 pa je dal mestni 
upravi stalno obliko, ki se je ohranila do konca leta 1850. Kot celota se je imenovala magistrat. Župan in dva svetovalca so 
morali biti izprašani. Volitve so bile formalne ali pa so sploh izpadle. Redno pa so volili neizprašane svetovalce in odbornike. 
Ostali uradniki so bili avskultanti, aktuarji, registatorji, pisarji. Pisanje sejnih zapisnikov so poverili kakšnemu pravno izšolanemu 
uradniku. Celjski mestni magistrat je imel mnogo opravka z gospodarskopolitičnimi posli, kot so skrb za ulice in ceste, širitev 
mesta preko porušenega obzidja in zasutih jarkov, nadzor nad upravo cerkvenega premoženja in beneficijev, nadzorovanje 
cehov (magistrat je razsojal prepire, pregledoval račune, s svojim predstavnikom nadzoroval izvršitev mojstrskih del …).

HISTORIAT FONDA
Gradivo mestnega magistrata Celje je predstavljalo osnovo ob ustanovitvi Zgodovinskega arhiva Celje. Že ob ustanovitvi je 
to arhivsko gradivo arhivu namreč predal Mestni muzej Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej mestnega sveta, 1693–1850; obračunska knjiga Antona Pichlerja za pobrano mitnino, 1755; davčne knjige, 
1711–1792; davčni knjigi okrajnega komisariata magistrata Celje za občine Lisce, Miklavški hrib, Medlog in Teharje, 1813–1819; 
vpisnik o vplačilu zemljiškega davka za Celje in okolico, 1826; urbarialna in dominikalna davčna knjiga, 1833–1835; depozi-
tna glavna knjiga do 1824; sirotinski zapisnik, 1825–1834; blagajniški dnevnik kameralnega urada, 1825; blagajniške knjige 
z zaključnim računom, 1817–1848; delovodniki mestnega magistrata, 1793–1814; vpisnik zaščitnih pisem, 1819–1828; popis 
imetja mestnega magistrata, 1850; obnova starega in novega magistrata, 1826–1848; gradnja in adaptacija glavne šole v 
Celju na Slomškovem trgu, 1807–1865; gradnja in popravilo celjske normalke, 1832–1845; spor med opatom Hobelnikom in 
meščani glede cerkvene desetine, 1804–1809; obnova mesta po 1798 – dobava lesa, 1798–1824; podelitve meščanstva, celjske 
listine, 1826–1845; podpore pogorelcem po požaru 1798, 1802.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (T. Kolšek)

tRg ljUbNO SI_ZAC/0544

ČAS NASTANKA: 1763–1872
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Trg je naselbina, ki je imela razen letnega sejma tudi tedenske tržne dni, kot upravna enota pa so trgi nastajali od 12. stoletja 
dalje. Ljubno se v zgodovini prvič omenja leta 1247, in sicer v zvezi z ministerialom gornjegrajskega benediktinskega samosta-
na, ki mu je pripadalo tudi Ljubno. To ozemlje je bilo last benediktincev do leta 1469, ko je habsburški cesar Friderik III. ukinil 
samostan in prepustil ozemlje takrat osnovani Ljubljanski škofiji, ki je imela v začetku svoj sedež v Gornjem Gradu. Ko si je v 
letu 1787 Ljubljanska škofija postavila svoj sedež v Ljubljani, si je obdržala velika posestva, med drugim tudi vse gozdove in 
pašnike, ki ležijo nad kmečko posestjo v okolici Ljubnega, Luč in Solčave. Kmetje so vse do leta 1945 živeli v nenehnih sporih 
s škofijsko upravo zaradi pašnikov, ki so jih lahko koristili po priposestvovalnih pravicah. Status trga je kraj dobil leta 1459 v 
okviru Gornjegrajskega gospostva, ki ga kasneje potrjujeta še dve listini (1464, 1565). Leta 1470 pa je trške privilegije potrdil 
tudi cesar Friderik III. Na osnovi potrdila o gospodarskih privilegijih iz leta 1704 je bilo na Ljubnem več sejmov, leta 1802 pa je 
avstrijski cesar Franc II. potrdil le dva sejma, prvega na dan sv. Filipa in Jakoba, drugega pa na dan sv. Elizabete. Do novejšega 
časa pa sta se ohranila sejma na dan sv. Jožefa in na Koštancijevo nedeljo.

Viri in literatura:
http://www.ljubno.si/obcina/zgodovina (22. 10. 2010).

HISTORIAT FONDA
Do prevzema arhivskega gradiva trga Ljubno v Zgodovinski arhiv Celje je gradivo hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Pravde, 1763–1803; trške pravice, 1763–1803, volitve trškega sodnika, 1763–1842; davčne zadeve, 1763–1859; vojaške zadeve, 
1816–1869; policijske zadeve, 1816–1858; okrožnice in razglasi, 1810–1869; gradnja vodnjaka, 1816; seznam zakupljenih kra-
marskih stojnic na Ljubnem, 1798–1872; upravno administrativne zadeve, 1817–1869; protokoli, 1851–1869.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2003)

tRg mOZIRje SI_ZAC/0547

ČAS NASTANKA: 1782–1899
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 53 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kdaj je Mozirje dobilo trške pravice, ni znano, z gotovostjo pa lahko zatrdimo, da je to bilo pred letom 1318, vendar so morali 
letno izvoljenega župana potrjevati Žovneški. Leta 1405 se omenja Mozirje kot trg. Trg Mozirje je smel uporabljati grb po letu 
1581, ko je nadvojvoda Karel potrdil trške pravice in hkrati predpisal podobo trškega grba. Prepis listine je ohranjen v graškem 
deželnem arhivu, kopijo pa hranijo tudi v mozirskem arhivu.
Značilnost trgov so bili tržni dnevi ali sejmi. Več kot je neki trg imel sejemskih dni, hitreje si je gospodarsko opomogel. Trg 
Mozirje je po listini o trških pravicah iz leta 1581 imel pravico do dveh sejmov, na nedeljo po sv. Juriju in na nedeljo po velikem 
šmarnu. Nadvojvoda Ferdinand je leta 1598 dovolil še dva nova sejma, 22. januarja (sv. Vincenc) in 16. avgusta (sv. Rok). Leta 
1848 so v trgu Mozirje izvajali letne in živinske sejme 22. januarja, na ponedeljek pred malim šmarnom, 16. avgusta in 18. 
oktobra, letni sejem pa 15. junija.
V času turških vpadov je obrambi prebivalstva razen tabornega obzidja okoli cerkve služil tudi stolp. Od konca 16. stoletja 
do sredine 18. stoletja je trg prizadelo več požarov, kuga leta 1646, 1682 in 1683, kolera 1785 ter velika povodenj leta 1740.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana 1976, str. 227.
Hedvika Zdovc, Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja, Celje 2006, str. 27.
http://www.mozirje.si/zgodovina (23. 10. 2010).

HISTORIAT FONDA
Gradivo trga Mozirje sta pred prevzemom v Zgodovinski arhiv Celje hranila Arhiv Republike Slovenije in Pokrajinski arhiv 
Maribor.

VSEBINA
Dopisi, razglasi, okrožnice, 1782–1899; protokoli, 1784–1854; računska knjiga, 1790–1837; seznam rojstev, 1849.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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tRg KONjICe SI_ZAC/0564

ČAS NASTANKA: 1782–1862
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Konjice se prvič omenjajo kot trg leta 1251. Trški grb je beli konj na zelenem polju. Konjice so ob koncu 18. stoletja štele 100 
hiš in 500 prebivalcev. Že leta 1820 se je število hiš povečalo za sedem, prebivalcev pa za 46. V trgu je bilo solno skladišče, 
poštna postaja in cestna mitnica. Trg je imel močno razvito obrt in trgovino. Živahen tranzitni promet je potekal po glavni 
komercialni in poljčanski cesti. Trg Konjice je zajel požar v začetku 17. stoletja in sredi 18. stoletja. Trg je izoblikoval tržni pro-
stor vzdolž Konjiškega potoka. Pravico do prirejanja sejmov je trg dobil na podlagi privilegijskih listin. 18. junija 1785 je cesar 
Jožef II. izdal dovoljenje za prirejanje dveh živinskih sejmov letno brez določenega datuma. Cesar Franc I. je poleg potrditve 
že obstoječih sejmov leta 1811 dovolil vsako leto prirediti še letni sejem, 30. oktobra. Leta 1848 so v trgu izvajali tri letne in 
živinske sejme na veliki četrtek, 24. junija, 3. oktobra in še letni sejem 3. decembra.

Viri in literatura:
Hedvika Zdovc, Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja, Celje 2006, str. 25, 32–38.
Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana 1976, str. 304.

HISTORIAT FONDA
Pred prevzemom arhivskega gradiva trga Konjice v Zgodovinski arhiv Celje je gradivo hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Vpisnik zemljiških in stavbnih parcel katastrske občine Konjice-trg, 1832–1862; zaprisega trškega župana, 1835, dopisi Okro-
žnega urada Celje, 1782–1830; dopisi Konjiškega gospostva, 1801–1848; zapisniki sej občinskega sveta in odbora, 1848–1861.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

tRg lembeRg PRI SlADKI gORI SI_ZAC/1272

ČAS NASTANKA: 1599–1926
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 28 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Lemberški grad, ki je stal na griču blizu cerkve sv. Pankracija se prvič posredno omenja leta 1144. Naselje, ki se je razvilo pod 
gradom, se leta 1368 omenja kot patrimonialni trg z običajnimi trškimi pravicami in privilegiji. Zaradi lege na križišču cest 
v Šmarje, Rogatec in Poljčane sta tu cveteli trgovina in obrt. Poseben pomen so mu dajali tedenski sejmi od leta 1506 (ob 
ponedeljkih) ter letna sejma (ob prazniku sv. Pankracija in v nedeljo po sv. Ulriku). Kasneje trg dobi pravico do šestih letnih in 
živinskih sejmov. Med obrtniki so bili pomembni lončarji in usnjarji. Vendar Lemberg ni razvil več kot tržno ulico in tudi ni bil 
obzidan. Svoj višek doseže v 18. stoletju.
V prvi polovici 19. stoletja je začel propadati zaradi prenosa župnije na Sladko Goro in premestitve ceste skozi Pečico in Pod-
plat. Pogorel je dvakrat. Na njegovo imenitnejšo preteklost spominjata zlasti kamnit sramotilni steber (pranger) sredi trga in 
zraven njega stoječi nekdanji rotovž. Leta 1848 so izvajali v trgu Lemberg dva letna in živinska sejma, in sicer na Pankracijev 
dan (12. maj) in na ponedeljek po sv. Urhu, ter štiri živinske sejme (na cvetno nedeljo, na Medardov dan, na Osvaldov dan in 
na Egidijev dan).

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana 1976, str. 375.
Hedvika Zdovc, Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja, Celje 2006, str. 26.

HISTORIAT FONDA
Pred prevzemom v Zgodovinski arhiv Celje je bilo arhivsko gradivo hranjeno v Pokrajinskem arhivu Maribor.

VSEBINA
Prepisi privilegijskih listin, 1599; letni obračuni za trg in trškega sodnika, 1761–1835; davčna knjiga, 1719–1809; kurende, 
odredbe, dopisi, 1800–1914; spisi, 1918–1926.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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tRg PIlštANj SI_ZAC/1273

ČAS NASTANKA: 1604–1861
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Pilštanj se kot trg prvič omenja leta 1404. Imel je običajne trške pravice in privilegije. Prvotni Pilštanj je bil Stari trg, pravzaprav 
tržna vas, ki se je razvil na južnem obronku grajskega hriba. V teku 14. stoletja je nastal Novi trg v sedlu med dvema gradovoma, 
ki ima izrazit trški koncept – pravokoten trg z vodnjakom v sredini. V Pilštanju je cvetelo lončarstvo. Trgu je zagotavljala živah-
no življenje cesta Kozje–Planina, ki se je tod vzpenjala čez sedlo. Ko so cesto prestavili v dolino Bistrice, je kraj izgubil funkcije 
krajevnega centralnega naselja, ki jih je kot trg imel. Pravico do prvega letnega sejma je trg dobil leta 1431, leta 1505 pa še 
za drugega. V letu 1848 so izvajali v trgu Pilštanj tri letne in živinske sejme, in sicer 9. junija, dan po sv. Roku in 29. septembra.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, Ljubljana 1976, str. 379.
Hedvika Zdovc, Sejmi na Celjskem v 19. in prvi polovici 20. stoletja, Celje 2006, str. 27.

HISTORIAT FONDA
Pred prevzemom arhivskega gradiva trga Pilštanj v Zgodovinski arhiv Celje je gradivo hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Sodni spori trga; davčni razrez; korespondenca; odredbe; okrožnice.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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ObčINe SI_ZAC_A.138

ČAS NASTANKA: 1761–1949
KULTURNI KONTEKST

Podlago za nastanek občin je dal »provizorični zakon o občinah« z dne 17. 3. 1849 (RGBl, 170/1849). V aprilu istega leta so izšla 
izvršilna navodila in razlaga tega zakona. Ko se je z odpravo marčne ustave 31. 12. 1951 začel absolutizem, so bila obenem z 
njim postavljena tudi nekatera načela glede uprave občin. Vlada si je pridržala pravico potrjevanja županov, leta 1852 pa je 
bila odpravljena javnost razprav občinskih zastopov. Po padcu absolutizma so oživela načela provizoričnega zakona iz leta 
1849, ki so večinoma prešla tudi v nov zakon z dne 5. 3. 1862 (RGBl, IX/1862), s katerim se začrtujejo določila glede organizacije 
in delovanja občin. Na njegovi podlagi so izhajali občinski redi za posamezne dežele (za Štajersko 2. 5. 1864, RGBl, V/1864). 
Ti redi so ostali v veljavi do razpada monarhije.
Državni občinski zakon iz leta 1866 je v 22. členu določal, da lahko dobijo deželna glavna mesta in tudi druga pomembna 
mesta ter zdravilišča statute, če jih še nimajo. V statutih je bilo določeno delovanje teh tako imenovanih statutarnih občin.
Leto 1918 na področju občinske zakonodaje ni prineslo nikakršnih sprememb. Posredni nadzor nad občinami je prešel na 
narodno oziroma deželno vlado, z ustanovitvijo oblasti pa na njene organe.
Šestojanuarski režim je razpustil vsa občinska zastopstva in nove župane so imenovali veliki župani oblasti.
Ustroj in delovanje občin pa je na novo urejal zakon o občinah z dne 14. 3. 1933 (Službeni list banske uprave Dravske banovine, 
35/1933). Nadzor nad občinami so neposredno izvajali sreski načelniki. Novost je prinesla tudi uredba z dne 8. 9. 1933 (Sl. l. 
banske uprave Dravske banovine, 73/1933), ki je določala, da mora občina šteti najmanj 3000 prebivalcev. Tako je prišlo do 
obsežne komasacije občin. Spremembe in dopolnitve te uredbe pa so bile še 17. 3. 1934 (Sl. l. banske uprave Dravske banovine, 
29/1934) ter popravki v letih 1935 do 1937.
Od stare uprave so doživele med leti 1941–1945 najmanjše spremembe občine. Šef civilne uprave za Spodnje Štajersko je 
sicer že 14. 4. 1941 razpustil občinske odbore, izvoljene še v stari Jugoslaviji, in imenoval župane ali komisarje, vendar pa je le 
malo spreminjal obseg in število občin. Kljub temu je prišlo do določenih sprememb, ki pa niso bile bistvene. Pri uvajanju t. 
i. nemškega občinskega reda in pri ponemčevanju občinske uprave so nastale ovire zaradi pomanjkanja ustreznih kadrov. 
Zato niso bili na čelu občin samo župani (Bürgermeister), temveč tudi občinski komisarji (Gemeindekommissare) in občinski 
poverjeniki (Gemeindebeauftragte). Proces združevanja občin je bil po posameznih okrožjih zaključen 20. septembra 1941 
(Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941).

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1997, str. 55.

meStNA ObčINA Celje SI_ZAC/0024

ČAS NASTANKA: 1816–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 38
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 380 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je Mestna občina Celje obsegala samo eno katastrsko občino (notranje mesto) z Vodnim, Graškim in Ljubljanskim 
predmestjem. Leta 1892 so ji priključili še del katastrske občine Lisce, leta 1898 pa del katastrske občine Zagrad.
Mestna občina Celje je dobila svoj statut 21. januarja 1867. Z njim je dobila pravico opravljati ne samo upravne posle prve, 
ampak tudi druge instance (okrajnega glavarstva). Občino je zastopal občinski odbor, njene posle pa sta opravljala občinski 
odbor in občinski urad. V okviru lastnih pristojnosti je lahko svobodno gospodarila z občinskim premoženjem, skrbela za 
varnost lastnine in ljudi, za ceste, poti, mostove, čiščenje rek in javnih kopališč. Nadzirala je sejme in trge, skrbela za zdravje 
občanov in za ubožce, nadzirala zidanje, skrbela za ureditev in vzdrževanje šol, podeljevala domovinstvo in izdajala potna 
dovoljenja, izvajala poravnave itd.
Leta 1935 je prišlo do združitve občine Celje-mesto z občino Celje-okolica v občino Celje.

HISTORIAT FONDA
Prvotno je gradivo hranil mestni muzej v Celju, Zgodovinskemu arhivu v Celju pa je bil predan leta 1957.

VSEBINA
Zapisniki sej mestnega sveta, 1850–1941; predsedstveni spisi, 1867–1941: zbirka normalij, kupoprodajne, menjalne in druge 
pogodbe, razni spisi; gradbeni spisi, 1816–1941: gradnje in adaptacije stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, hotelov, go-
stiln, denarnih ustanov, Narodnega doma, Nemške hiše, Delavskega doma, vojašnice, šol, tovarn, gledališča, trgovin, pošte, 
cerkva …; regulacije, 1877–1935; tlakovanje ulic in izgradnja cest, 1890–1941; kanalizacija, 1907–1936; mestno pokopališče, 
1892–1938; vodovod, 1899–1940; mestna plinarna, 1896–1936; mestna elektrarna, 1906–1940; mestna klavnica, 1898–1935; 
splošne upravno- politične zadeve, davki, volitve, društva, 1893–1941; zadruge, 1894–1940; vojno posojilo, 1915–1917; mo-
bilizacija in namestitev vojaštva, begunci, vojni ujetniki, 1914–1918; zapisniki mestnega šolskega sveta, 1919–1926; šolske 
zadeve: statuti, dopisi, poročila, 1869–1941.
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SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (M. Bukošek, 1993; H. Zdovc, 1994)

ObčINA Celje-OKOlICA SI_ZAC/0025

ČAS NASTANKA: 1820–1935
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 39 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Celje-okolica je bila ustanovljena leta 1849 in se je do leta 1864 imenovala občina Breg. Obsegala je katastrske občine 
Lisce, Sp. Hudinja, Ostrožno, Medlog, Košnica, Zagrad in od leta 1927 še Lopato. Leta 1935 se je združila z Mestno občino Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je prvotno hranil mestni muzej v Celju, Zgodovinskemu arhivu Celje pa je bilo predano leta 1957.

VSEBINA
Volitve: v državni, deželni zbor, občinskega odbora, okrajnega zastopa, 1877–1921; ljudska štetja, 1869–1931; zdravstvo, sociala, 
1867–1934; mostovi, 1861–1931; regulacija rek in potokov, 1862–1934; finančne zadeve, 1873–1934; občinsko premoženje in 
teritorij občine, 1820–1934; ceste, 1859–1934; komunala, 1874–1934; normalije, 1864–1935; domovinske zadeve, 1858–1935; 
občinski uslužbenci, 1893–1934; promet, 1877–1934; davčne zadeve, 1869–1935; društva, 1890–1934; šolstvo, 1884–1934; cer-
kvene zadeve, 1895–1934; vojaške zadeve, 1863–1934; zapisniki sej občinskega odbora, 1865–1920; zapisniki sej občinskega 
predstojništva, 1897–1901; gospodarstvo, 1846–1934; gradbene zadeve, 1826–1935: gradnje in adaptacije stanovanjskih hiš, 
gospodarskih poslopij, tovarniških poslopij, delavnic; policijske zadeve, 1866–1934; razno, 1886–1934.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Cvirn, 1983)

ObčINA bRASlOVče SI_ZAC/0026

ČAS NASTANKA: 1868–1913
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Braslovče je upravno spadala pod okrajno glavarstvo Celje, sodni okraj Vransko. Od leta 1922 je spadala k srezu Celje. 
Leta 1934 ji je bila priključena občina Gomilsko, leta 1936 pa so iz nje bili izločeni kraji Gomilsko, Trnava, Zakl in priključeni k 
novoustanovljeni občini Gomilsko.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo s poslovanjem Občinskega urada Braslovče v drugi polovici 19. in na začetku 20. stoletja, je bilo izločeno 
pri urejanju fonda Krajevni ljudski odbor Braslovče. Nahajalo se je v posebni mapi, na kateri je pisalo, da je gradivo izročil, 
najbrž občini Braslovče, Franc Kralj, šolski upravitelj s Polzele 25. 10. 1978.

VSEBINA
Popravilo ceste mimo šolskega kozolca, 1876; blagajniški dnevnik trga Braslovče, 1884; trški sejmi – licitacija, 1892; trški 
vodnjak, 1893; zborovanja braslovških tržanov, 1893–1911; sejemski red za živinske in kramarske sejme, 1912–1913; dostavna 
pola občine, 1868.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010)

ObčINA bReStOVeC SI_ZAC/0027

ČAS NASTANKA: 1894–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Brestovec je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu Šmarje pri 
Jelšah. Leta 1936 je bila priključena občini Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo izločeno iz fonda Rogaška Slatina in formirano v samostojen fond.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1932; blagajniški dnevnik zaklada za uboge, 1894–1934; matični listi, 1911–1930; proračun ubožnega sklada za 
leto 1933; blagajniška knjiga, 1894–1934.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)

ObčINA gOmIlSKO SI_ZAC/0028

ČAS NASTANKA: 1844–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Gomilsko je upravno spadala pod Okrajno glavarstvo Celje, sodni okraj Vransko. Teritorialno je obsegala dve kata-
strski občini, Gomilsko in Trnava. Leta 1934 je bila priključena občini Braslovče, leta 1936 pa je bila ponovno ustanovljena 
kot samostojna občina.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je gradivo hranil arhiv Krajevnega ljudskega odbora Gomilsko. Po reorganizaciji upravnih organov 
leta 1952 je skrb nad gradivom prevzel Občinski ljudski odbor Gomilsko, leta 1963 pa Skupščina občine Žalec, ki ga je nato 
predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1898–1941; finančne zadeve, 1906–1931; davčne zadeve, 1907–1929; gospodarske zadeve, 
1904–1913; lokalna železnica Polzela–Gomilsko–Vransko–Kamnik, 1907–1908; domovnice, domovinske pravice, 1850–1918; 
potni listi, 1844–1850; vojaške zadeve, 1906–1913; policijske zadeve, 1903–1913; sociala, 1884–1924; ceste, 1899, 1907; šolstvo, 
1906, 1907; volitve, 1906–1907; razno, 1850–1921; opravilni vpisnik, 1938/39.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica(rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Cvirn, 1984)

ObčINA gORNjI gRAD SI_ZAC/0029

ČAS NASTANKA: 1839–1901
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Gornji Grad je upravno spadala k sodnemu okraju Gornji Grad, Okrajno glavarstvo Celje, od leta 1922 pa k srezu 
Gornji Grad. 11. 10. 1937 sta ji bili priključeni katastrska občina Sv. Florijan in Sv. Lenart, ki sta do tedaj spadali v občino Gornji 
Grad-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja občine Gornji Grad je gradivo občine sprva prevzel v hrambo Zavod za varstvo naravne in kulturne 
dediščine Celje, ki ga je nato leta 1986 predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Pisarniške evidence ustvarjalca, 1864–1897; zapisniki sej občinskega odbora,1862–1887; občinska blagajna, 1873–1876; davč-
ne zadeve, 1853–1887; volitve, 1860–1887; domovnice, delavske knjižice, 1866–1886; policijske zadeve, 1855–1901; vojaške 
zadeve, 1861–1890; gradbene zadeve, 1866–1880; gospodarske zadeve, 1856–1887; kmetijske zadeve, 1851–1892; veterina, 
1852–1900; zdravstvene in ubožne zadeve, 1859–1895; šolske zadeve, 1870–1874; podatki o prebivalstvu, 1880–1890; razglasi, 
obvestila, okrožnice, 1851–1901; prizivna tožba, 1839.

SISTEM UREDITVE: tematski
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JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec, 1990)

ObčINA gRAjSKA VAS SI_ZAC/0030

ČAS NASTANKA: 1901–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Grajska vas je upravno spadala k sodnemu okraju Vransko, Okrajno glavarstvo Celje. Leta 1934 je bila priključena 
občini Tabor. Leta 1936 pa so jo priključili novoustanovljeni občini Gomilsko.

HISTORIAT FONDA
Po letu 1945 je gradivo prevzel v hrambo Krajevni ljudski odbor Gomilsko, po reorganizaciji uprave leta 1952 Občinski ljudski 
odbor Gomilsko, leta 1963 pa Skupščina občine Žalec, ki ga je nato predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1901–1934; proračun občine, 1930–1934, proračun ubožnega sklada, 1931–1934; davčne 
zadeve, 1921–1933; šolstvo, 1923–1931.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Cvirn, 1984)

ObčINA HRAStNIK-DOl SI_ZAC/0031

ČAS NASTANKA: 1868–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 42 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Hrastnik-Dol je upravno spadala k sodnemu okraju Laško, Okrajno glavarstvo Celje, od leta 1922 pa k srezu Laško. 
Sprva je poslovala kot občina Dol, od leta 1933 pa kot občina Hrastnik-Dol. 21. 3. 1934 ji je bila priključena katastrska občina 
Sv. Marko iz občine Trbovlje, ki pa so jo leta 1936 ponovno priključili tej občini.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je prevzel v hrambo Krajevni ljudski odbor Hrastnik, ob reorganizaciji uprave leta 1952 Občinski ljudski odbor Hrastnik, 
ob reorganizaciji upravnih organov leta 1963 Skupščina občine Hrastnik, ki ga je nato leta 1984 predala Zgodovinskemu 
arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1911–1941; zapisniki sej občinske uprave, 1934–1939; finančne zadeve: proračuni, zaključni ra-
čuni, 1910–1941; volitve, 1919–1935; policijske zadeve, 1919–1941; sociala, 1910–1941; upravljanje občinske imovine, 1919–1941; 
vojaške zadeve, 1910–1941; obrt, trgovina, družbe, 1910–1940; kmetijstvo, 1910–1940; zdravstvene zadeve, 1910–1940; šolske 
zadeve, 1910–1941; društva, 1911–1939; imeniki porotnikov sodnega okrožja Celje, 1911–1926; občinska blagajna, 1921–1941; 
veterina, 1910–1939; okrožnice, razglasi, 1912–1941; podatki o prebivalstvu, 1929–1933; domovinska pristojnost, 1910–1939; 
promet, 1910–1940; gradbene zadeve 1868–1944; statuti 1935–1937; občinski odborniki: prisege, ostavke, 1934–1938; ljudsko 
štetje, 1910; ustanovitev nove lekarne v Trbovljah, 1910; popis prebivalstva, 1911; sejmi, 1910–1940; vojni ujetniki, begunci, 
invalidi, 1915–1918.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1986; V. Berkopec, 1989)

ObčINA KOStANjeVICA SI_ZAC/0032

ČAS NASTANKA: 1891–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Kostanjevica je upravno spadala k sodnemu okraju Kostanjevica, Okrajno glavarstvo Krško. Leta 1934 so bili iz nje 
izločeni Veliki in Mali Ban, Rakovnik, priključeni pa Gornja in Dolnja Prekopa, Gruča. Leta 1935 pa je bil kraj Gruča ponovno 
izločen.

HISTORIAT FONDA
Po letu 1945 je skrb nad gradivom prevzel Mestni ljudski odbor Kostanjevica, nato Občinski ljudski odbor Kostanjevica, po reor-
ganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Krško, ki je gradivo predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Plačilo denarne kazni, 1891; gradnja vodovoda, 1930–1939; agrarna reforma – Veleposestvo Verski sklad, 1934–1941; seznam 
oškodovancev ob naravnih nesrečah, 1937; protituberkolozni teden, 1938; izdelava matričnih skic za občino, 1940; gradbene 
zadeve, 1940–1941.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Hostnik, 1984)

ObčINA KOStRIVNICA SI_ZAC/0033

ČAS NASTANKA: 1883–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Kostrivnica je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu Šmarje 
pri Jelšah. Leta 1936 je bila iz občine Rogaška Slatina-okolica izločena in s tem postane zopet samostojna občina.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Kostrivnica, za tem Občinski ljudski odbor Rogaška 
Slatina, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu 
arhivu Celje.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik, 1894–1941; domovnice, 1907–1908; domovinski vpisnik, 1883–1924; zapisniki sej občinskega odbo-
ra, 1926–1941; občinski proračun, 1928–1941; promet, 1939–1941; kmetijske zadeve, 1940–1941; dnevnik sklada za uboge, 
1900–1934; sejmi, 1908–1912; šolske zadeve, 1941; sprejem v domovinsko zvezo, 1923–1941; volitve, 1936–1938; vojaške zadeve, 
1939–1940; seznam izdanih delavskih knjižic, 1906–1938; matični listi, 1940; opravilni vpisnik, 1936–1940.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)

ObčINA KOZje SI_ZAC/0034

ČAS NASTANKA: 1936–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Kozje je upravno spadala k sodnemu okraju Kozje, Okrajno glavarstvo Brežice, od leta 1922 pa k srezu Šmarje pri 
Jelšah. Leta 1934 je bila iz nje izločena občina Buče. V okviru občine pa so ostale bivše občine Kozje, Vetrnik in Zdole.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Kozje, nato Občinski ljudski odbor Kozje, po reor-
ganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, ki je nato gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Priznanje očetovstva 1940; seznam nezakonskih otrok 1936.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)
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ObčINA KOtReDež SI_ZAC/0035

ČAS NASTANKA: 1882–1935
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Kotredež je upravno spadala k sodnemu okraju Litija, Okrajno glavarstvo Litija. Leta 1869 je občina obsegala kraje 
Sveta Planina, Kotredež, Potoška vas, Prapreče, Rove, Zavine, Znojile in Čebine. Po popisu leta 1869 je občina štela 902 pre-
bivalca in imela 144 hiš. Med komasacijo leta 1934 je bila občina Kotredež priključena občini Zagorje ob Savi, s tem da je bil 
kraj Sveta Planina priključen občini Trbovlje, laški okraj. Leta 1931 je štela 500 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Kotredež, za tem Občinski ljudski odbor Zagorje 
ob Savi, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Zagorje ob Savi, ki je nato gradivo predala Zgodovinskemu 
arhivu Celje.

VSEBINA
Okrožnice, razglasi, 1882–1931; volilni imenik, 1895–1920; zapisniki sej občinskega odbora, 1886–1923; proračun občine, 
1905–1924; seznam porotnikov pri deželnem sodišču v Ljubljani, 1918–1922; gradbeni načrt, 1935.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški, srbski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2000)

ObčINA lAšKO SI_ZAC/0036

ČAS NASTANKA: 1920–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Laško je upravno spadala k sodnemu okraju Laško, Okrajno glavarstvo Celje. K občini je spadalo območje trga Laško 
in zdravilišča Laško, ki se je imenovalo Zdravilišče cesarja Jožefa (Kaiser Josefs Bad). Po ljudskem štetju leta 1890 je občina štela 
798 prebivalcev in imela 118 hiš. Po reorganizaciji uprave in ustanovitvi sreza Laško leta 1922 je bila občina Laško podrejena 
srezu Laško. Ob komasaciji občin leta 1937 ji je bila priključena občina Marija Gradec. Sedež občine je ostal v Laškem. Leta 
1939 je občina Laško obsegala katastrske občine Lahomno, Lahomšek, Laško-mesto, Lažiše, Lože, Plazovje, Podvin, Rifengozd 
in Sveti Peter pri Jurkloštru ter štela 4.623 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Mestni ljudski odbor Laško, za tem Občinski ljudski odbor Laško, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Laško, ki je nato gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Modernizacija cest, 1930–1938; banovinska davščina na orožne liste, 1935–1938; vodovod v Brstovnici, 1940; program za 
regulacijski načrt mesta Laško, 1936–1938; načrti, 1920–1941; navodilo za gradnjo konjačij, 1941–1946.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 1995)

ObčINA mlINše SI_ZAC/0037

ČAS NASTANKA: 1936–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Kolovrat-Mlinše je bila ustanovljena 5. 10. 1936 iz krajev Briše, Kolovrat, Borje, Ravne, Zabava in Žvarulje, izločenih iz 
občine Vače. Sedež je imela v Mlinšah. 11. 10. 1937 se je občina preimenovala v Mlinše. Upravno je spadala k okraju Litija. Leta 
1939 je občina Mlinše obsegala katastrske občine Kandrše, Kolovrat in Zabava ter štela 1.060 prebivalcev.
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HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Mlinše, za tem Občinski ljudski odbor Mlinše, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Zagorje ob Savi. Slednja ga je leta 1973 predala Zgodovinskemu arhivu 
Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1936–1941; proračun občine, 1938–1941; pravilnik za poslovanje občinskega preskrbovalnega 
urada, 1940; seznam kaznjencev, seznam hišnih lastnikov.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1984)

ObčINA NImNO SI_ZAC/0038

ČAS NASTANKA: 1894–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (V TEKOČIH METRIH): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Nimno je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu Šmarje pri 
Jelšah. Občina Nimno sodi med manjše podeželske občine, saj je obsegala samo katastrsko občino Nimno, ki je imela leta 
1890 32 hiš in 136 prebivalcev. Med komasacijo občin je bila leta 1934 priključena občini Rogaška Slatina-okolica, saj je leta 
1931 občina štela samo 123 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, nato Občinski ljudski odbor Ro-
gaška Slatina, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je leta 1967 gradivo predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik, 1894–1934; blagajniški dnevnik ubožnega zaklada, 1894–1934; matični listi; seznam hišnih lastnikov.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)

ObčINA PetROVče SI_ZAC/0039

ČAS NASTANKA: 1855–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Petrovče je upravno spadala k sodnemu okraju Celje, Okrajno glavarstvo Celje. Leta 1890 je obsegala kraje Arja vas, 
Dobriša vas, Drešinja vas, Kasaze, Sveti Križ, Levec, Liboje in Petrovče. Imela je 16 hiš in 2132 prebivalcev. V času komasacije 
občina Petrovče ni bila ukinjena, ampak je bila ukinjena samo občina Žalec-okolica. Leta 1939 so k njej spadale katastrske 
občine Kasaze, Levec, Petrovče, Sveta Neža in Zaloška Gorica, štela pa je 2861 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Petrovče, nato Občinski ljudski odbor Petrovče, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Žalec. Slednja je leta 1971 predala gradivo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Pravica do uporabe občinskega pašnika, 1855; plačilni nalog, 1851; zaščitna gradnja na levem bregu Savinje pri mostu v 
Kasazah, 1865; zaključni račun občine, 1871–1874; delitev občinskega pašnika, 1878; načrt za prizidek na občinski hiši, 1887; 
plačilo potnih stroškov okrajnemu inženirju zaradi ogleda stanja na levem bregu Savinje, 1874; načrt toka Savinje na območju 
občine Petrovče, s.d.; zapisniki sej občinske uprave, 1935–1941.

JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.



33

SI_ZAC_A.138

ObčINA PONIKVA SI_ZAC/0040

ČAS NASTANKA: 1884–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Ponikva je upravno spadala k sodnemu okraju Šmarje, Okrajno glavarstvo Celje, od leta 1922 pa k srezu Šmarje pri 
Jelšah. K občini Ponikva so v osemdesetih letih 19. stoletja spadali kraji Dobovec, Hotunje, Dolga Gora, Mali Lipoglav, Luterje, 
Okrog, Ostrožno, Sveti Ožbolt, Ponikva, Ponkvica, Završe, Zagaj, Srževica, Zgornje Selce, Slatina, Uniše, Bobovo in Boletina. 
Ob komasaciji občin so bili leta 1936 iz nje izločeni kraji Završe, Spodnje Selce in del kraja Ponkvica, ki je spadal pod župnijo 
in šolski okoliš Sv. Vid, ter so bili priključeni novoustanovljeni občini Sv. Vid pri Grobelnem.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, nato Občinski ljudski 
odbor Ponikva pri Grobelnem, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo 
predala Zgodovinskemu arhivu Celje. Pri urejanju dokumentarnega gradiva v arhivu Krajevne skupnosti Ponikva se je našel 
še del gradiva občine Ponikva, ki je bilo leta 2007 prav tako predano Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Opravilni zapisniki občine, 1884–1939; kazenski vpisnik občine, 1898; vpisnik mrliškega oglednika, 1898–1941; vpisnik izdanih 
delavskih knjig, 1904–1939; knjiga rojstev, 1942–1945; register občanov; izplačila delavskih mezd za gradnjo vodovoda na 
Ponikvi, 1930–1932.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, hrvaški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010)

ObčINA PlAt SI_ZAC/0041

ČAS NASTANKA: 1891–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Plat je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu Šmarje pri Jel-
šah. Občina Plat sodi med manjše podeželske občine, saj je teritorialno obsegala samo dva kraja, in sicer Gabrce in Plat. Leta 
1880 je imela 63 hiš in 283 prebivalcev. Med komasacijo občin v tridesetih letih 20. stoletja je bila priključena občini Rogaška 
Slatina-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja je gradivo najprej prevzela občina Rogaška Slatina-okolica, po drugi svetovni vojni pa Krajevni 
ljudski odbor Rogaška Slatina, za tem Občinski ljudski odbor Rogaška Slatina, po reorganizaciji upravnih organov leta 1963 
pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje leta 1967.

VSEBINA
Zapisniki o izdanih delovnih knjižicah, 1891–1925; abecedni volilni imenik, 1931; dnevnik sklada za uboge, 1894–1934; matični 
listi, 1911–1931.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)

ObčINA POlZelA SI_ZAC/0042

ČAS NASTANKA: 1901–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli



34

SI_ZAC_A.138

HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Polzela je upravno spadala k sodnemu okraju Vransko, Okrajno glavarstvo Celje. Od leta 1922 pa k srezu Celje. Teri-
torialno je obsegala kraje Polzela, Ločica, Orlova vas, Podvin, Založe in Breg. Leta 1880 je imela 273 hiš in 1305 prebivalcev, 
leta 1939 pa je štela 1871 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb za gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Polzela, za tem Občinski ljudski odbor Polzela, po 
reorganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Žalec. Slednja je leta 1971 gradivo predala Zgodovinskemu 
arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1919–1931; finančne zadeve, 1930–1936; ubožni sklad, 1931–1934; domovinske pravice, 
1901–1938; vojaške zadeve, 1929–1936; šolske zadeve, 1936; opravilni vpisnik občine, 1939; delovodnik, 1940.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Cvirn, 1984; I. Mulej, 2000)

ObčINA RAjHeNbURg SI_ZAC/0043

ČAS NASTANKA: 1902–1931
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rajhenburg je upravno spadala k sodnemu okraju Sevnica, Okrajno glavarstvo Brežice, od leta 1922 pa k srezu Brežice. 
1851. je cesar Franc Jožef I. trgu Rajhenburg podelil pravico do štirih sejmov. Teritorialno je obsegala zaselek Jetrno selo in trg 
Rajhenburg. Leta 1861 je bila do Rajhenburga zgrajena železnica in leto pozneje je peljal prvi vlak iz Zagreba proti Zidanemu 
Mostu, dve leti kasneje pa trg dobi še pošto. Leta 1880 je občina imela 95 hiš in 534 prebivalcev. Leta 1936 je bila ustanovljena 
nova občina Rajhenburg iz bivših občin Anže, Armeško, Gorica, Stolovnik, Rajhenburg, Raztez in katastrske občine Lokve.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Rajhenburg, za tem Občinski ljudski odbor Bre-
stanica, po reorganizaciji upravnih organov 1963 pa Skupščina občine Krško. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu 
arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1902–1930; parcelni zapisnik katastrske občine Raztez, 1894; parcelni zapisnik občine Rajhen-
burg, 1928; seznam udeležencev v agrarnem primeru in sklep za popravo zemljiške knjige agrarnega primera Rajhenburg, 1931.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 1995)

ObčINA RAjNKOVeC SI_ZAC/0044

ČAS NASTANKA: 1894–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rajnkovec je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu Šmarje 
pri Jelšah. Občina sodi med manjše podeželske občine, saj je teritorialno obsegala samo vasi Pristavica, Rajnkovec in Vinec. 
Leta 1880 je imela občina 33 hiš in 203 prebivalce. V tridesetih letih 20. stoletja je bila med komasacijo priključena občini 
Rogaška Slatina-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja je gradivo najprej prevzela Občina Rogaška Slatina-okolica, po drugi svetovni vojni pa Krajevni 
ljudski odbor Rogaška Slatina, za tem Občinski ljudski odbor Rogašaka Slatina, po reorganizaciji upravnih organov leta 1963 
pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je leta 1967 gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik občine Rajnkovec, 1894–1934, blagajniški dnevnik ubožne blagajne občine Rajnkovec, 1894–1933, matični 
listi, proračun občine Rajnkovec, 1934; sejni zapisniki občine Rajnkovec, 1903–1933.
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SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010)

ObčINA ROgAšKA SlAtINA SI_ZAC/0045

ČAS NASTANKA: 1893–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rogaška Slatina je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj. Leta 1899 so jo razdelili v 
občini Toplice Slatina in Okolica Slatina. Leta 1909 so občino Toplice Slatina preimenovali v občino Zdravilišče Rogaška Sla-
tina. Od leta 1922 je spadala k srezu Šmarje pri Jelšah. Leta 1936 so se občini Rogaška Slatina-zdravilišče in občina Rogaška 
Slatina-okolica združili v novo občino Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb za gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, za tem Občinski ljudski odbor Ro-
gaška Slatina, po reorganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo leta 
1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1893–1939; zapisnik o lokalnem dogovarjanju glede meje zdraviliškega rajona zdravilišča Rogaška Slatina, 
1912; gradbene zadeve, 1858–1939; finančna dokumentacija občine, 1898–1941; finančna dokumentacija ubožnega sklada, 
1900–1936; združitev občine Rogaška Slatina-zdravilišče in Rogaška Slatina–okolica, 1932–1935; zapisnik protipožarne in 
zdravstvene občinske komisije, 1925; seznami porotnikov okrožnega sodišča v Celju, 1921–1928; seznam zdraviliških usluž-
bencev, 1924; seznam hotelov, gostiln, trgovin in obrtnikov, 1938; zapisniki o javnih cestah, mostovih, zgradbah, 1929–1932; 
vojno posojilo – dokumentacija o poslovanju, 1918–1930; domovinske pravice, 1930–1941; društva, 1935–1939; izkoriščanje 
razlaščenih gozdov v srezu Šmarje pri Jelšah, 1937; pregled vojnih invalidov, 1929; seznam tujcev, 1907–1940; kataster hiš in 
prebivalcev, 1940.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 2000)

ObčINA ROgAteC SI_ZAC/0046

ČAS NASTANKA: 1899–1904
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rogatec je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu Šmarje pri 
Jelšah. Poleg trga Rogatec so k občini spadali še kraji Brezovec, Draganja, Ceste. Zaradi svoje zemljepisne lege je bila pomemb-
no križišče trgovskih in vojaških poti. Leta 1933 so se ji priključile še bivše občine Donačka Gora, Stoperce (brez katastrske 
občine Sveča), Sv. Florijan in Sv. Rok ob Sotli, leta 1936 pa sta bila izločena kraja Stoperce in Grdina.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Rogatec, za tem Občinski ljudski odbor Rogatec, 
po reorganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je leta 1967 gradivo predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Matični zapisnik za kraj Ceste do 1899; računske tiskovine, 1904; matični listi.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)
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ObčINA RžIše SI_ZAC/0047

ČAS NASTANKA: 1870–1938
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Ržiše je obsegala kraje Ržiše, Izlake, Loke, Prhovec, Podkraj, Šemnik in Zabreznik. Spadala je pod Okrajno glavarstvo 
Litija, sodni okraj Litija. 21. marca 1934 je bila priključena občini Zagorje ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Mestni ljudski odbor Zagorje ob Savi, za tem Občinski ljudski odbor Za-
gorje ob Savi, po reorganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Zagorje ob Savi. Slednja je gradivo predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki občinskih sej, 1903–1933; tržni red za sejme, 1911; proračun občine, 1931; blagajniški dnevnik ubožnega sklada, 1933; 
črnovojniški imenik, 1870–1901; delovodnik, 1938.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1984)

ObčINA SPODNje SečOVO SI_ZAC/0048

ČAS NASTANKA: 1887–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Spodnje Sečovo je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu 
Šmarje pri Jelšah. Sodi med manjše podeželske občine, saj so k njej 1880 spadali kraji Lačendol, Janina, Spodnje Sečovo in 
Tuncovec. Imela je 64 hiš in 369 prebivalcev. Med komasacijo je bila leta 1934 priključena občini Rogaška Slatina-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, za tem Občinski ljudski odbor 
Šmarje pri Jelšah, po reorganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo 
predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1887–1933; blagajniški dnevnik, 1893–1934; blagajniški dnevnik ubožnega sklada, 1895–1934; parcelni zapisnik, 
1896; matica prebivalstva, 1910, 1925.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)

ObčINA SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0049

ČAS NASTANKA: 1908–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Slovenske Konjice je upravno spadala k sodnemu okraju Konjice, Okrajno glavarstvo Celje, po ustanovitvi Okrajnega 
glavarstva Konjice 2. 9. 1903 pa k Okrajnemu glavarstvu Konjice. Leta 1880 je Občina Konjice-okolica obsegala kraje Breg, 
Dobrava, Gabrovlje, Hebenštrajt, Konjiška vas, Nova vas, Polene, Preloge, Prežigal, Spodnja Pristava, Zeče, Škalce in Bukole. 
V osemdesetih letih 19. stoletja je imela občina 373 hiš in štela 1994 prebivalcev. 11. 10. 1937 sta bili Občina Konjice-trg in Ob-
čina Konjice-okolica združeni v novo Občino Slovenske Konjice. Njej sta bili pridruženi še katastrski občini Perovec in Tepanje.
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HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Slovenske Konjice, za tem Občinski ljudski odbor 
Slovenske Konjice, po reorganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Slovenske Konjice. Slednja je gradivo 
predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Parcelni zapisnik občine Spodnje Grušovje, 1908; posestni listi katastrskih občin Križevec, Perovec, Škalce, Konjiška vas, Pod-
gorje, Preloge, Slemene, Slovenske Konjice, Stranice, Tepanje I., Tolsti Vrh; imenik agrarnih subjektov, 1930–1941; posestni listi 
katastrskih občin, 1944.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 1995)

ObčINA gRIže SI_ZAC/0050

ČAS NASTANKA: 1906–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Griže je upravno spadala pod Sodni okraj Celje, Okrajno glavarstvo Celje, od leta 1922 pa k Srezu Celje. V osemdesetih 
letih 19. stoletja je občina obsegala kraje Sveti Pongrac, Zabukovica, Griže in Migojnice. Imela je 343 hiš in 2031 prebivalcev, 
po ljudskem štetju 1931 pa 403 hiše in 2.177 prebivalcev.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Griže, za tem Občinski ljudski odbor Griže, po 
reorganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Gradbeni načrti, 1938–1940; spisi iz dobe Avstro-Ogrske, 1906–1912; zapisniki iz let 1939–1940; seznam članic dekliškega 
krožka Griže, 1937–1941; zapisniki sej občinskega odbora, 1933–1941.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2008)

ObčINA StUDeNeC SI_ZAC/0051

ČAS NASTANKA: 1886–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Studenec je upravno spadala k sodnemu okraju Krško, Okrajno glavarstvo Krško. Po izvedenem ljudskem štetju leta 
1869 je občina obsegala kraje Arto, Log, Brezje pri Studencu, Brezovo, Studenec, Dule, Hubajnica, Jarčji Vrh, Jerman Vrh, 
Impolca, Lukoveca, Močvirje, Gorenje Radulje, Orle, Ponikve, Konjsko, Rovišče in Zaboršt. V tem času je imela 495 hiš in 2445 
prebivalcev. Med komasacijo ji je bila priključena občina Bučka, ki pa so jo leta 1936 ponovno izločili.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Studenec, nato Občinski ljudski odbor Studenec, 
po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Krško. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1925–1941; popis rekrutov, 1886–1920.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, srbski
PISAVA: latinica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2007)
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ObčINA SVetI jURIj Ob tAbORU SI_ZAC/0052

ČAS NASTANKA: 1873–1937
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Upravno je občina Sv. Jurij ob Taboru spadala k sodnemu okraju Vransko, Okrajno glavarstvo Celje. Leta 1880 so k občini 
spadali kraji Kapla, Loke, Sveti Lenart, Sveti Miklavž, Pondor, Črni vrh in Tabor. 21. 3. 1934 ji je bila priključena občina Grajska 
vas, izločen pa kraj Tršca in priključen občini Vransko-trg. Občina se je preimenovala v občino Tabor. 13. 3. 1936 je bila iz nje 
izločena bivša občina Grajska vas in priključena k občini Gomilsko, oktobra istega leta pa sta bili izločeni še bivši občini Sv. 
Jeronim in Prekopa in priključeni občini Vransko. 5. 3. 1937 je bila občina preimenovana v občino Sv. Jurij ob Taboru.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij ob Taboru, nato Občinski ljudski odbor 
Tabor, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Žalec. Slednja je nato gradivo predala Zgodovinskemu arhivu 
Celje.

VSEBINA
Zapisnik o izdanih domovnicah pri županstvu Št. Jurij ob Taboru, 1873–1922; zapisnik o izdanih domovinskih listih, 1925–1934; 
statut o ustanavljanju in sistemiziranju službenih mest ter ureditvi službenih odnosov uslužbencev občine Tabor, 1937.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 1996)

ObčINA SVetA KAtARINA SI_ZAC/0053

ČAS NASTANKA: 1894–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveta Katarina je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu Šmarje 
pri Jelšah. Sodi med manjše podeželske občine, saj je leta 1880 obsegala samo kraja Sveta Katarina in Vrhe. Imela je samo 28 
hiš in 159 prebivalcev. Med komasacijo je bila priključena občini Rogaška Slatina-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb za gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, nato Občinski ljudski odbor Rogaška 
Slatina, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu 
arhivu Celje.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik, 1894–1933; blagajniška knjiga, 1894–1934; matični listi; sejni zapisniki, 1929–1933.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010)

ObčINA SVetI lOVReNC POD PROžINOm SI_ZAC/0054

ČAS NASTANKA: 1919–1928
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveti Lovrenc pod Prožinom je upravno spadala k sodnemu okraju Celje, Okrajno glavarstvo Celje. Sodi med pode-
želske občine, leta 1880 so k občini spadali kraji Šentjanž, Sveti Lovrenc (danes Kompole), Laška vas in Prožinska vas, imela 
pa je 209 hiš in 1002 prebivalca. Med komasacijo je bila priključena občini Teharje.
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HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pod Prožinom, nato Občinski ljudski 
odbor Štore, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Celje. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu 
Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1919–1928; okrožnice sreskega poglavarja.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1985)

ObčINA SVetI mOHOR SI_ZAC/0055

ČAS NASTANKA: 1894–1933
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveti Mohor je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 k srezu Šmarje pri 
Jelšah. Občina Sveti Mohor sodi med manjše podeželske občine, saj je leta 1880 obsegala samo kraja Sveti Mohor in Male 
Rodne. Imela je 51 hiš in 208 prebivalcev. Med komasacijo je bila priključena občini Rogaška Slatina-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, nato Občinski ljudski odbor 
Rogaška Slatina, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgo-
dovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1896–1923; proračun občine, 1927–1928; matični zapisnik, 1900–1931; popis živine, 1923; dnevnik ubožnega 
sklada, 1894–1924.

SISTEM UREDITVE: abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)

ObčINA SVetI PeteR V SAVINjSKI DOlINI SI_ZAC/0056

ČAS NASTANKA: 1832–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveti Peter v Savinjski dolini je upravno spadala k sodnemu okraju Celje, Okrajno glavarstvo Celje, od leta 1922 pa 
k srezu Celje. Leta 1850 je obsegala dve katastrski občini, in to Sv. Peter in Zalog. Leta 1880 so k občini spadali kraji Zgornje 
Grušovlje, Spodnje Grušovlje, Dobrteša vas, Sveti Peter v Savinjski dolini, Podlog, Zgornje Roje, Spodnje Roje in Zalog. Imela 
je 260 hiš in 1219 prebivalcev. Po ljudskem štetju leta 1931 se je število prebivalcev dvignilo na 1441.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Šempeter v Savinjski dolini, nato Občinski ljudski 
odbor Šempeter v Savinjski dolini, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki občinskih sej, 1876–1940; finančne zadeve, 1878–1935; krajevni ubožni sklad, 1919–1928; statistični prikaz občine, 
1929–1930; razglas o protestnem zborovanju hmeljarjev zaradi uvedbe visoke carine; davčne zadeve, 1870–1938; volitve, 
1875–1936; ljudska štetja, številčenje hiš, 1850–1900; šolske zadeve, 1870–1940; socialne zadeve, 1870–1940; zdravstvene 
zadeve, 1874–1929; sodstvo, 1872–1938; regulacija rek, ceste, komunala, 1873–1940; društva, 1869–1929; gradbene zade-
ve, 1871–1910; vojaške zadeve, 1870–1941; domovnice, 1862–1914; razno, 1832–1915; katastrske mape; opravilni zapisniki, 
1866–1918, 1928–1929.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski
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PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 1987)

ObčINA šmARtNO V ROžNI DOlINI SI_ZAC/0057

ČAS NASTANKA: 1880–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Šmartno v Rožni dolini je upravno spadala k sodnemu okraju Celje, Okrajno glavarstvo Celje. Leta 1880 je obsegala 
kraje Pepelno, Konjsko, Jezerce, Loče, Šmartno v Rožni dolini, Otemna, Rožni Vrh, Rupe, Slatina in Brezova. 21. 3. 1924 je bila 
ukinjena in priključena občini Vojnik-okolica. Leta 1936 je bila iz občine Vojnik-okolica ponovno izločena vsa bivša občina 
Šmartno v Rožni dolini ter iz občine Velika Pirešica del kraja Gorica, Sv. Jungert in Zavrh. S tem je bila ustanovljena nova 
občina Šmartno v Rožni dolini.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, nato Občinski ljudski 
odbor Šmartno v Rožni dolini, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Celje. Slednja je gradivo predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Domovnice, 1880–1920; delovodnik, 1941; prijave in odjave.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1985)

ObčINA SVetA tROjICA SI_ZAC/0058

ČAS NASTANKA: 1894–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveta Trojica je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k Srezu Šmarje 
pri Jelšah. Sodi med manjše podeželske občine, saj je leta 1880 je obsegala samo kraja Velike Rodne in Ceste. Imela je 114 hiš 
in 485 prebivalcev. Leta 1933 je bila priključena občini Rogaška Slatina-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, nato Občinski ljudski odbor 
Rogaška Slatina, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgo-
dovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik, 1894–1934; evidenca vojnih obveznikov, 1903–1933; matični listi do leta 1933; opravilni zapisniki, 1919–
1925; prijave v občino, 1927–1933; spisek lastnikov živine, vozil, opreme; mobilizacija, 1925.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010)

ObčINA SVetI VID PRI gRObelNem SI_ZAC/0059

ČAS NASTANKA: 1927–1930
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveti Vid pri Grobelnem je upravno spadala k sodnemu okraju Šmarje, Okrajno glavarstvo Celje, od leta 1922 pa k 
srezu Šmarje pri Jelšah. K občini so leta 1880 spadali kraji Grobelno, Lipovec, Gornja vas, Platinovec, Rakovec, Sveti Vid pri 
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Grobelnem in Bodrež. Imela je 241 hiš in 1084 prebivalcev. Leta 1933 je bila priključena občini Šmarje pri Jelšah, leta 1936 pa 
bila ponovno vzpostavljena kot samostojna občina. Njej so bili priključeni iz občine Ponikva še kraji Završe, Spodnje Selce 
in del kraja Ponkvica.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Grobelnem, po reorganizaciji uprave 
leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisnik sej, 1927–1930.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)

ObčINA šOštANj SI_ZAC/0060

ČAS NASTANKA: 1890–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Šoštanje je upravno spadala k sodnemu okraju Šoštanj, Okrajno glavarstvo Slovenj Gradec. Leta 1880 so iz katastrskih 
občin Družmirje, Ravne in Lokovica ustanovili občino Šoštanj-okolica, občina Šoštanj -trg pa je poleg trga obsegala še Gorico. 
Leta 1880 je občina Šoštanj-trg imela 133 hiš in 835 prebivalcev, občina Šoštanj-okolica pa 333 hiš in 1755 prebivalcev. Obe 
sta se ponovno združili leta 1937 v novo občino Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Mestni ljudski odbor Šoštanj, nato Občinski ljudski odbor Šoštanj, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Velenje. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Dnevnik o izdaji občinskega urada trga Šoštanj, 1890; socialne zadeve, 1905–1939; občinske volitve, 1906–1912; kramarske 
stojnice – povišanje cen, 1912; domovinske pravice, 1906–1918; vojne zadeve, 1915–1917; zapisnik seje narodnega sveta, 1918; 
gospodarske zadeve, 1915–1920; zapisniki sej občinskega odbora, 1919–1926; ustanovitev meščanske šole v Šoštanju, 1919; 
tovarna Woschnagg in sinovi – seznam zaposlenega osebja, 1920; gradnja šole, 1924–1926; gradbene zadeve, 1920–1926; 
seznam prebivalstva, 1925–1931; gradnja vodovoda, 1928–1933; splošni spisi, 1905–1939; društvene zadeve, 1929–1938; 
oddaja ribolova v zakup, 1940.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Hostnik, 1984)

ObčINA šeNt ANDRAž PRI VeleNjU SI_ZAC/0061

ČAS NASTANKA: 1921–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Šent Andraž pri Velenju je upravno spadala k sodnemu okraju Šoštanj, Okrajno glavarstvo Slovenj Gradec. Leta 1880 
je občina obsegala katastrski občini Sveti Andraž nad Polzelo in Dobrič. Leta 1934 je bila iz bivše občine Št. Andraž in Št. Ilj 
ustanovljena nova občina Ložnica pri Velenju. Leta 1936 pa je bila ponovno ustanovljena kot samostojna občina Št. Andraž 
pri Velenju.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Sveti Andraž pri Velenju, po reorganizaciji uprave 
leta 1963 pa Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Popisna knjiga občine Št. Andraž pri Velenju, 1921–1933; opravilni zapisnik, 1930–1931; domovinske zadeve, 1934–1939; vo-
jaške zadeve, 1930–1940; socialne zadeve, 1931–1940; finančne zadeve, 1930–1940; upravne zadeve, 1938; ceste, 1930–1940.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1984)

ObčINA teHARje SI_ZAC/0062

ČAS NASTANKA: 1863–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Teharje je upravno spadala k sodnemu okraju Celje, Okrajno glavarstvo Celje. Leta 1880 je občina obsegala kraje 
Kresnike, Lipa, Osenca, Pečovje, Bukovžlak, Zavodna, Slance, Čret, Teharje in Vrhe. Imela je 283 hiš in 1823 prebivalcev. Leta 
1933 sta ji bili priključeni še občini Sv. Lovrenc pod Prožinom in Svetina.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Teharje, nato Občinski ljudski odbor Štore, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Celje. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1886–1937; zapisniki sestankov občinske uprave, 1934–1940; zapis nekaterih dogodkov iz 
zgodovine občine, 1886–1895; ogledni zapisnik umrlih, 1898–1949; pravila pevskega društva Marjetica, 1921–1922; seznam 
novoizvoljenih občinskih odbornikov, 1933; imenik posestnikov občine Teharje; načrt regulacije novega pokopališča, 1940; 
zadolžnice in kupne pogodbe, 1863–1904.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1994)

ObčINA teKAčeVO SI_ZAC/0063

ČAS NASTANKA: 1894–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Tekačevo je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k srezu Šmarje pri 
Jelšah. Sodi med manjše podeželske občine, saj je obsegala leta 1880 samo kraja Tekačevo in Topole. Imela je 93 hiš in 429 
prebivalcev. Leta 1933 je bila priključena občini Rogaška Slatina-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, nato Občinski ljudski odbor 
Rogaška Slatina, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgo-
dovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik, 1894–1934; dnevnik ubožnega sklada, 1894–1934; proračun občine, 1931–1932; zapisnik sej, 1894–1933; 
zapisnik o izdanih delavskih knjižicah, 1908–1932.

SISTEM UREDITVE: abecedni
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1986)

ObčINA tOPOlšICA SI_ZAC/0064

ČAS NASTANKA: 1937–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Topolšica je upravno spadala k sodnemu okraju Šoštanj, Okrajno glavarstvo Slovenj Gradec. Leta 1880 so k občini 
spadali kraji Zavodnje, Topolšica in Sveti Vid. Imela je 199 hiš in 1177 prebivalcev. Leta 1933 so ji priključili občino Sv. Florijan.
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HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Topolšica, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa 
Skupščina občine Velenje. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Vabila na seje občinske uprave, 1937–1940.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1984)

ObčINA tRbOVlje SI_ZAC/0065

ČAS NASTANKA: 1849–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 11,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 113 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Trbovlje je upravno spadala k sodnemu okraju Laško, Okrajno glavarstvo Celje, od leta 1922 pa k srezu Laško. V osem-
desetih letih 19. stoletja so k občini spadali kraji Gabersko, Sveta Katarina, Knezdol, Sveti Lenart, Loke, Sveti Marko, Ojstro, 
Planina, Plesko, Prapretno, Retje, Studence in Trbovlje. Imela je 654 hiš in 8464 prebivalcev. Leta 1934 sta ji bila priključena 
bivša občina Marija Reka in kraj Sv. Planina, izločena pa katastrska občina Sv. Marko, ki ji je bila ponovno priključena leta 
1936, istega leta pa je bila iz nje izločena bivša občina Marija Reka.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Mestni ljudski odbor Trbovlje, nato Občinski ljudski odbor Trbovlje, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Trbovlje. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Opravilni zapisniki občinskega urada, 1849–1940; zapisniki sej občinskega odbora, 1871–1940; volitve občinskih odbornikov, 
1867–1938; zapisniki gerentskega sosveta, 1919–1925; proračun občine, 1855–1940; dekret o povišanju Trbovelj v trg, 1926; 
občinski uslužbenci in uslužbenske pragmatike, 1860–1940; porotniški imeniki, 1923; volilni imenik, 1880–1926; gradbene za-
deve, 1871–1945; ljudsko štetje 1869–1930; gradnja vodovoda, elektrifikacija 1908–1939; sejmi 1876–1940; statistika, 1926–1937; 
mestna klavnica, hladilnica, 1928–1942; naravne nesreče, 1851–1940; socialne zadeve, 1850–1940; domovinska pristojnost, 
1858–1941; šolske zadeve, 1850–1940; vojaške zadeve, 1851–1940; društva, 1872–1941; zdravstvene zadeve, 1858–1940; popis 
izseljencev, 1929–1937; spisi Trboveljske premogokopne družbe, 1874–1929; policijske zadeve, 1870–1940.

SISTEM UREDITVE: prvotni, tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: popis v izdelavi

ObčINA VItANje SI_ZAC/0066

ČAS NASTANKA: 1844–1942
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Vitanje je upravno spadala k sodnemu okraju Konjice, Okrajno glavarstvo Celje. V osemdesetih letih 19. stoletja je 
občina Vitanje obsegala samo Vitanje-trg in Vitanje-vas. Imela je 100 hiš in 536 prebivalcev. Leta 1933 so ji bile priključene 
občine Brezen, Ljubnica, Kozjak, Paka, Spodnji Dolič ter iz občine Skomarje katastrska občina Hudinja. Že leta 1934 pa je bilo 
območje nekdanje občine Kozjak izločeno in priključeno k občini Mislinja.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Vitanje, nato Občinski ljudski odbor Vitanje, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Slovenske Konjice. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zemljiških parcel in gradbenih parcel katastrske občine Hudinja, 1844; seznami vojnih obveznikov, 1884–1914; vabila 
na seje občinskega odbora, 1925–1939; zapisnik seje občinskega odbora, 1926; proračuni, 1939–1939; zapisniki sestankov strel-
ske družine Vitanje, 1933–1936; evidenčna knjiga o predhodnih stanovalcih, 1934–1942; seznam občinskih revežev v hiralnici 
Vojnik, 1938–1939; seznam uslužbencev občine Vitanje, 1939; domovinske zadeve, 1891–1940; seznam uslužbencev, 1939.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
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JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010)

ObčINA VRANSKO SI_ZAC/0067

ČAS NASTANKA: 1889–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Vransko je upravno spadala k sodnemu okraju Vransko, Okrajno glavarstvo Celje. V osemdesetih letih 19. stoletja je 
občina obsegala kraje Vransko, Ločica, Prekopa, Stopnik in Čeplje. Imela je 321 hiš in 1785 prebivalcev. Leta 1934 je bil občini 
priključen kraj Tršca, leta 1936 pa še bivši občini Sv. Jeromin in Prekopa.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Vransko, nato Občinski ljudski odbor Vransko, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki o delavskih in poselskih knjižicah, 1889–1892; obrtne zadeve, 1895–1914; ceste, 1897–1940; gradbene zadeve, 
1916–1940; vojaške zadeve, 1897–1913; ustanovitev lastne šole in šolske občine Prekopa, 1913; seznam naseljenih krajev, 1937.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1984)

ObčINA ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0068

ČAS NASTANKA: 1893–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 26 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Zagorje ob Savi je upravno spadala k sodnemu okraju Litija, Okrajno glavarstvo Litija. V sedemdesetih letih 19. 
stoletja je občina obsegala kraje Zagorje, Selo, Toplice in Sveti Urh. Imela je 125 hiš in 1879 prebivalcev. Leta 1934 je bil iz nje 
izločen kraj Sv. Planina in priključen občini Trbovlje. Leta 1937 so ji priključili vse kraje ukinjene občine Št. Lambert, ki niso bili 
priključeni občini Vače in Litija.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Mestni ljudski odbor Zagorje ob Savi, nato Občinski ljudski odbor Zagorje 
ob Savi, po reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Zagorje ob Savi. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu 
arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora, 1893–1939; proračun občine, 1898–1941; zapisnik seje šolskega sveta v Toplicah, 1913; 
zapisniki sej odbora obrtno-nadaljevalne šole v Toplicah, 1916–1923; gradbene zadeve, 1922–1940; zadruge, 1926–1939; 
društva, 1938–1939; zapisniki zdravstveno-prosvetnega odseka, 1929; zapisniki občinskega kmetijskega odbora, 1933–1941; 
učne pogodbe, 1933–1939.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1984)

ObčINA žAleC SI_ZAC/0069

ČAS NASTANKA: 1761–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Žalec je upravno spadala k sodnemu okraju Celje, Okrajno glavarstvo Celje. V osemdesetih letih 19. stoletja je obsegala 
kraje Vrbje, Zgornja Ložnica, Spodnja Ložnica in trg Žalec. Imela je 191 hiš in 1.194 prebivalcev. Po ljudskem štetju leta 1931 
se je število prebivalcev dvignilo na 2.150. Leta 1937 ji je bila priključena občina Gotovlje.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Žalec, nato Občinski ljudski odbor Žalec, po reor-
ganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Pogodba med gospoščino Novo Celje in trgom Žalec, 1761; stanovska zadolžnica, 1809; spisek zadolžnic, 1848; izdatki občine, 
1881; zapisniki sej, 1885–1941; seznam o imetju in premoženju soseske trg Žalec, 1902; situacijski načrt občine Žalec, 1903; 
regulacija Savinje, 1904; zapisnik o izdaji domovnic, 1921–1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Marolt, 1984)

OKUPACIjSKA ObčINA Celje SI_ZAC/0075

ČAS NASTANKA: 1940–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Celje je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 18.190 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, kata-
strskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Celje obsegala katastrske občine Celje (Cilli), Ostrožno 
(Forstwald), Hudinja (Kötting), Medlog (Möllag), Lisce (Laisberg), Zagrad (Schlossberg), Košnica (Weichenried).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Gradivo okupacijske občine Celje je hranil Mestni muzej Celje. V Zgodovinski arhiv Celje je bilo predano ob njegovi ustanovitvi 
leta 1957.

VSEBINA
Začasni načrt delitve dela na magistratu, 1941; seznami uslužbencev občine, 1941–1943; delovni čas v uradih, dežurstva lekarn 
in zdravnikov, 1943–1945; poročila o posameznikih, ki so odšli v partizane in njihovih družinskih članih, 1944–1945; premo-
ženjsko-pravna razmerja, 1940–1945; davki, 1941–1945; stanovanjske zadeve, 1940–1945; kmetijstvo in oskrba prebivalstva, 
1941–1945; industrija, obrt in trgovina, 1941–1944; avtobusni promet, 1941–1945; dobava elektrike, 1940–1944; oskrba z vodo, 
gradnja vodovoda iz Medloga, 1942–1945; obvezno delo, 1942–1945; protiletalska zaščita, 1942–1945; gasilci, tehnična nujna 
pomoč, Rdeči križ, 1941–1945; bombni napadi, 1945; vojna škoda, 1942–1945; spisi gradbenega urada, 1941–1944; tehnična 
dokumentacija, 1941–1945; šolstvo, 1941–1945; kultura, 1941–1944; raznarodovalni ukrepi, 1941–1945; socialno in bolniško 
zavarovanje, pokojnine, podpore, 1941–1945.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA gORNjI gRAD SI_ZAC/0076

ČAS NASTANKA: 1942–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Gornji Grad je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 3963 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Gornji Grad obsegala katastrske občine Sveti Florjan 
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(Floriani), Sveti Lenart (Leonhard bei Oberburg), Šmartno (Martinstal), Homec (Neils), Gornji Grad (Oberburg), Sveti Miklavž 
(Steingruben), Tirosek (Tirolfsegg) in Bočna (Wetzen).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb nad gradivom prevzel Krajevni ljudski odbor Mozirje, nato Občinski ljudski odbor Mozirje, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Mozirje. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Izmera posekanega lesa v revirju Gornji Grad, 1943; okrožnica župana lesnim trgovcem, 1943; gozdni urad Gornji Grad – stanje 
posekanega lesa, 1942–1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA HRAStNIK SI_ZAC/0077

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Hrastnik je upravno spadala pod okrožje Trbovlje in je leta 1941 imela 7559 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina obsegala katastrske občine Sveti Štefan (Auern), 
Ojstro II (Brunnen), Hrastnik (Eichtal), Sveti Jurij pri Hrastniku (Georgen bei Eichtal), Marno (Marnau), Dol (Obertal) in del 
Podkraja (Saudörfl).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Hrastnik. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Korespondenca med občino in pooblaščencem za utrjevanje nemštva v Trbovljah glede stanovanj zaposlenih, 1941; seznam 
občinskih uslužbencev, 1941–1942; količina pšenice v občini aprila 1941; cenilni zapisniki zaplenjenega premoženja izselje-
nih, 1941–1943; osebne mape uslužbencev, 1941–1945; premoženje izseljenih, ustreljenih, pobeglih in prisilno rekrutiranih, 
1941–1945; seznam v Celju in Mariboru ustreljenih prebivalcev občine, 1942; zapisnik pregledov občinske blagajne, 1942–1945; 
okrožnice župana, 1943; poročilo župana o zaplembah v letih 1941–1943; matični urad Hrastnik – knjiga umrlih, 1945; proti-
avionska zaščita, 1945; seznam sredstev občine v hranilnicah, društvu Sokol in v električni zadrugi, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA KOStANjeVICA NA KRKI SI_ZAC/0078

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

3. maja 1941 je bila ustanovljena Ljubljanska pokrajina. Občina Kostanjevica je upravno spadala pod Ljubljansko pokrajino 
in Okrajno glavarstvo Novo mesto. Italijanska okupacijska politika v Ljubljanski pokrajini je bila milejša od nemške. V držav-
ni upravi je pustila dvojezičnost. K občini Kostanjevica so spadale naslednje vasi: Avguštine, Črešnjevec, Črneča vas, Dobe, 
Dobrava, Dolšce, Frluga, Globočice, Gradnje, Grič, Ivanjše, Jablance, Karlče, Kočarija, Kostanjevica-mesto, Mladje, Orehovec, 
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Oštrc, Podstrm, Dolnja Prekopa, Gornja Prekopa, Prušnja vas, Ržišče, Slinovce, Male Vodenice, Velike Vodenice, Vrbje, Vrtača in 
Zaboršt. Občina Kostanjevica je štela 3.298 prebivalcev. Leta 1943 je bil za župana občine imenovan Jože Likar, za sosvetnike 
pa Franc Župan, Janez Stopar, Franc Brsana, Franc Švalja, Franc Golob in Anton Škulja.

Viri in literatura:
SI_ZAC/0078, Okupacijska občina Kostanjevica, AŠ 1, Seznam vasi in števila prebivalcev v občini 
Kostanjevica; Odlok o postavitvi županov in občinskih sosvetov, 1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Krško. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Pokrajinski podporni urad, 1941–1943; protiletalska zaščita, 1942–1945; odobritev občinske hranilnice, 1943; seznam padlih 
in umrlih zaradi vojnih razmer v občini, 1943; popis obveznikov delovne službe (navodila, seznam), 1943; zapisnik zahtevka 
po Italijanih povzročene škode, 1943; seznam trgovcev, gostilničarjev in obrtnikov iz občine v Novem mestu, 1943; socialne 
zadeve, 1943–1945; gradbene zadeve, 1943–1945; seznam Romov z družinami iz Kostanjevice stanujočih na hišni številki 69; 
seznam obrtnikov, gostilničarjev in trgovcev občine Kostanjevica, 1945; kmetijske zadeve, 1942–1945; zapisnik o grobu ustre-
ljenih partizanov v Globočicah, 1942; obrtne zadeve, 1942–1945; domobranci, 1944–1945; seznam zdravnikov, lekarnarjev in 
babic v občini, 1944; navodila za izdelavo seznamov vojnih obveznikov, 1944; navodila za zbiranje podatkov o škodi, nastali 
pri letalskih napadih, 1945; seznami mož, zaposlenih pri utrjevanju Kostanjevice; cepljenja, 1942–1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, italijanski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA lAšKO SI_ZAC/0079

ČAS NASTANKA: 1942–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Laško je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 10.841 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, kata-
strskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Laško obsegala katastrske občine Rečica (Kailgraben), 
Slivno (Kriechendorf), Sveti Lenart nad Laškim (Leonhard ob Tüffer), Lahomšek (Mariagraz), Sveti Krištof (Michelberg ob Tüffer), 
Sveti Peter pri Jurkloštru (Petersberg), Rifengozd (Reifferwald), Sveti Rupert (Ruperti), Tremerje (Tremersfeld), Laško (Tüffer), 
Podvin (Unterwein bei Tüffer) in Lahomno (Walchen).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Laško. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Seznam gostov v gostišču Denk, 1942; postopek proti Francu Marincu zaradi slovenskega govorjenja, 1943; plačilna lista 
dekliške šole, 1945; načrt lesenega mostu preko Savinje pri toplicah Laško; katastrski načrti.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA leSKOVeC PRI KRšKem SI_ZAC/0080

ČAS NASTANKA: 1941–1942
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Leskovec pri Krškem je upravno spadala pod okrožje Brežice. Po uredbi o imenih občin, katastrskih občin in krajev 
na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Leskovec pri Krškem obsegala samo katastrsko občino Leskovec pri Krškem 
(Haselbach bei Gurkfeld).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Krško. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Dopis glede zamenjave jugoslovanskih vozniških dovoljenj, 1941; razglasi župana, 1941–1942; prepoved rezerviranja oblačil 
in obutve pri trgovcih, 1942; obvestilo o odprtju glavne šole v Krškem, 1942; zbiranje zimskih oblačil za vojsko, 1942.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA mOZIRje SI_ZAC/0081

ČAS NASTANKA: 1942–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Mozirje je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 2987 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, kata-
strskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Mozirje obsegala katastrske občine Loke (Auwiesen), 
Ljubija (Liffai), Šmihel (Michelberg bei Praßberg), Mozirje (Praßberg), Sveta Radegunda (Radigund), Brezje (Rosenberg im 
Sanntal) in Lepa Njiva (Schönacker).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Mozirje. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Prostovoljna gasilska enota v Mozirju (seznam članov, prejem občinskega prispevka), 1943; tečaj za mizarje, 1943; razno, 
1942–1944.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA POlZelA SI_ZAC/0082

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Polzela je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 2753 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, katastr-
skih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Polzela obsegala katastrske občine Polzela (Heilenstein), 
Sveti Andraž nad Polzelo (Kreuzberg), Založe (Neukloster), Dobrič (Ölberg) in Podvin (Unterwein).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Popravilo šole v Sv. Andražu (računi, dopisi), 1941–1942; kmetijske zadeve, 1942–1944; popravilo šole na Polzeli, 1942; name-
stitev vodovodne naprave na električni pogon, 1942; napotitev mladine v območno vzgojno taborišče (okrožnica, pozivi, 
seznam), 1945; poizvedbe o izrabi zemljišč (navodila, poročila), 1943; šolske zadeve, 1942–1944; reševanje stanovanjskih 
vprašanj posameznikov, 1942–1944; okrožnica in poročilo glede gradov in ostalih večjih zgradb v občini, 1944; delovodniki, 
1940–1941; smernice glede pomoči kmetijstvu, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA RADeče SI_ZAC/0083

ČAS NASTANKA: 1942–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Radeče je upravno spadala pod okrožje Trbovlje. Po uredbi o imenih občin, katastrskih občin in krajev na Spodnjem 
Štajerskem iz leta 1943 je občina Radeče obsegala del katastrske občine Podkraj (Ort im Schild), Radeče (Ratschach) in Svibno 
(Scharfenberg).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Laško. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Poročilo o stanju v občini, 1942; nabava vozil za škropljenje cest, 1942; matični urad – knjiga rojstev in umrlih, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA ROgAšKA SlAtINA SI_ZAC/0084

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rogaška Slatina je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 6850 prebivalcev. Po uredbi o imenih 
občin, katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina obsegala katastrske občine Gabrnik (Bu-
chheim), Nimno (Gneun), Sveti Križ (Heiligenkreuz bei Rohitsch), Sveta Katarina (Kathrein), Drevenik (Königbrunn), Tekačevo 
(Laufendorf), Negonje (Negaun), Topole (Pappeldorf), Plat (Plath), Ratanska vas (Radmannsdorf), Rajnkovec (Rainersberg), 
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Sveti Mohor (Rodeinburg), Rogaška Slatina (Rohitsch Sauerbrunn), Ceste (Strass bei Rohitsch Sauerbrum), Brestovec (Ulmen), 
Spodnja Kostrivnica (Unterplath), Spodnje Sečovo (Unterschlag), Čača vas (Zasselsdorf) in Cerovec (Zerreich).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Okrožnica sreskega načelstva Šmarje pri Jelšah glede ukrepov občine po zasedbi, 1941; politični komisar okrožja Celje – pre-
hrambeni urad (okrožnice, dopisi), 1941; politični komisar okrožja Celje – gospodarski urad (okrožnice, dopisi), 1941; politični 
komisar okrožja Celje – gozdarska služba (poročilo glede sečnje lesa) 1941; obvestilo o ureditvi izpostave pooblaščenca 
državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Celju, 1941; politični komisar okrožja Celje – veterinarski urad (okrožnice), 
1941–1942; kmetijstvo, preskrba, trgovina, 1941–1944; obrt, industrija, 1941–1944; davki, finančne ustanove, 1941–1944; šol-
stvo, 1941; socialne zadeve, 1941; protiletalska zaščita, obrambna dela, 1943–1945; gradbene zadeve, 1942–1944; Štajerska 
domovinska zveza, 1941; zapisniki o priznanjih očetovstva, 1942–1944; seznam vojnih ujetnikov, 1941; seznam žandarjev na 
postaji Rogaška Slatina.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: kronološki
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA SVetI jURIj PRI tAbORU SI_ZAC/0085

ČAS NASTANKA: 1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveti Jurij pri Taboru je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 1910 prebivalcev. Po uredbi o imenih 
občin, katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina obsegala katastrske občine Sveti Lenart 
(Leonhard über Oppendorf), Sveti Miklavž (Niklasberg), Ojstriška vas (Oppendorf) in Črni vrh (Schwarzenberg bei Oppendorf).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje

VSEBINA
Poročila glede duhovnika, verskih opravil in razpoloženja prebivalcev, 1941; seznam lastnikov obratov lesne industrije, žag 
in trgovin z lesom, 1941; škropljenje hmelja, seznam pridelovalcev, 1941; plakat z navodili prebivalstvu glede stikov z vojnimi 
ujetniki, 1941; poročilo o zaplenjenih in praznih trgovskih, obrtnih ter kmetijskih obratih, 1941; podatki o številu prebivalstva 
v občini, 1941; seznam lastnikov bencinskih in dizelskih motorjev v kmetijskih obratih, 1941; nastavitev protipožarnih straž, 
1941; poročilo o učiteljih v občini, 1941; preimenovanje slovenskih krajevnih in ledinskih imen, 1941.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA teHARje SI_ZAC/0086

ČAS NASTANKA: 1942–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Teharje je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 4991 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Teharje obsegala katastrske občine Bukovžlak 
(Buchenschlag), Svetina (Lichtenberg), Sveti Lovrenc pri Prožinu (Lorenzen bei Presing), Prožinska vas (Presingdorf), Kresnike 
(Stockenhammer) in Teharje (Tüchern).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Celje. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Okrožnice okrožnega vodstva Štajerske domovinske zveze, 1942–1943; spisi v zvezi z aretacijo Josipa Majdiča in zaplembo 
gradu Majdič, 1944–1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA tRbOVlje SI_ZAC/0087

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 31 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Trbovlje je upravno spadala pod okrožje Trbovlje in je leta 1941 imela 13.974 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Trbovlje obsegala katastrske občine Dobovec (Ei-
chwang), Knezdol (Grafenstuhl), Sveti Marko (Lugeck), Ojstro I (Scharfeneck), Kotredež (Seebach) in Trbovlje (Trifail).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje je bilo prevzeto 
v Pokrajinski arhiv Maribor. Slednji je leta 2007 gradivo predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Poročilo o velikosti katastrskih občin in njihovemu prebivalstvu, 1941; personalne mape uslužbencev občine, 1941–1945; 
kartoteka prebivalstva, 1941–1945; županove okrožnice, 1943; seznam pobeglih in nasilno rekrutiranih, 1944; poročila o 
razpoloženju prebivalstva, partizanskih akcijah, zbiralnih akcijah, 1944; kmetijstvo, trgovina, oskrba, 1941–1945; industrija, 
obrt, 1941–1945; elektrika, vodovod, 1941–1945; protiletalska zaščita, 1942–1945; raznarodovalni ukrepi, 1941–1945; Štajerska 
domovinska zveza, 1942–1945; gradbene zadeve, 1941–1945; seznam članov Nacionalsocialistične nemške delavske stranke 
(NSDAP), 1944–1945; seznam padlih in ubitih s strani partizanov, 1945; seznam prostovoljno prijavljenih v Zaščitni oddelek (SS), 
vojsko (Wehrmacht) in Državno delovno službo (RAD); poizvedbe glede posameznikov in njihove domovinske pravice, 1944; 
poročila o napadih na občinske urade in spremembah njihovih sedežev, 1944; občinski pravilnik, 1944; poročila o premože-
nju posameznih društev, 1944; uslužbenci občine (ureditev plač, seznam pobeglih v partizane, zaposlitve), 1944; prevajanje 
slovenskih in srbohrvaških besedil v nemščino, 1941; obvestila o umrlih v taboriščih in zaporih, 1942–1943; poročila o ubojih 
posameznikov s strani partizanov, 1942; socialne zadeve, 1941–1942; vojni ujetniki, 1941–1942; zaplembe, 1944; šolske zadeve, 
1941–1944; nova organizacija sadjarskih in vrtnarskih društev, 1942; davki, 1942–1943.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)
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OKUPACIjSKA ObčINA VelIKA PIRešICA SI_ZAC/0088

ČAS NASTANKA: 1941–1943
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Velika Pirešica je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 2987 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Velika Pirešica obsegala katastrske občine Železno 
(Eissenstätten), Studence (Helfenberg), Pirešica (Hofrain), Sveta Jungert (Kunigunden) in Ponikva (Ponigl).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Denarne podpore, 1941–1943; krčenje hmeljišč, 1943; navodila glede podajanja statističnih podatkov o posameznih kmetijah, 
1943; obrazložitev prošnje za odlog vpoklica v vojsko, 1943; dodelitev krmil občini, 1943; dobava semena, 1943; razpored 
nočne službe (straže) v občinskem uradu v Veliki Pirešici, 1943.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA VItANje SI_ZAC/0089

ČAS NASTANKA: 1942–1943
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Vitanje je upravno spadala pod okrožje Maribor ob Dravi in je leta 1941 imela 3477 prebivalcev. Po uredbi o imenih 
občin, katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Vitanje obsegala katastrske občine Brezen 
(Hammerberg), Spodnji Dolič (Hubel), Hudinja (Ködingen), Ljubnica (Liebenbach), Paka (Paak), Stenica (Steinhof) ter Vitanje 
(Weitenstein).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Slovenske Konjice. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Dokumenti osebnega vozila, 1942–1943; popis občinskih cest in poti.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA ZIDANI mOSt SI_ZAC/0090

ČAS NASTANKA: 1943
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Zidani Most je upravno spadala pod okrožje Trbovlje in je leta 1941 imela 3614 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Zidani Most obsegala katastrske občine Lokavec 
(Audörfl), Sveti Jurij pri Loki (Georgen an der Sawe), Loka (Laak an der Sawe), Okroglice (Lorenzenberg), Sveti Peter pri Loki 
(Mailand), Širje (Scheuern) in Radež (Schwarzenwald).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Laško. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Okrožnice župana, 1943.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

OKUPACIjSKA ObčINA žAleC SI_ZAC/0091

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Žalec je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 3650 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, katastrskih 
občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Žalec obsegala katastrske občine Zalog (Birnbaum), Gotovlje 
(Gutendorf), Šempeter v Savinjski dolini (Petersdorf im Sanntal) in Žalec (Sachenfeld).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Prijave tujcev, Judov in posameznikov brez državljanstva, 1941; socialne zadeve, 1941–1942; kmetijske zadeve, 1941–1945; 
dopisi glede inventarja društva Sokol v Šempetru, 1941; cepljenje, 1942; razglas občine o nedeljskem delovnem času trgovin 
in frizerskih obratov, 1944; poročili o pobeglih vojakih, 1944; seznama zaposlenih v bolnišnici Celje in bolnišnici Novo Celje, 
1944–1945; seznama prejemnikov vpoklica v Reich Arbeit Dienst (RAD); seznam obrtnih in kmetijskih obratov internirancev 
v občini.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Himmelreich, 1996)

ObčINA ANže SI_ZAC/0343

ČAS NASTANKA: pred 1930
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Anže je pred komasacijo spadala pod okraj Brežice, leta 1936 pa je bila priključena k novo ustanovljeni občini Raj-
henburg. Sodi med manjše podeželske občine, saj je leta 1890 imela 221 prebivalcev in 38 hiš.
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HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Krško. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Parcelni vpisnik, imenik zemljiških posestnikov občine Anže (pred 1930).

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

OKUPACIjSKA ObčINA šeNtjUR PRI CeljU SI_ZAC/0370

ČAS NASTANKA: 1941–1942
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Šentjur pri Celju je upravno spadala pod okrožje Celje in je leta 1941 imela 6008 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina obsegala katastrske občine Šentjur (Anderburg), 
Sveti Primož (Birkenhof), Pletovarje (Freistein), Grobelno (Grübel), Marija Dobje (Hart am Berge), Lokarje (Logau), Krajnčica 
(Markdorf), Rifnik (Reichenegg), Sveta Rozalija (Rosalienberg), Kameno (Steinen), Sveti Ilija (Trennenberg), Podgrad (Unter-
schloss), Sveta Uršula (Ursulaberg) in Tratna (Wiesen).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo pridobljeno z odkupom.

VSEBINA
Ukrepi župana po prevzemu oblasti aprila, 1941; karakteristike, 1941; okrožnice političnega komisarja/deželnega svetnika 
Celje, 1941–1942; upravljanje z zaplenjenim premoženjem, 1941–1942; seznam v taborišče poslanih občanov, 1942; seznam 
julija 1942 ustreljenih občanov v Celju; seznam do oktobra 1942 ustreljenih občanov; obvestilo Štajerske domovinske zveze 
glede izkaznic ustreljenih članov, 1942; seznam predmetov za srečelov; seznam krajev v občini.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2007)

ObčINA SVetI FlORIjAN SI_ZAC/0440

ČAS NASTANKA: 1896–1932
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveti Florijan je upravno spadala k sodnemu okraju Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, v času med obema svetovnima 
vojnama k srezu Šmarje pri Jelšah. V osemdesetih letih 19. stoletja je občina obsegala kraje Brezovec, Strmec, Stojno selo in 
Sveti Florijan. Imela je 191 hiš ter 860 prebivalcev. V času komasacije občin v tridesetih letih 20. stoletja je bila ukinjena in 
priključena občini Rogatec.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občine Sveti Florijan, 1896–1932.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 
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ObčINA mARIjA ReKA SI_ZAC/0448

ČAS NASTANKA: 1880
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Marija Reka je upravno spadala k sodnemu okraju Vransko, Okrajno glavarstvo Celje. Sodi med manjše podeželske 
občine, saj je v osemdesetih letih 19. stoletja obsegala samo dve vasi, in sicer Reko veliko in Reko malo. Imela je 92 hiš in 529 
prebivalcev. V času komasacije občin leta 1934 je bila priključena občini Sveti Pavel pri Preboldu.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Občinski imenik prebivalstva, 1880.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

ObčINA SeVNICA SI_ZAC/0449

ČAS NASTANKA: 1921–1939
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sevnica je upravno spadala k sodnemu okraju Sevnica, Okrajno glavarstvo Brežice. V osemdesetih letih 19. stoletja 
je občina imela 442 hiš in 2251 prebivalcev. K občini so spadali kraji Drožanje, Ledina, Sevnica, Šmarje, Metni vrh, Orehovo, 
Orešje in Žurkov dol.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Sevnica. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Poslovnik za poslovanje občinskega odbora Sevnica, 1939; pogodba o sejemskih prostorih, 1921; načrt mostne tehnice trške 
občine Sevnica, 1932; seznam vojaških obveznikov občine Sevnica, 1936; blagajniški dnevnik, 1936; vodovodna tarifa za 
vodovod, 1939.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

ObčINA PAKA SI_ZAC/1079

ČAS NASTANKA: 1884–1933
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Paka je upravno spadala k sodnemu okraju Konjice, Okrajno glavarstvo Celje, po ustanovitvi Okrajnega glavarstva 
Konjice leta 1903 k Okrajnemu glavarstvu Konjice, po letu 1922 pa k okraju Konjice. Občina Paka je v osemdesetih letih 19. 
stoletja teritorialno obsegala samo dva kraja, in to Pako ter Rakovec. Imela je 97 hiš in 627 prebivalcev. V času komasacije 
občin, leta 1934, je bila ukinjena in priključena občini Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb za gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vitanje, nato Občinski ljudski odbor Vitanje, po reor-
ganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Slovenske Konjice. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje. 
Del gradiva je ostal na podstrešju Osnovne šole Vitanje. Le-tega je osnovna šola Vitanje predala Zgodovinskemu arhivu Celje 
v sklopu predaje šolske dokumentacije.
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VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora Paka, 1918–1933; seznam vojnih obveznikov, rojenih v letih 1884–1914, sprejemi v občinsko 
zvezo, 1902–1909; živinski potni list, 1929.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

ObčINA bReZeN SI_ZAC/1080

ČAS NASTANKA: 1887–1939
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Brezen je upravno spadala k sodnemu okraju Konjice, Okrajno glavarstvo Celje, po ustanovitvi Okrajnega glavarstva 
Konjice leta 1903 k Okrajnemu glavarstvu Konjice, po letu 1922 pa k okraju Konjice. V osemdesetih letih 19. stoletja je obsegala 
kraje Sveti Anton, Brezen in sosesko Vitanjske fužine. Imela je 67 hiš in 409 prebivalcev. V času komasacije občin leta 1934 je 
bila priključena občini Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb za gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vitanje, nato Občinski ljudski odbor Vitanje, po 
reorganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Slovenske Konjice. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu 
Celje. Del gradiva je ostal na podstrešju Osnovne šole Vitanje. Le-tega je osnovna šola predala Zgodovinskemu arhivu Celje 
v sklopu predaje šolske dokumentacije.

VSEBINA
Vpisnik izdanih domovinskih listov, delavskih in družinskih knjig, 1887–1924; zapisniki o sprejemu v občinsko zvezo, 1900–1922; 
seznam vojaških obveznikov občine Brezen, 1934–1939; domovnice, 1869–1924; zapisnik komisijskega ogleda občinske poti, 
1928.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

ObčINA SPODNjI DOlIč SI_ZAC/1082

ČAS NASTANKA: 1840–1933
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Spodnji Dolič je upravno spadala k sodnemu okraju Konjice, Okrajno glavarstvo Celje, po ustanovitvi Okrajnega 
glavarstva Konjice leta 1903 k Okrajnemu glavarstvu Konjice, po letu 1922 pa k okraju Konjice. Občina Spodnji Dolič sodi med 
manjše podeželske občine, saj je v osemdesetih letih 19. stoletja obsegala samo dve vasi, in sicer Spodnji Dolič in Lošberg. 
Imela je 99 hiš in 629 prebivalcev. V času komasacije občin leta 1934 je bila priključena občini Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb za gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vitanje, nato Občinski ljudski odbor Vitanje, po reor-
ganizaciji uprave leta 1963 pa Skupščina občine Slovenske Konjice. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje 
v sklopu fonda občina Vitanje.

VSEBINA
Prepis zapisnikov zemljiških in stavbnih parcel občine Spodnji Dolič, 1840; vpisnik izdanih domovinskih listov, poselskih in 
delavskih knjig občine Spodnji Dolič (register), 1864–1933; seznam vojaških obveznikov občine Spodnji Dolič.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 
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ObčINA ljUbNICA SI_ZAC/1083

ČAS NASTANKA: 1840–1937
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Ljubnica je upravno spadala k sodnemu okraju Konjice, Okrajno glavarstvo Celje, po ustanovitvi Okrajnega glavarstva 
Konjice leta 1903 k Okrajnemu glavarstvu Konjice, po letu 1922 pa k okraju Konjice. Občina Ljubnica sodi med manjše pode-
želske občine, saj je leta 1880 obsegala samo kraja Ljubnica in Stenica. Imela je 107 prebivalcev in 648 hiš. V času komasacije 
občin leta 1934 je bila priključena občini Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb za gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vitanje, nato Občinski ljudski odbor Vitanje, po 
reorganizaciji uprave leta 1962 pa Skupščina občine Slovenske Konjice. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu 
Celje. Del gradiva je ostal na podstrešju Osnovne šole Vitanje. Le-tega je osnovna šola predala Zgodovinskemu arhivu Celje 
v sklopu predaje šolske dokumentacije.

VSEBINA
Seznam vojaških obveznikov občine Ljubnica, 1934–1937; zapisniki o sprejemu v občinsko zvezo, 1903–1931; vpisnik izdanih 
domovinskih listov in delavskih knjig v občini Ljubnica, 1864–1933; domovnice, 1867–1921; seznam članov krajevnega ubo-
žnega sveta občine Ljubnica, 1925; prepis parcelnih zapisnikov, 1840–1844.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

ObčINA SVetI PeteR POD SVetImI gORAmI SI_ZAC/1101

ČAS NASTANKA: 1907–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sveti Peter pod Svetimi Gorami je upravno spadala k sodnemu okraju Kozje, Okrajno glavarstvo Brežice, nato k 
sreskemu načelstvu Brežice. V osemdesetih letih 19. stoletja je občina imela 460 hiš in 2556 prebivalcev. K občini so spadali 
kraji Dekmanca, Polje, Hrastje, Črešnjevec, Kunšperk, Sveti Peter pod Svetimi Gorami, Ples, Zagaj, Srebrnik in Trebče. V času 
komasacije občin se je občini priključila še bivša občina Lastnič.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Poročilo o javnem pohujšanju, 1907; gradbene zadeve, 1931–1938; prošnja za davčno olajšavo, 1940.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

ObčINA bOč SI_ZAC/1102

ČAS NASTANKA: 1929–1931
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih):
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Boč je upravno spadala k sodnemu okraju Maribor-levi breg Drave, Okrajno glavarstvo Maribor, levi breg, nato k 
Sreskemu načelstvu Maribor, levi breg. Občina sodi med manjše podeželske občine, saj je v osemdesetih letih 19. stoletja 
imela 624 prebivalcev in 84 hiš. V času komasacije občin v tridesetih letih 20. stoletja je bila ukinjena in priključena občini 
Selnica ob Dravi.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prihodom v arhiv.
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VSEBINA
Proračun občine Boč, 1930; izkaz dohodkov in izdatkov občine Boč, 1930; okrožnica za pripravo občinskih proračunov, 1929; 
javni vpogled v občinski proračun, 1931.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

OKUPACIjSKA ObčINA PRIHOVA SI_ZAC/1104

ČAS NASTANKA: 1942
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Prihova je upravno spadala pod mariborsko okrožje in je leta 1941 imela 1485 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Prihova obsegala katastrske občine Vrhole (Katze-
negg), Prihova (Preichau), Spodnje Grušovje in Tepanje II (Untergruschoje und Tepina II).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Rojstna, poročna in mrliška knjiga, 1942.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemškii
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 

ObčINA ROgAšKA SlAtINA-OKOlICA SI_ZAC/1219

ČAS NASTANKA: 1898–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rogaška Slatina-okolica je upravno spadala pod sodni okraj Rogatec, Okrajno glavarstvo Ptuj, od leta 1922 pa k 
srezu Šmarje pri Jelšah. Občina Slatina je po ljudskem štetju iz leta 1890 imela 2145 prebivalcev in obsegala kraje Irje, Sveti 
Križ, Ločendol, Negonje, Ratanska vas, Zgornje Sečovo, Spodnje Sečovo, Tržišče, Slatina, Vrhe in Cerovec. V letih 1892–1900 
se je po upravnem postopku izločila Rogaška Slatina-zdravilišče in postala samostojna občina. V času komasacij občin leta 
1933 so občinski odbori občin Slatina-okolica, Spodnje Sečovo, Sveta Trojica, Tekačevo, Rajnkovec, Plat, Sveta Katarina, Ni-
mno in Brestovec predlagali, da se ozemlje nadžupnije Sveti Križ združi v eno upravno občino pod imenom Rogaška Slatina. 
Leta 1936 pa sta se združili še občina Rogaška Slatina-okolica in Rogaška Slatina-zdravilišče v novo občino Rogaška Slatina.

Viri in literatura:
SI_ZAC/1219 Občina Rogaška Slatina-okolica, AŠ 1, Združitev občin Rogaška Slatina-okolica in 
Zdravilišče Rogaška Slatina, 1935

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je skrb za gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, za tem Občinski ljudski odbor Roga-
ška Slatina, po reorganizaciji upravnih organov leta 1963 pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je gradivo predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora Rogaška Slatina–okolica, 1924–1936; združitev občin Rogaška Slatina- okolica in Rogaška 
Slatina–zdravilišče, 1932–1935, sprejem v domovinsko zvezo, 1928–1936; zaključni račun in proračun občine, 1934–1935; gra-
dnja Sokolskega doma, 1934; ceste, 1936; vpisnik domovinskih listov, 1906–1933; knjiga tujcev, 1907–1933; parcelni vpisniki, 
1901; blagajniška knjiga, 1898–1922; domovinske pravice, 1930–1941.
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SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OKUPACIjSKA ObčINA ZAgORje SI_ZAC/1241

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Zagorje je upravno spadala pod trboveljsko okrožje in je leta 1941 imela 11.287 prebivalcev. Po uredbi o imenih občin, 
katastrskih občin in krajev na Spodnjem Štajerskem iz leta 1943 je občina Zagorje obsegala katastrske občine Loke (Au bei 
Edlingen), Potoška vas (Bachdörfl), Brezje (Birkendorf), Zagorje (Edlingen), Jesenovo (Eschleiten), Ržiše (Gallenberg), Kolovrat I 
in II (Galleneck), Šemnik (Herrenwald), Čemšenik (Hirschleiten), Šentlambert (Lamprecht), Kandrše (Langeneck), Zabava (Rast 
bei Galleneck), Trojane (Trojana) in Kotredež (Winkel bei Edlingen).
(Untergruschoje und Tepina II).

Viri in literatura:
Verordnungs und Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark Nr. 25/1941, 
Nr. 73/1942, Nr. 24/1943.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje je bilo prevzeto 
v Arhiv Republike Slovenije. Slednji je leta 2004 gradivo predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Popisi gospodinjstev, 1941; radijski sprejemniki (prijave, zaplemba, oprostitev plačila prispevka), 1941–1942; davki, dohodni-
ne, 1941–1943; kmetijske zadeve, 1942–1945; seznam mlinov okrožja Trbovlje, 1942; šolske zadeve, 1942; poročilo o napadu 
partizanov, 1942; Sadjarsko in vrtnarsko društvo (poročilo, dopisi), 1942–1943; zapisniki o priznanju očetovstva, 1942–1945; 
poročila o bojih s partizani, 1944; odloki o zaplembi premoženja partizanov in njihovih družin, 1944–1945; cenitev vrednosti 
rudnika Zagorje ob Savi, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1995, 2004)

ObčINA FRANKOlOVO SI_ZAC/1354

ČAS NASTANKA: 1913–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Frankolovo je upravno spadala k sodnemu okraju Celje, Okrajno glavarstvo Celje. V osemdesetih letih 19. stoletja je 
občina imela 286 hiš in 1213 prebivalcev. K občini so spadali kraji Bukovje, Dol, Lindek, Lipa, Loka, Rakova Steza, Želče, Straža, 
Verpete, Beli Potok in Zabukovje. V času komasacije leta 1934 je bila priklučena občini Vojnik-okolica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo hranjeno na Osnovni šoli Frankolovo, ki ga je leta 2004 predala Zgodovinskem arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora in krajevnega ubožnega sveta, 1913–1934.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 
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ObčINA VelIKA PIRešICA SI_ZAC/1390

ČAS NASTANKA: 1862–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Velika Pirešica je upravno spadala k sodnemu okraju Celje, Okrajno glavarstvo Celje. V osemdesetih letih 19. stoletja 
je občina imela 629 hiš in 2808 prebivalcev. K občini so spadali kraji Gorica, Zaloška Gorica, Hramše, Kale, Pernovo, Velika 
Pirešica, Mala Pirešica, Podkraj, Ponikva, Ruše, Zavrh, Železno in Studence. Leta 1936 so iz občine izločili del krajev Gorica, Št. 
Jungert in Zavrh ter jih priključili občini Šmartno v Rožni dolini.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni so skrb nad gradivom prevzeli upravni organi, ki so delovali na tem območju, nazadnje leta 1963 
Skupščina občine Žalec. Slednja je gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Knjiga tujcev občine Velika Pirešica, 1862–1923, matična knjiga občine Velika Pirešica, 1921–1940.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2010) 
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DRžAVNe IN AVtONOmNe  
lOKAlNe OblAStI OD SReDe 20. St. SI_ZAC_A.140

ČAS NASTANKA: 1944–2005
KULTURNI KONTEKST

Jugoslovanska in slovenska oblast sta po drugi svetovni vojni odpravili občine kot najmanjše upravnoteritorialne enote na 
lokalni ravni. Pri vzpostavitvi novih organov sta se naslonili na pridobitve narodnoosvobodilne vojne. To je bila mreža krajev, 
okrajev in okrožij kot upravnoteritorialnih enot, ki so jih upravno in oblastno vodili odbori Osvobodilne fronte, kjer so bile 
izpeljane volitve, pa narodnoosvobodilni odbori.
Lokalne upravnoteritorialne enote in njim pripadajoči narodnoosvobodilni oziroma ljudski odbori so bili kraji s krajevnimi 
narodnoosvobodilnimi odbori (KNOO) oziroma krajevnimi ljudskimi odbori (KLO) in mestnimi narodnoosvobodilnimi odbori 
(MNOO) oziroma mestnimi ljudskimi odbori (MLO), ki so bili po pristojnosti izenačeni s krajevnimi ljudskimi odbori.
Okraji z okrajnimi ljudskimi odbori (OLO) so kot upravne enote na območju Ljudske oziroma Socialistične republike Slovenije 
obstajali v obdobju 1945–1965. Na območju Ljudske republike Slovenije (LRS) je bilo po Zakonu o upravni razdelitvi z dne 
23. 2. 1948 27 okrajev, po zakonu z dne 18. 4. 1952 pa 19 okrajev (Ljubljana, Celje in Maribor so bili iz okrajev izločeni). Orga-
nizacijska struktura okrajev se je spreminjala, nekateri odseki so bili ukinjeni, drugi združeni ali pa so bile njihove pristojnosti 
prenesene na nove organe ali organizacije. Pomen okrajev se je zmanjšal z uveljavljanjem komunalnega sistema.
Splošni zakon o ljudskih odborih iz začetka aprila 1952 je območje LRS upravnoteritorialno razdelil na mesta, okraje in obči-
ne. Za občine in mestne občine je veljalo, da sodijo k okrajem, za občine, ki so bile ustanovljene v okviru mest, pa je veljalo, 
da sodijo k mestom. Zakon je odpravil kraje kot najmanjše lokalne upravnoteritorialne enote. Značaj mesta so po novem 
zakonu imeli Ljubljana, Maribor in Celje. Ena od glavnih značilnosti nove upravnoteritorialne razdelitve je bila, da so imele 
nove občine znatno večji obseg kot dotedanji kraji.
Leta 1955 je prišlo do združevanja dotedanjih malih občin v nove velike občine, za katere se je uveljavil izraz komuna, za 
samoupravo v okviru njih pa izraz komunalni sistem. Kot dislocirane upravne organe na sedežih nekdanjih občin pa so 
ustanovili krajevne urade.
Leta 1963 so občine postale temeljne družbeno-politične skupnosti, njihov položaj se je še okrepil po letu 1965, ko so bili v 
Sloveniji odpravljeni okraji. Takšne občine-komune so imele zelo velike pristojnosti, od katerih pa je bilo skoraj 95 % takšnih, 
ki so bile nanje prenesene z države in le malo več kot 5 % pristojnosti lastnega delokroga.

Viri in literatura:
Janez Kopač, Lokalna oblast na Slovenskem v letih 1945–1955, Ljubljana 2006, str. 51–99.



62

SI_ZAC_A.141

OKROžjA, OblAStI SI_ZAC_A.141

ČAS NASTANKA: 1944–1947
KULTURNI KONTEKST

Položaj in pristojnosti okrožnih ljudskih odborov so bile opredeljene z odlokom predsedstva Slovenskega narodnoosvobo-
dilnega sveta (SNOS) o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih, ki je bil sprejet 21. 5. 1944 ter s 
splošnim zakonom o ljudskih odborih, ki je bil sprejet 24. 5. 1946 (Ur. l. FLRJ, št. 43/46). Štajerska je bila upravno razdeljena 
med celjsko in mariborsko okrožje. Okrožja so obstajala samo do januarja 1947. Namesto njih so maja 1949 ustanovili nove 
upravne enote – oblasti. Slovenijo so upravno razdelili med Ljubljansko oblast, Mariborsko oblast in Goriško oblast. Oblasti 
so obstajale samo do januarja 1951, ko so bile s posebnim zakonom odpravljene.

Viri in literatura:
Milko Mikola, Razvoj uprave in sodstva na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah od 18. stoletja 
do danes, Šmarje pri Jelšah 2009, str. 51.

OKROžNI ljUDSKI ODbOR Celje SI_ZAC/0097

ČAS NASTANKA: 1944–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrožni ljudski odbor Celje je deloval v obdobju 1945–1947. Osnovo za njegovo ustanovitev je predstavljal odlok predsedstva 
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih z dne 
21. 5. 1944 (Ur. l. SNOS, št. 2/44). Območje okrožnega ljudskega odbora Celje je prvotno obsegalo 15 okrajev: Brežice, Celje-
-mesto, Celje-okolica, Gornji Grad, Kozje, Krško, Laško, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, 
Trbovlje, Vransko in Žalec. Z zakonom o upravni razdelitvi federalne Slovenije z dne 6. 9. 1945 (Ur. l. SNOS in NV Slovenije, št. 
33/45) je celjsko okrožje izgubilo celotno Posavje, ki je prešlo pod novomeško okrožje. Število okrajev v celjskem okrožju se 
je s tem zakonom skrčilo na sedem: Celje-mesto, Celje-okolica, Gornji Grad, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj in 
Trbovlje. Z zakonom o delni spremembi zakona o upravni razdelitvi LR Slovenije z dne 27. 2. 1946 (Ur.l. LRS,št. 18/46) je celjsko 
okrožje izgubilo še Mislinjsko dolino s Slovenj Gradcem, ki je prešla v mariborsko okrožje. Položaj in pristojnosti okrožnih 
ljudskih odborov so bile opredeljene z že omenjenim odlokom predsedstva SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih na-
rodnoosvobodilnih odborih, ki je bil sprejet 21. 5. 1944, ter s splošnim zakonom o ljudskih odborih, ki je bil sprejet 24. 5. 1946 
(Ur. l. FLRJ, št. 43/46). Okrožni ljudski odbor Celje je prenehal delovati januarja 1947, ko je bilo z Zakonom o spremembah 
zakona o upravni ureditvi LR Slovenije (Ur. l. LRS, št. 5/47) celjsko okrožje ukinjeno.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Okrožnega ljudskega odbora Celje je bilo gradivo hranjeno v arhivu okraja Celje, po njegovi ukinitvi 
1965 leta pa skupaj z gradivom okraja predano v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej komisije za reševanje pritožb proti odločbam o odvzemu vojnega dobička, 1946; seznam vojnih dobičkarjev, 
1946; zaplembe premoženja, 1945–1946; podatki o državnih industrijskih podjetjih in podjetjih pod sekvestrom, 1946; seznami 
privatnih podjetij, obrtnih delavnic, trgovin in gostinskih obratov, 1946; spiski nemških lastnikov industrijskih in rudarskih 
podjetij, 1945; ustanovitev komisije za zavarovanje kulturnozgodovinskih spomenikov, 1945; prispevki za Narodnoosvobodilno 
vojsko (NOV) – seznami in potrdila, 1945; okrožnice okrožnega ljudskega odbora Celje, 1946; okrožnice Komisije za upravo 
narodne imovine (KUNI), 1945; seznam oseb, ki so dale dajatve v naravi za partizanske odrede, 1944–1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1987)
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OKRAjI SI_ZAC_A.142

ČAS NASTANKA: 1945–1965
KULTURNI KONTEKST

Okraji kot upravne enote so na območju Ljudske oziroma Socialistične republike Slovenije obstajali v obdobju 1945–1965. 
Osnovo za ustanovitev okrajev in okrajnih narodnoosvobodilnih odborov je predstavljal odlok predsedstva Slovenskega 
narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih z dne 21. 5. 1944 
(Ur. l. SNOS, št. 2/44). V obdobju 1945–1965 so upravno razdelitev Ljudske oziroma Socialistične republike Slovenije na okraje 
urejali naslednji zakoni: zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije z dne 6. 9. 1945 (Ur. l. SNOS in NV Slovenije, št. 33/45); 
zakon o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije z dne 10. 9. 1946 (Ur. l. LRS, št. 62/46); zakon o upravni razdelitvi Ljud-
ske republike Slovenije z dne 23. 2. 1948 (Ur. l. LRS, št. 9/48); zakon o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na mesta, okraje in 
občine z dne 18. 4. 1952 (Ur. l. LRS, št. 11/52); zakon o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji z dne 29. 6. 1955 
(Ur. l. LRS, št. 24/55); zakon o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji (prečiščeno besedilo) z dne 19. 10. 1960 (Ur. 
l. LRS, št. 37/60). Okraji so bili kot upravne enote oziroma kot družbenopolitične skupnosti odpravljeni z ustavnim zakonom 
o odpravi okrajev v Socialistični republiki Sloveniji, ki je bil sprejet 12. 3. 1965 (Ur. l. SRS, št. 10/65).
Vprašanje organizacije oblasti v okrajih je urejal že navedeni odlok predsedstva SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih 
narodnoosvobodilnih odborih z dne 21. 5. 1944, ki je kot organe oblasti v okrajih predvidel okrajne narodnoosvobodilne 
odbore. Takoj po osvoboditvi leta 1945 so v večini okrajev na območju Ljudske republike Slovenije oblast začasno prevzeli 
okrajni odbori Osvobodilne fronte (OF), ker okrajni narodnoosvobodilni odbori še niso bili izvoljeni. 30. 6. 1945 je izšla odred-
ba o nadaljevanju volitev v krajevne, mestne in okrajne narodnoosvobodilne odbore (Ur. l. SNOS in NV Slovenije, št. 15/45), 
na osnovi katere so se po 15. juliju 1945 nadaljevale volitve v okrajne narodnoosvobodilne odbore povsod, kjer še niso bile 
izvedene. Po sprejetju zakona o nazivu Ljudske republike Slovenije ter organov državne uprave in državne oblasti v Ljudski 
republiki Sloveniji 14. 2. 1946 (Ur. l. LRS, št. 15/46) so se okrajni narodnoosvobodilni odbori preimenovali v okrajne ljudske 
odbore (OLO). Okrajni ljudski odbori so delovali do aprila 1963, ko so se na osnovi 54. člena ustave Socialistične republike 
Slovenije 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63) preoblikovali v okrajne skupščine. V obdobju 1946–1952 sta pristojnosti in organizacijo 
okrajnih ljudskih odborov urejala splošna zakona o ljudskih odborih z dne 24. 5. 1946 (Ur. l. FLRJ, št. 43/46) in 6. 6. 1949 (Ur. l. 
FLRJ, št. 49/49), ker ustrezni republiški zakon ni bil sprejet. Večje spremembe v organizaciji okrajnih ljudskih odborov sta uve-
dla splošni zakon o ljudskih odborih z dne 1. 4. 1952 (Ur. l. FLRJ, št. 22/52) in republiški zakon okrajnih ljudskih odborih z dne 
8. 7. 1952 (Ur. l. LRS, št. 19/52). Navedena zakona sta pri okrajnih ljudskih odborih ukinila izvršilne odbore, ki so bili značilni za 
obdobje centralizma (1945–1952); hkrati so bili na osnovi navedenih zakonov v okrajne ljudske odbore leta 1952 uvedeni zbori 
proizvajalcev. Z ustanovitvijo velikih občin-komun leta 1955 so se nekatere pristojnosti prenesle z okrajnih ljudskih odborov na 
občinske ljudske odbore, kar je bilo v skladu s politiko decentralizacije. Potrebno je bilo ponovno razmejiti pristojnosti okrajnih 
in občinskih ljudskih odborov. To je bilo izvedeno s splošnim zakonom o ureditvi občin in okrajev z dne 20. 6. 1955 (Ur. l. FLRJ, 
št. 34/55) in z zakonom o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov z dne 9. 7. 1955 (Ur. l. FLRJ, št. 34/55). Konkretneje 
pa je vprašanje nove razdelitve pristojnosti med okrajnimi in občinskimi ljudskimi odbori urejal republiški zakon o pristojno-
stih občinskih in okrajnih ljudskih odborov v zadevah, ki so bile urejene z dotedanjimi republiškimi predpisi, ki je bil sprejet 
13. 7. 1955 (Ur. l. LRS, št. 26/55). Zadnje spremembe na področju organizacije oblasti v okrajnih ljudskih odborih je prinesla 
ustava Socialistične republike Slovenije, ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63). Ustava je v okrajih kot najvišje organe 
oblasti in samoupravljanja namesto prejšnjih okrajnih ljudskih odborov uvedla okrajne skupščine. Način volitev odbornikov 
okrajnih skupščin je določal zakon o volitvah odbornikov občinskih in okrajnih skupščin z dne 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 11/63).

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje, Celje 1997, str. 84–85.

OKRAjNI ljUDSKI ODbOR Celje SI_ZAC/0098

ČAS NASTANKA: 1945–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 169
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1690 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni ljudski odbor Celje je začel delovati leta 1945. Do leta 1954 je deloval pod imenom Okrajni ljudski odbor Celje-okolica. 
Okraju Celje-okolica so bili septembra 1945 priključeni ukinjeni okraji Laško, Vransko in Žalec, leta 1948 pa še del območja 
ukinjenih okrajev Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah. Ko je bil leta 1952 ukinjen okraj Poljčane, sta bili k okraju Celje-oko-
lica priključeni območji nekdanjega konjiškega in šmarskega okraja. Leta 1954 mu je bilo priključeno mesto Celje, zato se je 
preimenoval v okraj Celje. Leta 1955 je bilo k okraju Celje priključeno celotno območje ukinjenega okraja Šoštanj in majhen 
del območja ukinjenega okraja Krško. Leta 1962 mu je bilo od ukinjenega okraja Novo mesto priključeno Posavje z občinami 
Brežice, Krško in Sevnica. Upravno je okraj Celje spadal v obdobju 1945–1947 k celjskemu okrožju, v obdobju 1949–1951 pa k 
ljubljanski oblasti. Okrajni ljudski odbor Celje je prenehal delovati 31. marca 1965, ko je bil ukinjen.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi okraja je ustvarjalec gradiva le-tega predal Zgodovinskemu arhivu Celje, del gradiva pa Inštitutu za zgodovino 
delavskega gibanja v Ljubljani, ki ga je nato leta 1988 predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zasedanj okrajne skupščine, 1945–1952; zapisniki sej Izvšnega odbora okrajnega ljudskega odbora (IO OLO), 
1945–1952, sej zbora proizvajalcev, 1952–1965, sej okrajnega zbora, 1952–1965, skupnih sej obeh zborov OLO, 1952–1965, sej 
svetov OLO, 1950–1964, sej komisij OLO, 1947–1964, raznih zasedanj in zborovanj, 1945–1965, sej šolskih odborov, 1955–1959; 
zaključni računi podjetij in ustanov, 1948–1964; zaključni računi OLO, 1956–1964; zaključni računi krajevnih ljudskih odborov 
(KLO) in občinskih ljudskih odborov (ObLO), 1949–1963; statuti okraja Celje, 1952, 1956, 1958; odloki OLO, 1947–1964; spisi po 
delovodniku, 1952–1962; spisi po kartotečnem kazalu, 1962–1963; spisi premoženjsko pravnega referata (agrarna reforma, 
zaplembe, nacionalizacije, razlastitve …), 1946–1965; spisi tajništva za zdravstvo in socialno politiko, 1947–1959; spisi uprave 
za dohodke, 1945–1963; spisi okrajne uprave za gozdarstvo, 1954–1965; spisi zavoda za gospodarsko planiranje, 1948–1965; 
spisi okrajnega sodnika za prekrške, 1952–1965; spisi okrajnega zavoda za statistiko, 1946–1964.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Koželj, M. Srabotnik Kovačec)

OKRAjNI ljUDSKI ODbOR KRšKO SI_ZAC/0099

ČAS NASTANKA: 1945–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 10,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 104 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni ljudski odbor Krško je začel delovati leta 1945. Okraj Krško je prvotno obsegal samo območje nekdanjega sodnega 
okraja Krško, septembra 1945 sta mu bila priključena okraja Brežice in Sevnica. Do septembra 1945 je spadal k okrožju Celje, 
od septembra 1945 do leta 1947 pa k okrožju Novo mesto. V letih 1949–1951 je spadal k ljubljanski oblasti. Okrajni ljudski odbor 
Krško je prenehal delovati leta 1955, ko je bil okraj Krško ukinjen. Večji del območja ukinjenega okraja Krško je bil priključen 
k okraju Trbovlje, manjši del pa okrajema Celje in Novo mesto.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja okraja Krško je bilo gradivo odloženo v arhiv Skupščine občine Novo mesto, nato pa leta 1975 
predano v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zasedanj okrajne skupščine, 1947–1952, sej svetov Okrajnega ljudskega odbora (OLO), 1952–1955, sej okrajne gostinske 
zbornice, 1954; volilne zadeve, 1952–1954; zadeve s področja trgovine in gostinstva, 1951–1954; obrtne zadeve, 1952–1954; 
kmetijske zadeve, 1952–1955; zadeve s področja kulture in prosvete, 1952–1955; zadeve s področja zdravstva in socialnega 
skrbstva, 1952–1955; finančne zadeve, 1947–1955; gradbene in urbanistične zadeve, 1948–1954; zaplembe premoženja, 
1945–1953; agrarna reforma, 1945–1954; spisi po delovodniku, 1952–1954; delovodniki, 1952–1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1988)

OKRAjNI ljUDSKI ODbOR POljčANe SI_ZAC/0101

ČAS NASTANKA: 1948–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 34 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni ljudski odbor Poljčane je začel delovati februarja 1948. Okraj Poljčane je obsegal večji del območja bivših okrajev 
Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica. Upravno je v letih 1949–1951 spadal k mariborski oblasti. Okrajni 
ljudski odbor Poljčane je prenehal delovati aprila 1952, ko je bil okraj Poljčane ukinjen, njegovo območje pa je bilo razdeljeno 
med okraja Celje-okolica in Maribor-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Okrajnega ljudskega odbora Poljčane je bil del gradiva odložen v arhiv okraja Celje-okolica, po 
ukinitvi okraja Celje pa predano Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Zapisniki zasedanj okrajne skupščine, 1948–1952, sej izvršnega odbora okrajnega ljudskega odbora (IO OLO), 1948–1952, 
sej sveta za socialno skrbstvo, 1948; finančne zadeve, 1948–1952; zadeve s področja kmetijstva in gozdarstva, 1949–1952; 
zadeve s področja trgovine in preskrbe, 1948–1952; gradbene in komunalne zadeve, 1948–1952; zadeve s področja zdravstva 
in socialnega skrbstva, 1949–1952; volitve v delavske svete, 1950; agrarne zadeve, 1948–1952; nacionalizacije, 1948–1952; 
zadeve s področja obrti in industrije, 1948–1952; zadeve s področja kulture in prosvete, 1948–1952.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2000)

OKRAjNI ljUDSKI ODbOR SlOVeNSKA bIStRICA SI_ZAC/0102

ČAS NASTANKA: 1945–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Od ustanovitve maja 1945 pa do februarja 1946 je deloval pod imenom Okrajni ljudski odbor Maribor - desni breg. S spre-
membo zakona o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije februarja 1946 pa je večji del okraja Maribor - desni breg 
postal okraj Slovenska Bistrica. Upravno je okraj Maribor - desni breg oziroma Slovenska Bistrica spadal v obdobju 1945–1947 
k mariborskemu okrožju. Okrajni ljudski odbor Slovenska Bistrica je prenehal delovati februarja 1948, ko je bil okraj Slovenska 
Bistrica ukinjen, njegovo območje pa razdeljeno med okraja Poljčane in Maribor-okolica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja je skrb nad delom gradiva prevzel Okraj Celje, ki ga je nato predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zasedanj okrajne skupščine, 1946–1947, sej izvršnega odbora okrajnega ljudskega odbora (IO OLO), 1947–1948, sej 
okrajnega odbora osvobodilne fronte (OF), 1945, sej sveta za zdravstvo, 1948; gradbene in komunalne zadeve, 1945–1947; 
agrarne zadeve, 1947–1948; zadeve s področja šolstva, 1946; podatki o kmetijskih obdelovalnih zadrugah, 1947; prijave vojne 
škode, 1945; zaplembe premoženja, 1945; registracije podjetij, 1946–1947.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1988)

OKRAjNI ljUDSKI ODbOR SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0103

ČAS NASTANKA: 1945–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni ljudski odbor Slovenske Konjice je začel delovati leta 1945. Konjiški okraj je obsegal območje predvojnega sreza in 
sodnega okraja Slovenske Konjice. Februarja 1946 sta mu bila od ukinjenega okraja Šoštanj priključena kraja Spodnji Dolič 
in Sv. Florijan. Upravno je okraj Slovenske Konjice spadal v obdobju 1945–1947 k celjskemu okrožju. Okrajni ljudski odbor 
Slovenske Konjice je prenehal delovati februarja 1948, ko je bil okraj Slovenske Konjice ukinjen. Večji del njegovega območja 
je bil priključen k okraju Poljčane, manjši del pa k okrajema Celje-okolica in Dravograd.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja okrajnega ljudskega odbora Slovenske Konjice je bil del gradiva odložen v arhiv okraja Celje-okolica, 
po ukinitvi okraja Celje pa predan Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zasedanj okrajne skupščine, 1945–1947, zapisniki sej Izvršnega odbora okrajnega ljudskega odbora (IO OLO), 1946; 
volilne zadeve, 1945–1946; gradbene in komunalne zadeve, 1946–1948; zadeve s področja zdravstva in socialnega skrbstva, 
1946–1948; spisi sveta za zdravstvo, 1946; proračuni OLO, 1946–1947; zaplembe imovine, 1945–1946; zadeve s področja 
šolstva, 1945–1948; seznami žrtev okupatorjevega nasilja, 1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1988)

OKRAjNI ljUDSKI ODbOR šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0104

ČAS NASTANKA: 1945–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah je začel delovati leta 1945. Prvotno je okraj Šmarje pri Jelšah obsegal samo območje 
bivših sodnih okrajev Šmarje in Rogatec, septembra 1945 pa mu je bil priključen okraj Kozje. Upravno je okraj Šmarje pri Jel-
šah spadal v obdobju 1945–1947 k celjskemu okrožju. Okrajni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah je prenehal delovati februarja 
1948, ko je bil šmarski okraj ukinjen. Večji del njegovega območja je bil priključen k novoustanovljenemu okraju Poljčane, 
manjši del pa k okraju Celje- okolica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Okrajnega ljudskega odbora Šmarje pri Jelšah je bilo gradivo odloženo v arhiv okraja Poljčane, nato 
je prešlo v arhiv okraja Celje-okolica, po ukinitvi okraja Celje pa je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zasedanj okrajne skupščine, 1945–1948, zapisniki sej izvršnega odbora okrajnega ljudskega odbora (IO OLO), 
1945–1948, o vrnitvi posesti, zaplenjene po okupatorju 1945; začasni statut okraja, 1948; proračuni OLO, 1946–1948; zaplem-
be premoženja, 1945; poročila o agrarni reformi, 1947; registracije okrajnih in krajevnih podjetij, 1947–1948; obrtne zadeve, 
1948; gradbene in komunalne zadeve, 1946–1948; zadeve s področja šolstva, 1945–1948; spisi sveta za socialno skrbstvo in 
zdravstvo, 1948.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1988)

OKRAjNI ljUDSKI ODbOR šOštANj SI_ZAC/0105

ČAS NASTANKA: 1945–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 20,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 203 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni ljudski odbor Šoštanj je začel delovati leta 1945. Prvotno je okraj Šoštanj obsegal samo območje Šaleške doline, sep-
tembra 1945 pa mu je bilo priključeno območje ukinjenega okraja Slovenj Gradec. S spremembo zakona o upravni razdelitvi 
Ljudske republike Slovenije je bil februarja 1946 okraj Šoštanj ukinjen. Večji del njegovega območja (Šaleška dolina) je bil 
priključen k okraju Gornji Grad, ki se je tedaj preimenoval v Šaleško-savinjski okraj oziroma v okraj Mozirje, del (Mislinjska 
dolina) je bil priključen k novoustanovljenemu okraju Prevalje, manjši del pa k okraju Slovenske Konjice. Od okraja Mozirje 
so septembra 1946 odcepili kraje Št. Andraž, Št. Ilj in Št. Janž in jih priključili k okraju Celje-okolica. Ker je bil junija 1950 sedež 
okraja iz Mozirja prenesen v Šoštanj, se je okraj Mozirje preimenoval v okraj Šoštanj. Upravno je okraj Šoštanj spadal v obdo-
bju 1945–1947 k celjskemu okrožju, v obdobju 1949–1951 pa k ljubljanski oblasti. Okrajni ljudski odbor Šoštanj je prenehal 
delovati leta 1955, ko je bil šoštanjski okraj ukinjen, njegovo območje pa je bilo priključeno k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Okrajnega ljudskega odbora Šoštanj je bilo gradivo odloženo v arhiv okraja Celje-okolica, po ukinitvi 
okraja Celje pa predano Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zasedanj okrajne skupščine, 1945–1955, sej izvršnega odbora okrajnega ljudskega odbora (IO OLO), 1946–1951, 
sej svetov OLO, 1953–1955, sej komisij OLO, 1946–1955; odloki OLO, 1946–1955; volilne zadeve, 1945–1955; kmetijske zadeve, 
1947–1955; gradbene in komunalne zadeve, 1946–1955; zadeve s področja trgovine in gostinstva, 1946–1955; zadeve s področja 
obrti in industrije, 1946–1949; zadeve s področja zdravstva in socialnega skrbstva, 1946–1955; zadeve s področja kulture in 
prosvete, 1945–1955; finančne zadeve, 1945–1955; prijave vojne škode, 1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1999)
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OKRAjNI ljUDSKI ODbOR tRbOVlje SI_ZAC/0106

ČAS NASTANKA: 1945–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 43,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 438 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni ljudski odbor Trbovlje je začel delovati leta 1945. Do leta 1955 je območje okraja Trbovlje ostalo nespremenjeno, tega 
leta pa mu je bila priključena večina območja ukinjenega okraja Krško. Upravno je okraj Trbovlje spadal v obdobju 1945–1947 
k celjskemu okrožju, v obdobju 1949–1951 pa k ljubljanski oblasti. Okrajni ljudski odbor Trbovlje je prenehal delovati leta 
1958, ko je bil okraj Trbovlje ukinjen, njegovo območje pa je bilo priključeno deloma k okraju Novo mesto (Posavje), deloma 
pa k okraju Ljubljana (Zasavje).

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi okraja Trbovlje je bilo gradivo dano v hrambo okraju Novo mesto, po njegovi ukinitvi v arhiv Skupščine občine 
Novo mesto, nato pa predano Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zasedanj okrajne skupščine, 1947–1948, zapisniki sej zbora proizvajalcev okrajnega ljudskega odbora (OLO), 1952–
1958, zapisniki sej obeh zborov OLO, 1953–1958; proračuni in zaključni računi OLO, 1946–1957; spisi zavoda za planiranje, 
1945–1958; spisi poverjeništva za trgovino in preskrbo, 1948–1958; spisi poverjeništva za kmetijstvo in gozdarstvo, 1946–1956; 
spisi tajništva za gospodarstvo, 1950–1958; obrtne zadeve, 1945–1958; zadeve s področja kulture in prosvete, 1948–1958; 
gradbene in komunalne zadeve, 1945–1958; volilne zadeve, 1945–1947; popisi vojne škode, 1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)
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meStA, KRAjI SI_ZAC_A.143

ČAS NASTANKA: 1945–1954
KULTURNI KONTEKST

Po koncu druge svetovne vojne je Predsedstvo SNOS izdalo odlok o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodnoosvo-
bodilnih odborih (Ur. l. SNOS št. 2/44). Ta odlok je določal, da se krajevni narodnoosvobodilni odbori po mestih imenujejo 
mestni narodnoosvobodilni odbori. Februarja 1946 so se mestni narodnoosvobodilni odbori v skladu z zakonom o nazivu 
LR Slovenije ter organov državne uprave in državne oblasti v LR Sloveniji z dne 14. 2. 1946 (Ur. l. LRS, št. 15 /46) preimenovali 
v mestne ljudske odbore. Pri mestnih ljudskih odborih pa je treba razlikovati mestne ljudske odbore tistih mest, ki so spadala 
k posameznim okrajem, in mestne ljudske odbore tistih mest, ki so bila iz okrajev izvzeta in so imela poseben položaj. Mestni 
ljudski odbori mest, ki so spadala k posameznim okrajem, so imeli pristojnosti krajevnih ljudskih odborov, mestni ljudski 
odbori tistih mest, ki so bila iz okrajev izvzeta, pa so imeli pristojnosti krajevnih ljudskih odborov in okrajnih ljudskih odbo-
rov. Med mestnimi ljudskimi odbori, katerih gradivo hrani Zgodovinski arhiv Celje, je imel pristojnosti okrajnega ljudskega 
odbora samo Mestni ljudski odbor Celje, ker je bilo mesto Celje izvzeto iz celjskega okraja in je takšen položaj obdržalo do 
aprila 1954. Takrat je bilo mesto Celje kot posebna upravna enota ukinjeno in vključeno kot mestna občina v okraj Celje. Za 
mestne ljudske odbore tistih mest, ki so spadala k okrajem, so veljali isti zakoni o upravni razdelitvi LR Slovenije in o ljudskih 
odborih, kot so navedeni že pri krajevnih ljudskih odborih.
Krajevni ljudski odbori (KLO) so kot organi t. i. ljudske oblasti delovali v obdobju 1945–1952. V tem obdobju so obstajali kot 
najnižje upravne teritorialne enote kraji, ki so teritorialno obsegali eno ali več vasi, trg ali manjše mesto. Upravna delitev LR 
Slovenije na kraje je bila predvidena že z odlokom predsedstva SNOS o krajih, okrajih, okrožjih ter njihovih narodnoosvo-
bodilnih odborih, ki je bil sprejet 21. 5. 1944 (Ur. l. SNOS, št. 2/44). Območja krajev so bila določena z republiškimi zakoni o 
upravni razdelitvi LR Slovenije z dne 8. 9. 1945 (Ur. l. SNOS in NVS, št. 33/45), 14. 9. 1946 (Ur. l. LRS, št. 62/46) in 23. 2. 1948 (Ur. 
l. LRS, št. 9/48). Vsi navedeni zakoni so bili v letih 1947, 1949 in 1950 dopolnjeni in delno spremenjeni.
Organizacija oblasti na območju krajev kot upravnih enot je bila opredeljena že z odlokom predsedstva SNOS o krajih, okrajih 
in okrožjih ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih, sprejetim 21. 5. 1944. Po določilih tega odloka je na območju kraja 
predstavljal osrednji organ t. i. ljudske oblasti krajevni narodnoosvobodilni odbor (KNOO). V tistih krajih, kjer KNOO še niso bili 
izvoljeni, so po osvoboditvi maja 1945 oblast prevzeli krajevni odbori OF (KO OF) in jo izvrševali do izvolitve KNOO. Narodna 
vlada Slovenije je 30. junija 1945 sprejela odredbo o nadaljevanju volitev v narodnoosvobodilne odbore (Ur. l. SNOS in NVS, 
št. 15/45), ki je določala, da se morajo po 15. juliju začeti volitve v krajevne, mestne in okrajne narodnoosvobodilne odbore 
povsod, kjer do tedaj še niso bili izvoljeni. Po izvolitvi KNOO in KO OF so prenehali opravljati funkcijo oblasti in so obdržali 
samo politične funkcije. KNOO so pod tem imenom delovali do oktobra 1945, ko so se preimenovali v krajevne narodne 
odbore (KNO). Februarja 1946, ko je bil sprejet republiški zakon o nazivu LR Slovenije ter organov državne uprave in državne 
oblasti v LR Sloveniji (Ur. l. LRS. Št. 15/46), pa so se KNO preimenovali v krajevne ljudske odbore (KLO). Položaj pristojnosti in 
način delovanja KLO sta opredeljevala splošna zakona o ljudskih odborih z dne 24. 5. 1946 (Ur. l. FLRJ, št. 43/46) in 6. 6. 1949 
(Ur. l. FLRJ, št. 49/49). Kraji kot upravne enote in krajevni ljudski odbori so bili ukinjeni aprila 1952, ko sta bila sprejeta splošni 
zakon o ljudskih odborih (Ur. l. FLRJ, št. 22/52) in republiški zakon o razdelitvi LR Slovenije na mesta, okraje in občine (Ur. l. 
LRS, št. 11/52).

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1997, str. 114, 117.

meStNI ljUDSKI ODbOR bRežICe SI_ZAC/0196

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,0
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ljudski odbor Brežice je deloval v obdobju 1945–1952. Mesto Brežice je upravno spadalo k okraju Krško. Leta 1946 
je obsegalo naslednje katastrske občine in naselja: Brezina, Brežice, Bukošek, Cundrovec, Črnc in Sela (del). Ukinjeno je bilo 
aprila 1952. Takrat je prenehal delovati tudi Mestni ljudski odbor Brežice, oblast na njegovem območju pa je prevzel Ljudski 
odbor mestne občine Brežice.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Mestnega ljudskega odbora Brežice je gradivo prevzel Ljudski odbor Brežice, do predaje Zgodovinskemu arhivu 
Celje pa je gradivo hranila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora (MLO), 1946–1948, zborov volilcev, 1946–1948; podjetja MLO – finančni plani in 
bilance, 1947–1949; delovodniki, 1945–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

meStNI ljUDSKI ODbOR Celje SI_ZAC/0197

ČAS NASTANKA: 1945–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 24,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 203 arhivske škatle, 39 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ljudski odbor Celje je začel delovati leta 1945. Ker je bilo mesto Celje z okolico upravno izvzeto iz okraja Celje in je 
predstavljalo posebno upravno enoto – okraj Celje-mesto, je imel Mestni ljudski odbor Celje ne le pristojnosti krajevnega 
ljudskega odbora, ampak tudi pristojnosti okrajnega ljudskega odbora. Območje Mestnega ljudskega odbora Celje je bilo v 
obdobju 1945–1946 upravno razdeljeno na štiri četrti in šestnajst krajev z njihovimi četrtnimi oziroma krajevnimi ljudskimi 
odbori. Avgusta 1946 pa je Mestni ljudski odbor četrtne in krajevne ljudske odbore ukinil. V obdobju 1945–1954 je območje 
Mestnega ljudskega odbora Celje doživelo več teritorialnih sprememb. Leta 1946 mu je bil priključen del katastrske občine 
Teharje z naselji Teharje (del) in Zavodna (del). Leta 1949 mu je bilo priključeno naselje Tremerje in del naselja Levec, leta 
1952 pa del naselja Trnovlje (Spodnje Trnovlje). Zadnjo veliko teritorialno spremembo so izvedli leta 1953, ko so k območju 
Mestnega ljudskega odbora Celje priključili občine Škofja vas, Šmartno v Rožni dolini in Štore. Mestni ljudski odbor Celje je 
prenehal delovati aprila 1954, ko je bil ukinjen z zakonom o spremembi zakona o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine z 
dne 6. 4. 1954 (Ur. l. LRS, št. 13/54). Po ukinitvi Mestnega ljudskega odbora Celje je oblast na njegovem območju prevzel Ljudski 
odbor mestne občine Celje (LOMO Celje), njegovo območje pa je upravno prišlo pod okraj Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo so do predaje arhivu hranile Skupščina občine Celje, Upravna enota Celje in Mestna občina Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej skupščin Mestnega ljudskega odbora (MLO), 1945–1954, sej IO MLO, 1945–1954, sej svetov, 1947–1954; industrija, 
obrt, trgovina in preskrba, gostinstvo, kmetijstvo in gozdarstvo, zadružništvo, 1945–1954; gradbene zadeve, 1945–1954; fi-
nančne zadeve, 1945–1954; socialno-zdravstvene zadeve, 1945–1954; premoženjsko-pravne zadeve: prijave vojne škode, 1945, 
zaplembe, 1945–1946, agrarna reforma, 1945–1948, vojni dobiček, 1945–1947, zadeve s področja dela in delovnih razmerij, 
1945–1954; spisi po delovodniku, 1953–1954; delovodniki in indeksi k delovodnikom za leti 1953 in 1954.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (M. Mikola, 1987)

meStNI ljUDSKI ODbOR HRAStNIK SI_ZAC/0198

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 34 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ljudski odbor Hrastnik je začel delovati leta 1945. Mesto Hrastnik je kot upravna enota spadalo k okraju Trbovlje. Leta 
1946 je obsegalo naslednje katastrske občine in kraje: Hrastnik, Plesko, Prapretno, Ojstro (del) in Studence. Ko je bilo mesto 
Hrastnik kot upravna enota leta 1952 ukinjeno, je prenehal delovati tudi Mestni ljudski odbor Hrastnik, na njegovem območju 
pa je oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Hrastnik.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Mestnega ljudskega odbora Hrastnik leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Hrastnik, nato pa 
Skupščina občine Hrastnik, ki ga je hranila vse do izročitve Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora (MLO), 1945–1951, sej četrtnih narodnoosvobodilnih odborov (NOO), 1945, zborov 
volivcev, 1946–1951, sej Mestnega odbora Osvobodilne fronte (OF), 1945–1951, sej Mestnega komiteja Komunistične partije 
Slovenije (KPS), 1945–1946; proračuni MLO, 1945–1951; bilance podjetij MLO, 1947–1951; podjetja MLO – ustanovitev, 1947–1950; 
delovodniki, 1945–1951; indeksi k delovodnikom, 1947–1951.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

meStNI ljUDSKI ODbOR KOStANjeVICA SI_ZAC/0199

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ljudski odbor Kostanjevica je začel delovati leta 1945. Mesto Kostanjevica je kot upravna enota spadalo k okraju Kr-
ško. Leta 1946 so mu bila priključena območja ukinjenih krajevnih ljudskih odborov Dobe, Slinovce in Orehovec. Leta 1952 je 
prenehal delovati tudi Mestni ljudski odbor Kostanjevica, na njegovem območju pa je oblast prevzel Ljudski odbor mestne 
občine Kostanjevica.

HISTORIAT FONDA
Z ukinitvijo Mestnega ljudskega odbora Kostanjevica leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Kostanjevica, 
nato pa Skupščina občine Krško, ki ga je hranila vse do predaje Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zborov volilcev, 1946; proračun Mestnega ljudskega odbora (MLO) Kostanjevica, 1947–1952; zaključni račun MLO 
Kostanjevica za leto 1945; obrtne zadeve, 1947–1951; seznam padlih borcev; podatki o izseljenih osebah.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 1996)

meStNI ljUDSKI ODbOR lAšKO SI_ZAC/0200

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ljudski odbor Laško je začel delovati leta 1945. Mesto Laško je kot upravna enota spadalo k okraju Celje-okolica. Ob-
segalo je katastrsko občino Laško z istoimenskim naseljem. Mestni ljudski odbor Laško je bil ukinjen leta 1952, na njegovem 
območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Laško.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Mestnega ljudskega odbora Laško leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Laško, nato pa Skupščina 
občine Laško, ki ga je hranila vse do izročitve pristojnemu arhivu v Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora (MLO), 1945–1951, sej IO MLO, 1948–1951, zborov volilcev, 1948–1951, sej sveta za 
socialno skrbstvo, 1950–1951, sej stanovanjske komisije, 1948–1951; proračun MLO, 1946; podjetja MLO, 1947–1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

meStNI ljUDSKI ODbOR šOštANj SI_ZAC/0201

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ljudski odbor Šoštanj je začel delovati leta 1945. Upravno je mesto Šoštanj spadalo v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 
k okraju Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje in je v tem obdobju obsegalo dve katastrski občini, in sicer Lokovica 
(del) in Šoštanj (del). Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Šoštanj.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Mestnega ljudskega odbora Šoštanj leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Šoštanj, nato pa 
Skupščina občine Velenje, ki ga je hranila vse do izročitve pristojnemu arhivu v Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora (MLO), 1945–1951, sej svetov državljanov, 1952, zborov volivcev, 1945–1952; pro-
računi MLO, 1945–1949; podjetja MLO, 1947–1951; obrtne zadeve, 1945–1951; elektrifikacija, 1949; zaplembe in razlastitve, 
1946–1949; delovodnik in indeks k delovodniku za leto 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Klepej, 2008)

meStNI ljUDSKI ODbOR tRbOVlje SI_ZAC/0202

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ljudski odbor Trbovlje je začel delovati leta 1945. Mesto Trbovlje je kot upravna enota spadalo k okraju Trbovlje. Leta 
1946 je obsegalo naslednje katastrske občine in naselja: Sv. Planina, Ojstro (del), Prapreče (del), Loke, Retje (del) in Trbovlje. 
Leta 1949 mu je bil priključen del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Sv. Urh. Mestni ljudski odbor Trbovlje je 
prenehal delovati leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Ob prenehanju delovanja Mestnega ljudskega odbora Trbovlje leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine 
Trbovlje, nato pa ga je do izročitve Zgodovinskemu arhivu Celje hranila Skupščina občine Trbovlje.

VSEBINA
Okrožnice in razglasi, 1945–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

meStNI ljUDSKI ODbOR ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0203

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel, 1 knjiga
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ljudski odbor Zagorje ob Savi je začel delovati leta 1945. Upravno je mesto Zagorje ob Savi spadalo k okraju Trbovlje. 
Leta 1946 je obsegalo naslednje katastrske občine in naselja: Loke (del), Podkraj (del), Potoška vas (del), Zagorje ob Savi (del), 
Dolenja vas, Selo, Toplice in Zagorje. Mestni ljudski odbor Zagorje ob Savi je prenehal delovati leta 1952, ko je na njegovem 
območju prevzel oblast Ljudski odbor mestne občine Zagorje ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Ob prenehanju delovanja Mestnega ljudskega odbora Zagorje ob Savi leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne 
občine Zagorje ob Savi, nato pa ga je do izročitve arhivu hranila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Mestnega ljudskega odbora (MLO), 1946–1952, sej izvršilnega odbora MLO, 1948–1951, sej svetov državljanov, 
1948–1952, zborov volivcev, 1946–1952; proračuni MLO, 1946–1952; blagajniške knjige MLO, 1946–1952; ustanovitev in re-
gistracija krajevnih podjetij, 1947–1951; obrtne zadeve, 1947–1951; spisi odseka za ugotavljanje zločinov okupatorja, 1945; 
seznam internirancev, 1945, seznam vojnih dobičkarjev, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Medved, 2000)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ARtIče SI_ZAC/0204

ČAS NASTANKA: 1946–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Artiče je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je kraj Artiče spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg 
kraja Artiče je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal ob-
močje naslednjih katastrskih občin in naselij: Arnovo selo, Artiče, Glogov Brod, Curnovec (del: Planina), Dečno selo, Volčje 
(del), Dolenja vas (del), Sp. Pohanca, Trebež, Zgornji Obrež in Zverinjak. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo 
v celoti vključeno v občino Artiče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Artiče leta 1952, je gradivo prevzela občina Artiče, do izročitve pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je hranila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Agrarne zadeve, 1946–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bele VODe SI_ZAC/0205

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Bele Vode je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobjih 1945–1946 in 1950–1952 k 
okraju Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja Bele Vode je bil določen 14. septembra 1946 
z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Bele 
Vode, Lepa Njiva (del) in Sv. Vid (del). Ukinjen je bil aprila 1952. Del njegovega območja je bil priključen občini Šoštanj, del pa 
občini Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Bele Vode leta 1952 je gradivo prevzela občina Šoštanj. Do izročitve pristojnemu 
arhivu v Celju je gradivo hranila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Bele Vode, 1945–1951, zborov volilcev, 1946–1951; zapisnik sestanka KLO in ma-
sovnega sestanka KLO, 1952; proračuni, 1946–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR beZINA SI_ZAC/0206

ČAS NASTANKA: 1947–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Bezina je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice in 
je obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Bezina, Brdo, Gabrovnik, Strtenik, Vešenik. V obdobju 1948–1952 je spadal 
k okraju Poljčane in obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Bezina, Gabrovnik, Strtenek in Vešenik. Ukinjen je bil leta 
1952, na njegovem območju je oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske Konjice.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Bezina leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske Konjice, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1965 izročil Okraj Celje v likvidaciji.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Bezina, 1947–1952, sej Izvršnega odbora (IO) KLO Bezina, 1949–1950.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bIZeljSKO SI_ZAC/0207

ČAS NASTANKA: 1947–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Bizeljsko je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Brezovica, Bukovje, Bračna vas, Drenovec, Nova vas (del), Kunšperk (del), Bizeljska vas, Orešje, Spo-
dnja Sušica, Zgornja Sušica in Vitna vas. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo v celoti vključeno v občino Bizeljsko.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Bizeljsko leta 1952 je gradivo prevzela občina Bizeljsko, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1976 izročila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Agrarne zadeve, 1947–1952; davčna knjiga, 1954.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR blAgOVNA SI_ZAC/0208

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Blagovna je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Goričica, Ogorevc, Proseniško, Repno, Sv. Rozalija in Cerovec. Leta 1949 se mu je pri-
ključil Krajevni ljudski odbor Sv. Primož. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo vključeno v občino Šentjur pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Blagovna leta 1952 je gradivo prevzela občina Šentjur pri Celju, katera ga je leta 
1967 izročila pristojnemu arhivu v Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej Izvršilnega odbora KLO, 1951, zborov volilcev, 1945–1946, 
masovnih sestankov, 1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR blANCA SI_ZAC/0209

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Blanca je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Blanca, Sp. Brezovo, Kladje, Krajna Brda, Rožno, Selce (del), Žigrski Vrh (del), Čanje in Zagradec. Ko 
je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Blanca ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Blanca.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Blanca leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Blanca, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Razni zapisniki, 1945–1951; obrtne zadeve, 1947–1949; obvezna oddaja in odkupi, 1946; blagajniška knjiga, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bOčNA SI_ZAC/0210

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Bočna je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je v obdobju 1945–1946 spadal k okraju Gornji Grad, 
v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni 
razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Bočna, Čeplje, Delce, Kropa, 
Nadbočna, Otok, Podhom in Slatina. V obdobju 1950–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Krajevni ljudski odbor Bočna je bil 
ukinjen aprila 1952, na njegovem območju je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Gornji Grad.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Bočna leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Gornji Grad, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Bočna, 1946–1952, zborov volilcev, 1947–1952, masovnih sestankov, 1947, 
1949, 1951; krajevna podjetja, 1952; seznam zadružnikov, 1952; razglasi KLO Bočna, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bOštANj SI_ZAC/0211

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Boštanj je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Apnenik, Boštanj, Dol. Boštanj, Jablanica (del) in Vrh. Leta 1949 mu je bil priključen Krajevni ljudski 
odbor Kompolje. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Boštanj ukinjen, je na njegovem območju prevzel oblast Občinski 
ljudski odbor Boštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Boštanj leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Boštanj, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Boštanj, 1945–1951, zborov volilcev, 1947–1951; obrtne zadeve, 1947, 1949; agrarne 
zadeve, 1946, 1948; blagajniška knjiga krajevnih podjetij.
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SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bRASlOVče SI_ZAC/0212

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Braslovče je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Braslovče, Rakovlje, Dobrovlje, Male Braslovče, Preserje, Zg. Gorče, Podvrh, Poljče, Sp. 
Gorče, Topovlje, Sv. Matevž (del), Glinje in Kamenče. Leta 1946 se mu je priključil Krajevni ljudski odbor Parižlje. Ukinjen je bil 
leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Braslovče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Braslovče leta 1952 je gradivo prevzela občina Braslovče, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega odbora Osvobodilne fronte (KO OF), 1945, sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej 
izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950–1952, zborov volilcev, 1946–1950; seznam obrtnikov, 1950–1951; seznam hmeljarjev, 1950; 
poročilo o krajevnih podjetjih, 1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bReg SI_ZAC/0213

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Breg je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrske 
občine Sv. Jurij pri Loki in naselje Breg. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju je oblast prevzel Občinski ljudski odbor 
Loka pri Zidanem Mostu.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Breg leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Breg, 1945–1952, zborov volilcev, 1948–1951; proračuni KLO Breg, 1946–1952; 
blagajniški dnevnik KLO Breg, 1948–1952; delovodniki, 1949–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bRege SI_ZAC/0214

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Brege je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Cerklje (del), Mrtvice (del), Brege, Drnovo, Mrtvice (del), Vihre (del) in Krška vas (del). Ukinjen je bil 
leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Leskovec pri Krškem.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Brege leta 1952 je gradivo prevzela občina Leskovec pri Krškem, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Brege, 1948–1952, zborov volilcev, 1948–1949; blagajniška knjiga KLO Brege, 
1951; obrtne zadeve, 1948–1951; gradbene zadeve, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bReStOVeC SI_ZAC/0215

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Brestovec je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 v okraj Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Brestovec, Ceste, Nimno, Gabrce, Plat, Pristavca, Rajnkovec, 
Vinec, Sv. Katarina in Velike Rodne (del). V obdobju 1948–1952, ko je spadal v okraj Poljčane, pa je obsegal naselja: Brestovec, 
Ceste, Nimno, Gabrce, Plat, Škrbnik, Pristavica, Rajnkovec, Vinec, Sv. Katarina, Prnek (del), Velike Rodne in Vrhovnica. Ukinjen 
je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Brestovec leta 1952 je gradivo prevzela občina Rogaška Slatina, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Brestovec, 1946–1952; proračuni KLO Brestovec, 1948–1949; zaključni račun 
KLO Brestovec, 1952; setveni plani, 1948; blagajniška knjiga KLO Brestovec, 1948–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bRežICe-OKOlICA SI_ZAC/0216

ČAS NASTANKA: 1945–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Brežice-okolica je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Brezina, Bukošek, Cundrovec, Črnc, Sela (del), Gornji Lenart, Št. Lenart, Trnje in Zakot. 
Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti vključeno v Mestno občino Brežice.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Brežice-okolica leta 1952 je gradivo prevzela občina Brežice, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1976 izročila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Zapisniki sej mestnega odbora Osvobodilne fronte Brežice, 1945, sej Krajevnega ljudskega odbora Brežice– okolica, 1945–1949; 
spisi Obnovitvene zadruge, 1945–1947; agrarne zadeve, 1946–1949; delovodniki, 1950–1951; davčna knjiga, 1954.

SISTEM UREDITVE: kronološki
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bUče SI_ZAC/0217

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Buče je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 pod okraj Šmarje pri 
Jelšah in je obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Buče, Vrensko gorco, Zdole (del) in Zeče. V obdobju 1948–1952 pa 
je spadal k okraju Celje-okolica in je obsegal: Buče, Vrensko gorco, Zdole (del), Klake (del: Ortnice) in Zeče. Ukinjen je bil aprila 
1952, njegovo območje je bilo v celoti priključeno občini Kozje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Buče leta 1952 je gradivo prevzela Občina Kozje, katera ga je leta 1967 izročila 
pristojnemu arhivu v Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Buče, 1946–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR bUčKA SI_ZAC/0218

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Bučka je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Bučka, Dule, Dol. Radulje, Gor. Radulje, Jarčji Vrh, Jerman vrh, Osredek (del), Močvirje, Štrit, Za-
boršt in Resa (del). Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Bučka ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski 
ljudski odbor Bučka.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Bučka leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Bučka, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Bučka, 1946, 1949; razni zapisniki, 1950; obrtne zadeve, 1948; proračuni KLO 
Bučka, 1949, 1951; blagajniške knjige, 1945–1951; delovodnik za leto 1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR CeROVeC SI_ZAC/0219

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Cerovec je deloval v obdobju 1945–1946. Upravno je spadal k okraju Šmarje pri Jelšah. Leta 1946 je bil 
priključen Krajevnemu ljudskemu odboru Sečovo.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Cerovec leta 1945 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Sečovo, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega odbora Osvobodilne fronte (KO OF), 1945, sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1946, zborov 
volilcev, 1946; seznam obrtnikov, 1945; proračun KLO, 1946; agrarne zadeve, 1945–1946; seznami imetnikov obveznic posojila 
»narodne osvoboditve«, 1945; seznam otrok žrtev fašističnega nasilja, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR čAtež Ob SAVI SI_ZAC/0221

ČAS NASTANKA: 1946–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Čatež ob Savi je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Cerina, Dobeno, Prilipe, Žejno, Čatež, Velike Malence (del), Globočice (del), Mali Cirnik 
in Sobenja vas. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo v celoti vključeno v občino Čatež ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Čatež ob Savi leta 1952 je gradivo prevzela občina Čatež ob Savi, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1976 predala Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1952; zaključna računa KLO za leti 1947 in 1948, načrti proračuna KLO 
za leto 1949; popis vojnih žrtev in vojne škode, 1946; delovodniki, 1946–1952; plačilni seznami, 1954.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR čeče SI_ZAC/0222

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Čeče je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Ravne, Sv. Katarina, Sv. Marko in Sv. Pongrac (del: planinska koča na Mrzlici). Ukinjen je bil leta 
1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Čeče leta 1952 je gradivo prevzela občina Trbovlje, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1984 izročila Skupščina občine Hrastnik.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, zborov volilcev, 1946, 1952; proračuni KLO, 1946–1952; vojna 
škoda, 1945, 1946; elektrifikacija, 1946; krajevna podjetja, 1947; obrtne zadeve, 1946–1951; volilne zadeve, 1945–1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR čemšeNIK SI_ZAC/0223

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Čemšenik je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Brezje (del: Dobrljevo), Čemšenik, Jesenovo, Kotredež (del), Znojile (del), Loke (del), Podkraj (del), 
Ržiše (del), Zabreznik (del) in Sv. Lenart (del). Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Čemšenik.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Čemšenik leta 1952 je gradivo prevzela občina Čemšenik, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1951, zborov volilcev, 1947–1951; proračuni KLO, 1946–1951, blagajniška 
knjiga KLO, 1948; obrtne zadeve, 1948–1949; agrarne zadeve, 1948; živinorejske organizacije, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR čRešNjeVeC SI_ZAC/0224

ČAS NASTANKA: 1945–1950
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Črešnjevec je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske 
Konjice, v obdobju 1948–1952 pa k okraju Poljčane in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Črešnjevec, 
Leskovec (del), Lokanja vas, Pretrež in Farovec. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Ljudski 
odbor mestne občine Slovenska Bistrica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Črešnjevec leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenska 
Bistrica, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1950, zborov volilcev, 1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR čRešNjICe SI_ZAC/0225

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Črešnjice je deloval v obdobju 1945–1949. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske 
Konjice. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Brdce, Črešnjice, Podgorje, Slemene (del), Kamna gora in Sojek. 
V obdobju 1948–1949 je spadal pod okraju Celje- okolica. Leta 1949 je bil ukinjen, del njegovega območja je bil priključen 
Krajevnemu ljudskemu odboru Frankolovo, del pa Krajevnemu ljudskemu odboru Špitalič.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Črešnjice leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Frankolovo. Pristojnemu 
arhivu v Celju ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.
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VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1949, zborov volilcev, 1945–1948, masovnih sestankov, 1946–1949; plani 
odkupa, 1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR čRNečA VAS SI_ZAC/0227

ČAS NASTANKA: 1950–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Črneča vas je bil ustanovljen leta 1949, in sicer z združitvijo ukinjenih krajevnih ljudskih odborov Oštrc 
in Prušnja vas. Upravno je spadal k okraju Krško. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Ko-
stanjevica na Krki.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Črneča vas leta 1952 je gradivo prevzela občina Kostanjevica na Krki, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1950; proračun KLO za leto 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DebRO-KURetNO SI_ZAC/0228

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Debro je deloval v obdobju 1945–1949 in je upravno spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Sp. Rečica (del), Slivno (del), Debro in Tremerje. Leta 1949 se je združil s Krajevnim 
ljudskim odborom Kuretno v nov Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno. Ko je bil Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno leta 
1952 ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Rečica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Debro-Kuretno leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Rečica, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950–1952, zborov volilcev, 
1946–1950, sej svetov državljanov, 1949–1951; obrtne zadeve, 1945–1949.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DObje PRI PlANINI SI_ZAC/0229

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Dobje pri Planini je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal ob-
močja naslednjih katastrskih občin in naselij: Sp. Brezje, Škarnice, Večje Brdo, Završe in Zg. Brezje. Ukinjen je bil aprila 1952, 
njegovo območje je bilo v celoti priključeno občini Planina pri Sevnici.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega obora Dobje pri Planini leta 1952 je gradivo prevzela občina Planina pri Sevnici, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 predala Skupščina občine Šentjur pri Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950–1952, zborov volilcev, 
1950–1951; evidenca obrtnikov, 1950; proračuni KLO, 1950–1952; okrožnica o pomoči ameriškega RK, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DObOVA SI_ZAC/0230

ČAS NASTANKA: 1947–1953
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Dobova je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Gabrje, Mali Obrež, Loče, Mihalovec, Mostec, Rigonce, Sela (del), Dobova in Veliki Obrež. Ko je bil 
aprila 1952 ukinjen, je bilo njegovo območje v celoti vključeno v občino Dobova.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Dobova leta 1952 je gradivo prevzela občina Dobova, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1976 izročila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Agrarne zadeve, 1947–1949; davčna knjiga, 1953.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DObOVeC SI_ZAC/0231

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Dobovec je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Dobovec, Ključevica, Matica, Škofja Riža in Završje. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju 
pa je oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Dobovec leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Trbovlje, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je izročila Skupščina občine Trbovlje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1951; razna statistika, 1945–1951; okrožnice in razglasi, 1945–1951; odločba o 
razlastitvi, popis zapuščin, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1985)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DObRNA SI_ZAC/0232

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Dobrna je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Dobrna, Vinska Gorica, Lokovina, Pristova, Klanc, Loka, Brdce, Parož, Sveti Jošt na 
Kozjaku, Vrba in Zavrh. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Dobrna.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Dobrna leta 1952 je gradivo prevzela občina Dobrna, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1972 predala Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega odbora osvobodilne fronte (KO OF), 1945–1947, sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, 
sej izvršilnega odbora (IO) KLO, 1945–1951; volilne zadeve, 1945–1947; podatki o turizmu, 1947; agrarne zadeve.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DOl PRI HRAStNIKU SI_ZAC/0234

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Dol pri Hrastniku je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Brnica, Dol pri Hrastniku, Kal, Kovk, Sv. Jurij ob Turju (del: Mačkovec) in Sv. Štefan (del: 
Jesenovec). Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Dol pri Hrastniku.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Dol pri Hrastniku leta 1952 je gradivo prevzela občina Dol pri Hrastniku, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1984 izročila Skupščina občine Hrastnik.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volilcev, 1947; proračuni KLO, 1946–1950; volilne zadeve, 
1945–1950; vojna škoda, 1945; zločini okupatorja, 1945; preskrba partizanske vojske, 1945; statistični podatki za kmetijstvo.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DOVšKO SI_ZAC/0236

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Dovško je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Brezje, Dobrova, Dovško (del), Kališovec in Šedem. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa 
je bilo priključeno občini Senovo.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Dovško leta 1952 je gradivo prevzela občina Senovo, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.
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VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1951, masovnih sestankov, 1951; volilne zadeve, 1949–1950; proračuni 
KLO, 1945–1952; zaključni računi KLO, 1947–1948; obrtne zadeve, 1947–1950; prijava vojne škode, 1945; odločbe o zaplembi 
premoženja, 1946; prijave zločinov okupatorjev, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DONAčKA gORA SI_ZAC/0237

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Donačka Gora je deloval v obdobju 1945–1952. V letih 1945–1946 je imel naziv Krajevni ljudski odbor 
Gaberje. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septem-
bra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in 
naselij: Donačka Gora, Sv. Jurij, Tlake, Trške Gorce in Žahenberc. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen 
je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo v celoti priključeno občini Rogatec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Donačka Gora leta 1952 je gradivo prevzela občina Rogatec, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948–1951, sej izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950–1951, zborov volilcev, 1949; 
agrarna reforma, 1951; blagajniška knjiga KLO, 1946–1950; navodila za likvidacijo KLO, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DRAmlje SI_ZAC/0238

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Dramlje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Jarmovec, Laze, Marija Dobje, Svetelka, Grušce, Pletovarje, Razbor, Sv. Uršula, Šedina, 
Jazbine, Straža, Sv. Ilija, Zalog, Sv. Primož (del) in Trnovec. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno 
občini Dramlje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Dramlje leta 1952 je gradivo prevzela občina Dramlje, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur pri Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej Izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950–1952, zborov volilcev, 
1946–1951, ustanovnega občnega zbora Kulturno prosvetnega društva (KPD) Dramlje, 1949; proračun KLO za leti 1948 in 
1952; Sadjarsko in vrtnarsko društvo Dramlje – ustanovitev, 1948; ukinitev krajevnih podjetij, 1948, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)



84

SI_ZAC_A.143

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DReNSKO RebRO SI_ZAC/0239

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Drensko Rebro je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje 
pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Dobležiče, Pristava, Drensko Rebro (del) in Gubno. V obdobju 
1948–1952 je spadal pod okraj Celje-okolica. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Lesično.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Drensko Rebro leta 1952 je gradivo prevzela občina Lesično, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1967 predala Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1950, sej izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950, zborov volilcev, 1945–1950, 
masovnih sestankov, 1949–1950; blagajniške knjige, 1948–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DRUžmIRje SI_ZAC/0240

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Družmirje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Družmirje, 
Gaberke in del Šoštanja. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Družmirje leta 1952 je gradivo prevzela občina Šoštanj, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, zborov volilcev, 1946, 1949, 1951; proračuni KLO, 1950–1952; 
obrtne zadeve, 1948–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR FRANKOlOVO SI_ZAC/0241

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Frankolovo je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Dol, Lipa, Straža (del), Zabukovje, Loka, Rakova Steza, Stražica, Male Dole (del), Rove, 
Beli Potok, Bukovje, Lindek in Verpete. Leta 1949 so mu priključili še del ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Črešnjice 
(k. o. Podgorje). Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Frankolovo.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Frankolovo leta 1952, je gradivo prevzela občina Frankolovo, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.
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VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej Izvršnega odbora (IO) KLO, 1947–1951, zborov volilcev, 
1945–1951; proračuni KLO, 1948–1950; krajevna podjetja, 1948–1950; obrtne zadeve, 1946–1949; agrarna reforma, 1945; 
seznam talcev, obešenih na Frankolovem.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gAbeRSKO SI_ZAC/0243

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Gabrsko je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Gabrsko, Knezdol, Planinska vas, Marija Reka (del), Sv. Lenart (del). Ukinjen je bil leta 1952, na 
njegovem območju pa je prevzel oblast Ljudski odbor mestne občine Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Gabrsko leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Trbovlje, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je izročila Skupščina občine Trbovlje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Gabrsko, 1946–1952; volilne zadeve, okrožnice in razglasi, 1945–1952.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gAlICIjA SI_ZAC/0244

ČAS NASTANKA: 1947–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Galicija je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Gorica (del), Sveta Jungert (del), Hramše, Zavrh (del), Železno (del). Ukinjen je bil leta 
1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občinam Žalec, Šmartno v Rožni dolini in Dobrna.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Galicija leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v Celju 
ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948–1951, sej sveta za zdravstvo, 1948; proračun KLO za leto 1949; obrtne 
zadeve, 1949–1950; agrarne zadeve, 1949; volilne zadeve, 1949; odločba o likvidaciji kmečkih dolgov, 1947.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR glObOKO SI_ZAC/0245

ČAS NASTANKA: 1950–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Globoko je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Bojsno (del), Brezje, Globoko, Mali vrh in Piršenbreg. Leta 1949 je bil h Krajevnemu ljudskemu 
odboru Globoko priključen del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Dednja vas. Ko je bil aprila 1952 Krajevni 
ljudski odbor Globoko ukinjen, je bil del njegovega območja vključen v občino Artiče, del pa v občino Pišece.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Globoko leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v Celju 
ga je leta 1976 izročila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Zapisniki zborov volilcev, 1950, sej celic Komunistične partije Slovenije (KPS) Globoko, 1950–1951, sej odbora Zveze borcev 
Globoko, 1951; seznam padlih in izginulih v drugi svetovni vojni, 1950, plačilni seznam OŠ Globoko, 1956.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gOmIlSKO SI_ZAC/0246

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Gomilsko je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Gomilsko, Dobrovca, Grajska vas, Selo Marija Reka (del), Sv. Matevž, Trnava (del) in 
Zakl. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Gomilsko.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Gomilsko leta 1952 je gradivo prevzela občina Gomilsko, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950, zborov volilcev, 1946–1951; 
proračuni KLO, 1948–1951; zaključni račun KLO, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gOReNje SI_ZAC/0247

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Gorenje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Gavce (del), Pa-
ška vas (del), Gorenje, Novi Klošter, Veliki Vrh (del). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini 
Šmartno ob Paki.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Gorenje leta 1952 je gradivo prevzela občina Šmartno ob Paki, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.
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VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej Izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950–1951, zborov volilcev, 
1950–1951; proračun KLO, 1951; zaključni račun KLO, 1950; seznam žrtev fašizma in partizanskih sirot, 1946; repatriacija 
sovjetskih državljanov, 1946; razdelitev posestva »Reichsgau Steiermark«, 1946.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gORICA Ob DRetI SI_ZAC/0248

ČAS NASTANKA: 1946–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Gorica ob Dreti je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Gornji Grad in je obsegal 
naslednje katastrske občine in naselja: Čreta, Kokarje, Lačja vas, Sp. Pobrežje, Trnovec, Zg. Pobrežje, Doblatina, Prihova (del), 
Žlabor, Potok, Pusto Polje in Sp. Kraše. Ob ukinitvi je spadal pod okraj Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Gorica ob Dreti je gradivo prevzel okraj Šoštanj, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki masovnih sestankov Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Gorica ob Dreti, 1946–1948, zapisniki sej KLO Gorica 
ob Dreti, 1946–1949, zapisnika izrednih sej KLO Gorica ob Dreti, 1946–1948, zapisniki zborov volilcev KLO Gorica ob Dreti, 
1946–1949, zapisniki rednih zborov volilcev KLO Gorica ob Dreti, 1947, zapisniki izrednih zborov volilcev KLO Gorica ob Dreti, 
1947, zapisnik 1. zasedanja novoizvoljenega odbora KLO Gorica ob Dreti z dne 16. 12. 1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gORjANe SI_ZAC/0249

ČAS NASTANKA: 1946–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Gorjane je deloval v obdobju 1945–1949. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z 
Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Gor-
jane, Poklek in Vojsko. Upravno je spadal k okraju Krško. Leta 1949 so ga priključili Krajevnemu ljudskemu odboru Podsreda.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Gorjane leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Podsreda, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zaključni račun Krajevnega ljudskega odbora za leto 1949; plačilni seznami krajevnih podjetij, 1946–1949.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gORNjI gRAD SI_ZAC/0250

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Gornji Grad je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Gornji 
Grad, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje in je obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Gornji Grad, Sv. Florijan, 
Sv. Lenart, Šmiklavž (del). V obdobju 1950–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Ko je bil Krajevni ljudski odbor Gornji Grad aprila 
1952 ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Gornji Grad.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Gornji Grad leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Gornji Grad, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 predala Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1948, 1951, sej Izvršilnega odbora (IO) KLO, 1949–1951, množičnih 
sestankov, 1949; krajevna podjetja, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gOtOVlje SI_ZAC/0251

ČAS NASTANKA: 1948–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Gotovlje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal katastrsko občino 
Gotovlje (del) in naselje Gotovlje (del). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno k občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Gotovlje leta 1952 je gradivo prevzela občina Žalec, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1971 predala Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1948–1951, sej medzadružnega odbora za lesno industrijo, 1948–1950; davčne 
zadeve, 1949; agrarne zadeve, 1951.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gRIže SI_ZAC/0252

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Griže je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Sv. Pongrac (del: brez planinske koče na Mrzlici), Griže, Migojnice, Zabukovca (del). Ukinjen je bil 
aprila 1952, njegovo območje je bilo v celoti priključeno občini Griže.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Griže leta 1952 je gradivo prevzela občina Griže, pristojnemu arhivu v Celju pa ga 
je leta 1971 predala Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej izvršilnega odbora (IO) KLO, 1950, sej svetov in komisij, 1950, 
zborov volilcev, 1950–1952; proračun KLO, 1947–1948; struktura prebivalstva – statistika, 1948; volilne zadeve, 1948.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2008)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gRObelNO SI_ZAC/0253

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Grobelno je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Grobelno, Stopče in Tratno. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v 
celoti priključeno občini Šentjur pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Grobelno leta 1952 je gradivo prevzela občina Šentjur pri Celju, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur pri Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1949–1952, sej izvršilnega odbora (IO) KLO, 1946–1951, zborov volilcev, 
1946–1951, masovnih sestankov, 1945–1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gRUšOVlje SI_ZAC/0254

ČAS NASTANKA: 1946–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Grušovlje je začel delovati leta 1946. Upravno je spadal k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Brdo, Homec, Meliše, Grušovlje, Okonina in Št. Janž. Delovati je prenehal novembra 1949, ko je bil 
ukinjen, njegovo območje pa je bilo razdeljeno med krajevne ljudske odbore Radmirje, Rečica ob Savinji in Šmartno ob Paki.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Grušovlje leta 1949 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v 
Celju je gradivo leta 1968 predala Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1949, zborov volilcev, 1947, 1948.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR HOtUNje SI_ZAC/0255

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Hotunje je deloval v obdobju 1945–1946. Upravno je spadal k okraju Šmarje pri Jelšah. Leta 1946 je bil 
priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Ponikva pri Grobelnem.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Hotunje leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 predala Skupščina občine Šentjur pri Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega odbora Osvobodilne fronte, 1945, sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946, zborov volilcev, 1946; 
seznam demobiliziranih partizanov, 1945; seznam izseljenih oseb, 1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR IZlAKe SI_ZAC/0256

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Izlake je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Brezje (del), Kolovrat (del), Podlipovica, Ržiše (del), Izlake, Prhovec, Zabreznik (del), Šemnik (del). 
Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Zagorje ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Izlake leta 1952 je gradivo prevzela občina Zagorje ob Savi, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1973 predala Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršilnega odbora (IO) KLO, 1949–1952, zborov volilcev, 
1951–1952; proračuni KLO, 1949–1952; zaključni računi KLO, 1947–1949; popis kmečkih posestev, 1945; blagajniška knjiga 
KLO, 1948; posojilo narodne osvoboditve, 1941–1945; seznam padlih partizanov, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR jAgNjeNICA SI_ZAC/0257

ČAS NASTANKA: 1949–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Jagnjenica je deloval v obdobju 1949–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje, natančneje v kata-
strsko občino Svibno. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Jagnjenica ukinjen, je na njegovem območju prevzel oblast 
Ljudski odbor mestne občine Radeče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Jagnjenica leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Radeče, pri-
stojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročil Krajevni urad Radeče.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1949–1952, zborov volilcev, 1950; zaključni račun KLO za leto 1952; blagaj-
niška knjiga, 1950–1952; krajevna podjetja, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR jelOVeC SI_ZAC/0258

ČAS NASTANKA: 1948–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Jelovec je začel delovati leta 1949. Nastal je z združitvijo ukinjenih krajevnih ljudskih odborov Križ 
in Lipoglav. Upravno je spadal k okraju Krško. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski 
ljudski odbor Boštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Jelovec leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Boštanj, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Razni zapisniki, 1952; proračuni Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1951–1952; blagajniška knjiga Krajevnega ljudskega 
odbora (KLO), 1948; statistični popisi, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR jURKlOšteR SI_ZAC/0259

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Jurklošter je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Jurklošter, Mišji Dol, Paneče (del), Lahov Graben (del). Leta 1948 mu je bil priključen 
Krajevni ljudski odbor Henina. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Jurklošter ukinjen, je na njegovem območju oblast 
prevzel Občinski ljudski odbor Jurklošter.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Jurklošter leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Jurklošter, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej IO KLO, 1951, zborov volilcev, 1946–1951, sej socialno zdrav-
stvenega sveta, 1948; obrtne zadeve, 1947–1951; krajevna podjetja, 1946–1951; elektrifikacija, 1948.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KAlObje SI_ZAC/0260

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kraj Kalobje je bil kot upravno teritorialna enota ustanovljen maja 1945, ko je oblast prevzel Krajevni odbor Osvobodilne 
fronte Kalobje. To funkcijo je ta odbor opravljal do septembra 1945, ko je oblast prevzel novoizvoljeni Krajevni narodnoosvo-
bodilni odbor Kalobje. Kot upravno teritorialno enoto navaja kraj Kalobje prvič Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije 
z dne 6. septembra 1945, in sicer v okviru okraja Celje-okolica, pod katerega je kraj Kalobje spadal do leta 1952. Teritorialni 
obseg kraja Kalobje je bil z zakonom določen septembra 1946, ko je bil sprejet Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije. 
Kraj Kalobje je obsegal območje naslednjih katastrskih občin in naselij: Jazbin Vrh, Kalobje, Kostrivnica, Podlesje, Vodice, 
Osredek, Planinca, Trnov, Trška Gorca, Vezovje, Sotensko, Sv. Jakob, Vodruž. Takšen teritorialni obseg kraja Kalobje je ostal 
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nespremenjen do njegove ukinitve leta 1952. Kraj Kalobje je bil kot upravno teritorialna enota ukinjen aprila 1952 z Zakonom 
o razdelitvi LR Slovenije na mesta, okraje in občine. Območje katastrske občine Vodruž je bilo v celoti vključeno v območje 
novoustanovljene občine Šentjur pri Celju, območje katastrskih občin Kalobje, Planinca in Vezovje pa je bilo v celoti vključeno 
v novoustanovljeno občino Slivnica pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Kalobje leta 1952 je gradivo prevzela občina Šentjur pri Celju, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur pri Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952; poročilo o masovnem sestanku, 1945–1946; prošnja KLO Kalobje 
Okrajnemu ljudskemu odboru (OLO) Celje-okolica za kredit, 1945; kandidatna lista za volitve odbornikov v KLO, 1946; zapisniki 
o volitvah odbornikov KLO, 1946; poročilo o sestanku KLO in Krajevnega odbora osvobodilne fronte (KO OF), 1946; seznam 
članov izvršilnega odbora KLO, 1947; blagajniška knjiga KLO Kalobje, 1947; zapisniki sej izvršilnega odbora KLO, 1950–1951; 
zapisniki sestanka z zamudniki obvezne oddaje mleka, 1950; zapisniki zborov volivcev, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KOmPOlje SI_ZAC/0262

ČAS NASTANKA: 1945–1950
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Kompolje je začel delovati leta 1945. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zako-
nom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Kompolje, 
Mrtovec, Šmarčna in Živa Gora. Upravno je spadal k okraju Krško. Po ukinitvi leta 1952 je bil priključen občini Boštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Kompolje je gradivo prevzela občina Boštanj, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je 
leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Okrožnice in razglasi, 1946–1949; seznam izseljenih oseb, 1945; razni seznami, 1946–1948; sejni zapisniki, 1946; zapisniki 
zborov volilcev in masovnih sestankov, 1947–1948; zapisniki zborov volilcev, 1949; zapisniki odbornih sej, 1947–1949; plačilne 
liste, 1949; obrtne zadeve, 1947–1948; gradbene zadeve, 1948; proračun Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946; proračun 
in zaključni račun (ZR), 1948; proračun, 1950; agrarna komisija, 1946; Komisija za upravo narodne imovine (KUNI) – cenilni 
zapisniki, 1946; popis siromašnih otrok, 1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KONjIšKA VAS SI_ZAC/0263

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Konjiška vas je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal h kraju Slovenske Konjice in je obsegal naselje 
Konjiška vas. Leta 1948 je spadal pod okraj Poljčane in je obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Breg, Konjiška vas, 
Nova vas, Prežigal in Sp. Pristava. Leta 1952 bil ukinjen in priključen k okraju Celje-okolica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Slovenske Konjice leta 1952 je gradivo prevzel okraj Celje-okolica. Pristojnemu arhivu 
v Celju ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1951; zapisnik masovnega sestanka, 1948; zapisniki zborov volivcev, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KOStRIVNICA SI_ZAC/0264

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Kostrivnica je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Šmarje pri Jelšah. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Čača vas, Zagaj, Drevenik, Gabrovec, Zg. Kostrivnica, Brezje, Kamna Gorca, Podplat, 
Sp. Kostrivnica, Podturn, Sp. Gabernik in Zg. Gabrnik. Ukinjen je bil leta 1952, upravno pa priključen občini Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Kostrivnica leta 1952 je gradivo prevzela občina Rogaška Slatina, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Kostrivnica, 1945–1952; zbori volivcev, 1946–1950; proračun KLO, 1946–1951; 
ustanovitev in organizacija krajevnih podjetij, 1947; podatki o zločinih okupatorja, 1945; prijava vojne škode, 1945; seznam 
otrok iz Bosne, 1945; blagajniška knjiga KLO, 1945–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KOtReDež SI_ZAC/0265

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Kotredež je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Čebine, Kotredež, Rove, Zavine (del: Zg. Zavine), Potoška vas, Prapreče (del: Jazme, Sv. Neža ). 
Ukinjen je bil leta 1952, večji del njegovega območja je bilo priključenega občini Zagorje ob Savi, manjši del pa občini Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Kotredež leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v Celju 
ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1950–1951, sej Izvršilnega odbora KLO, 1950, 1952, zborov volivcev, 1950–
1951; proračuni KLO, 1948–1951; obrtne zadeve, 1947–1948; podatki o padlih med narodnoosvobodilno borbo (NOB), 1947; 
gradbene zadeve, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KOZje SI_ZAC/0266

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Kozje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje pri 
Jelšah in je obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Ješovec, Kozje, Klake (del) in Zdole. V obdobju 1948–1952 je spadal 
pod okraj Celje-okolica, leta 1949 so mu priključili še del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Vetrnik. Ko je bil 
aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Kozje ukinjen, je na njegovem območju prevzel oblast Občinski ljudski odbor Kozje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Kozje leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Kozje, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1947–1952, zborov volivcev, 1949–1951; 
krajevna podjetja, 1947–1951; proračuni KLO, 1947–1951; seznami živinorejcev in čebelarjev, 1946–1947; obvezna oddaja, 
1948–1951; agrarne zadeve, 1947–1948.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KRIž SI_ZAC/0267

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Križ je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil določen 
14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih 
občin in naselij: Vrh (del), Gabrje in Križ. Ukinjen je bil leta 1949, ko se je skupaj z ukinjenim Krajevnim ljudskim odborom 
Lipoglav združil v nov Krajevni ljudski odbor Jelovec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Križ leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Jelovec, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1947; razni zapisniki, 1948; proračuni KLO, 1947–1948; vojna škoda, 
1945; razni seznami, 1946–1949.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KRmelj SI_ZAC/0268

ČAS NASTANKA: 1947–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Krmelj je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trebnje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Goveji Dol (del), Krmelj, Pijavice (del), Gabrijele in Polje. Ukinjen je bil leta 1952, na večjem delu 
njegovega območja je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Tržišče, nad manjšim delom pa Občinski ljudski odbor Krmelj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Krmelj leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v Celju 
ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948–1952, zborov volivcev, 1951; blagajniške knjige KLO, 1947–1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KRšKA VAS SI_ZAC/0269

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Krška vas je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Čatež (del), Mrzlava vas, Vel. Malence (del), Globočice, Krška vas, Stojanski Vrh (del) in Izvir. Ko je 
bil aprila 1952 ukinjen, je bilo celotno njegovo območje vključeno v občino Čatež ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Krška vas leta 1952 je gradivo prevzela občina Čatež ob Savi, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1976 izročila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, vaških sestankov, 1951; proračun KLO za leto 1949; popisi in 
cenitve zaplenjenega premoženja, 1945–1950; delovodniki, 1945–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KURetNO SI_ZAC/0270

ČAS NASTANKA: 1945–1950
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Kuretno je deloval v obdobju 1945–1949. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Sv. Krištof in Šmihel-Kuretno. Leta 1949 se je združil s Krajevnim ljudskim odborom 
Debro v Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Kuretno leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1949, sej socialno-skrbstvenega sveta, 1949, zborov volivcev, 1948–1949; 
obrtne zadeve, 1946–1948; razglas, 1945; gradbene zadeve, 1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR leDINA SI_ZAC/0273

ČAS NASTANKA: 1946–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ledina je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Ukinjen je bil leta 1946, ko je bil 
priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Šmarje pri Sevnici. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z 
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Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Črete, 
Ledina, Zleteče, Podgorje (del), Brezje, Pecelj, Podgorica, Pekel, Ledgonje, Orehovo in Šmarje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ledina leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Sevnici. Pri-
stojnemu arhivu v Celju ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946; seznami hišnih posestnikov, 1946; Špan Filip – premoženje, 1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lembeRg SI_ZAC/0274

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Lemberg je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje pri 
Jelšah in je obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Lemberg-okolica, Lemberg-trg, Pijovce (del). V obdobju 1948–1952 
je spadal pod okraj Poljčane, kjer je obsegal: Lemberg-okolico (del), Beli Potok, Krtince, Topolovce, Sv. Mihel (del), Lemberg, 
Pijovci (del: Sp. Pijovci). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo pri delovanju Krajevnega ljudskega odbora Lemberg je leta 1952 prevzel Občinski ljudski odbor Šmarje 
pri Jelšah, leta 1967 pa ga je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah izročila Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1947; zbirnik gospodarstev KLO Lemberg, 1948; 
kmetijske zadeve, 1949; plani obvezne oddaje, 1949; delovodnik za leto 1949.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR leSIčNO SI_ZAC/0275

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Lesično je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Drensko Rebro (del: Drenik), Lesično, Pilštanj, Zdole (del) in Klake 
(del). V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Celje-okolica. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti 
priključeno občini Lesično.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Lesično leta 1952 je gradivo prevzela občina Lesično, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1950–1951, zborov volivcev, 1945–1951; 
proračun KLO, 1948, 1951; krajevna podjetja, 1951; elektrifikacija naselij, 1947–1951; seznam potočnih mlinov, 1951; agrarne 
zadeve, 1946; seznam prebivalstva, 1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR leSKOVeC PRI KRšKem SI_ZAC/0276

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Leskovec pri Krškem je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal ob-
močja naslednjih katastrskih občin in naselij: Drnovo (del), Beli Breg, Leskovec, Veniše, Žadovinek, Ravne (del), Golek, Ivandol, 
Kobile, Libelj, Loke, Selce, Volovnik, Senuše (del), Gorenja vas in Velika vas. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo 
priključeno občini Leskovec pri Krškem.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Leskovec pri Krškem leta 1952 je gradivo prevzela občina Leskovec pri Krškem. 
Pristojnemu arhivu v Celju ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1948, 1951; proračuni KLO, 1945–1950; blagaj-
niške knjige KLO, 1945–1948; krajevna podjetja – registracije, 1948; volilne zadeve, 1946–1949; obrtne zadeve, 1945–1949; 
agrarne zadeve, 1946–1948.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR letUš SI_ZAC/0277

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Letuš je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje 
katastrske občine Letuš in naselij: Letuš in Podgorje. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno 
občini Braslovče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Letuš leta 1952 je gradivo prevzela občina Braslovče, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1951, zborov volivcev, 1950–1952.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lIbOje SI_ZAC/0278

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Liboje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Kasaze, Sveti Križ, Sv. Neža, Liboje, Zabukovica (del). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo 
območje pa je bilo v celoti priključeno občini Petrovče.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Liboje leta 1952 je gradivo prevzela občina Petrovče, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej svetov državljanov, 1951; proračuni KLO, 1947–1951; obrtne 
zadeve, 1947–1952; gradbene zadeve, 1948–1952; seznam partizanskih sirot, 1947; okrožnice, 1945.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lIPOglAV SI_ZAC/0279

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Lipoglav je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Kompolje (del), Simert, Vrh (del), Lepi Dob (del). Ukinjen je bil leta 1949, ko se je skupaj s Krajevnimi 
ljudskim odborom Križ združil v nov Krajevni ljudski odbor Jelovec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Lipoglav leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Jelovec, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Razni zapisniki, 1949; proračun Krajevnega ljudskega odbora za leto 1946; agrarne zadeve, 1947–1949; razlastitve, 1949; razni 
plani, 1947, 1949, okrožnice in razglasi, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ljUbečNA SI_ZAC/0281

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ljubečna je deloval v obdobju 1945–1952. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z 
Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Sv. 
Miklavž (del: Glinsko, Lipovec), Trnovlje (del), Ljubečna, Začret, Zadobrova (del) in Žepina. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo 
območje pa je bilo priključeno občini Škofja vas.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ljubečna leta 1952 je gradivo prevzela občina Škofja vas, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ljUbIjA-lePA NjIVA SI_ZAC/0282

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ljubija – Lepa Njiva je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju 
Gornji Grad, v obdobju 1946–1950 k okraju Mozirje, kjer je obsegal katastrski občini Lepa njiva (del) in Ljubija z istoimenskima 
naseljema. V obdobju 1950–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Ko je bil Krajevni ljudski odbor Ljubija aprila 1952 ukinjen, je na 
njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ljubija – Lepa Njiva leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Mozirje, 
pristojnemu arhivu pa ga je leta 1968 izročila Slupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1952, zborov volivcev, 1946, 1947, 1949–1951, sestanka množičnih organizacij, 
1949, 1951, sestanka kmetovalcev, 1952; seznam hmeljarjev, ki so izorali hmelj, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ljUbNICA SI_ZAC/0283

ČAS NASTANKA: 1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ljubnica je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Slovenske Konjice. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Ljubnica, Skomarje (del: Bukova Gora) in Stenica. Ukinjen je bil leta 1948, ko je bil 
priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ljubnica leta 1948 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vitanje, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ljUbNO SI_ZAC/0284

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1945 sta obstajala Krajevni ljudski odbor Ljubno-trg in Krajevni ljudski odbor Ljubno-okolica, ki pa sta se leta 1946 združila 
v Krajevni ljudski odbor Ljubno ob Savinji. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni 
razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Ljubno ob Savinji, Savina, 
Sv. Primož, Planina, Ter (del). Deloval je med letoma 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Gornji Grad, 
v obdobju 1946–1950 k okraju Mozirje, v obdobju 1950–1952 pa k okraju Šoštanj. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor 
Ljubno ob Savinji ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Ljubno ob Savinji.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ljubno leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Ljubno, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, zborov volivcev, 1947, 1951; seznam odbornikov KLO in članov 
Izvršnega odbora KLO, 1951; obrtne zadeve 1951; odločbe o ustanovitvi krajevnih podjetij, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lOče SI_ZAC/0285

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Loče je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice in 
je obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Dolga Gora (del), Breg, Koble (del), Podob, Kravjek (del), Loče, Mlače, Mali 
Lipoglav, Ostrožno (del), Klokočovnik, Suhadol in Veliki Lipoglav. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen 
je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Loče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Loče leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Loče, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1945–1952, sej Izvršilnega odbora Krajevnega ljudskega odbora, 1950–1952; zborov volivcev, 1946–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lOčICA SI_ZAC/0286

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ločica pri Vranskem je deloval v letih 1945–1946. Spadal je k okraju Celje-okolica. Leta 1946 je bil pri-
ključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Vransko.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ločica pri Vranskem je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vransko, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1971 predala Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Volilne zadeve, 1945; seznam partizanskih sirot, 1945; seznam padlih in pogrešanih partizanov, 1945; vojaške zadeve, 1946.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lOg SI_ZAC/0287

ČAS NASTANKA: 1946–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Log je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil določen 
14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrske občine Log 
in naselja Log. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Boštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Log leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Boštanj, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Razni zapisniki, 1948; proračuni Krajevnega ljudskega odbora, 1948, 1951; agrarne zadeve, 1946–1947; seznam davkopla-
čevalcev, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lOKA PRI ZIDANem mOStU SI_ZAC/0288

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal ob-
močja naslednjih katastrskih občin in naselij: Sv. Peter pri Loki (del), Širje (del), Suhadol, Širska vas in Veliko Širje. Ukinjen je bil 
leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Loka pri Zidanem Mostu leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Loka 
pri Zidanem Mostu, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1946–1947; proračuni KLO, 1946–1951; volilne za-
deve, 1945–1947; obrtne zadeve, 1945–1951; spisi komisije za ugotavljanje vojnih zločinov, 1945; socialno-skrbstveni spisi, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lOKe-KISOVeC SI_ZAC/0289

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Loke-Kisovec je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Kotredež (del), Zavine (del: Sp. Zavine), Kisovec, Loke, Podkraj (del), Ržiše (del: Pošave), 
Šemnik (del: Strahovje), Št. Lambert (del) in Čolnišče. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini 
Zagorje ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Loke-Kisovec leta 1952 je gradivo prevzela občina Zagorje ob Savi, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1952, zborov volivcev, 1946–1948; krajevna podjetja, 1947–1948; odloki in 
odločbe, 1950; popis prebivalstva, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski



102

SI_ZAC_A.143

PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lOKOVICA SI_ZAC/0290

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Lokovica je deloval v obdobju 1945–1952. V obdobju 1945–1946 in 1950–1952 je upravno spadal k 
okraju Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje, kjer je obsegal katastrsko občino Lokovica (del) in naselje Lokovica 
(del). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno k občini Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Lokovica leta 1952 je gradivo prevzela občina Šoštanj, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1951, zborov volivcev, 1947–1951, masovnih sestankov, 1948–1949; obrtne 
zadeve, 1946–1948; okrožnice in razglasi, 1945–1946; premoženjskopravne zadeve, 1949–1952.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lONčARjeV DOl SI_ZAC/0291

ČAS NASTANKA: 1947–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Lončarjev Dol je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Lončarjev Dol, Žigrski Vrh in Žurkov Dol. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast 
prevzel Ljudski odbor mestne občine Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Lončarjev Dol leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Sevnica, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1949–1951, zborov volivcev, 1948–1951; razni plani, 1950; odločbe o podporah, 
1947; plačilni seznami, 1949–1952.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lOšKA gORA SI_ZAC/0292

ČAS NASTANKA: 1947–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Loška Gora je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Ko-
njice in je obsegal naslednje katastrske občine in naselja: Boharina, Loška Gora, Padeški Vrh in Resnik. V obdobju 1948–1952 
je spadal pod okraj Poljčane. Leta 1948 mu je bil priključen Krajevni ljudski odbor Sv. Kunigunda. Krajevni ljudski odbor Loška 
Gora je bil ukinjen leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Zreče.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Loška Gora leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Zreče, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1950–1952, zborov volivcev, 1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lUče SI_ZAC/0293

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Luče je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Gornji Grad, v 
obdobju 1946–1950 k okraju Mozirje in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Konjski Vrh, Strmec, Krnica, 
Luče, Podveža, Podvolovjek in Raduha. V obdobju 1950–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski 
odbor Luče ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Luče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Luče leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Luče, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1946–1952, zborov volivcev, 1946–
1948, 1951; obrtne zadeve, 1952; gradbene zadeve, 1952; premoženjsko-pravne zadeve, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR mAlKOVeC SI_ZAC/0296

ČAS NASTANKA: 1946–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Malkovec je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trebnje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Laknice (del), Malkovec, Pavla vas, Trščina, Tržišče (del) in Medvejek. Ukinjen je bil leta 1949, del 
njegovega območja je bil priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Telče, del pa h Krajevnemu ljudskemu odboru Tržišče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Malkovec leta 1949 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v 
Celju ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947; proračun KLO za leto 1948; blagajniška knjiga KLO, 1948–1949; okro-
žnice in razglasi, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR mARIjA gRADeC SI_ZAC/0297

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Marija Gradec je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal ob-
močja naslednjih katastrskih občin in naselij: Kladje, Lahomno, Stopce, Tevče, Lahomšek, Marija Gradec, Modrič, Radoblje, 
Trojno, Bukovje, Harje, Konc, Lažiše, Selo, Lože (del), Dol pri Jurkloštru, Plazovje-Gorišče, Zabrež, Mala Breza (del) in Sv. Peter 
pri Jurkloštru. Leta 1946 mu je bil priključen Krajevni ljudski odbor Zagaj. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Marija 
Gradec ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Laško.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Marija Gradec leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Laško, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1946–1952, sej svetov državljanov, 
1949, 1952, zborov volivcev, 1947–1951; proračuni KLO, 1947–1950; obrtne zadeve,, 1946–1952; popis vojne škode, 1946.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR mARIjA ReKA SI_ZAC/0298

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Marija Reka je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal ob-
močje katastrske občine Marija Reka (del) in naselja Marija Reka (del). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo 
priključeno občini Gomilsko.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Marija Reka leta 1952 je gradivo prevzela občina Gomilsko, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951, sej Izvršilnega odbora KLO, 1950–1951; proračun KLO, 1952; 
sejni zapisnik, 1945.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR mARNO SI_ZAC/0299

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Marno je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Marno, Brdce in Unično. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini 
Dol pri Hrastniku.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Marno leta 1952 je gradivo prevzela občina Dol pri Hrastniku. Pristojnemu arhivu 
v Celju ga je leta 1984 izročila Skupščina občine Hrastnik.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951, zborov volivcev, 1946–1951; proračuni KLO, 1946–1951; evidenca 
stalnega prebivalstva, 1946; elektrifikacija, 1948; ustanovitev krajevnih podjetij, 1947; odkupi in preskrba, 1946–1951; kme-
tijska poročila, 1952.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR mAROF SI_ZAC/0300

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Marof je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja nasle-
dnjih katastrskih občin in naselij: Blatni Vrh, Marijina vas, Podpeč, Lažiše, Mrzlo Polje, Trobni Dol (del), Curnovec (del). Ko je bil 
Krajevni ljudski odbor Marof aprila 1952 ukinjen, je na njegovem območju prevzel oblast Občinski ljudski odbor Jurklošter.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Marof leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Jurklošter, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1950; blagajniška knjiga KLO, 1947–1951; obrtne zadeve, 1948–1950; 
agrarne zadeve, 1950; cenilni zapisnik škode, 1952.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR mlINše SI_ZAC/0301

ČAS NASTANKA: 1946–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Mlinše je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Borje, Kolovrat, Briše, Mlinše, Ravne, Žvarulje in Zabava. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje 
pa je bilo priključeno k občini Mlinše.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Mlinše leta 1952 je gradivo prevzela občina Mlinše.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1947; proračuna KLO, 1947, 1950; seznam padlih borcev, 1946; seznam 
žrtev okupatorjevega nasilja, 1946; premoženjske zadeve, 1951.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR mOZIRje SI_ZAC/0302

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Mozirje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Gornji Grad, 
v obdobju 1946–1950 k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni raz-
delitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Brezje, Dobrovlje, Loke (del), 
Mozirje in Sv. Radegunda (del). V obdobju 1950–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor 
Mozirje ukinjen, je na njegovem območju prevzel oblast Občinski ljudski odbor Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Mozirje leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Mozirje, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1970 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1949–1951, zborov volivcev, 1947, 
1949–1951; krajevna podjetja, 1951–1952; poročila o gibanju prebivalstva, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR NAZARje SI_ZAC/0303

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Nazarje je začel delovati leta 1945 in je v tem obdobju spadal pod okraj Gornji Grad. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Kokarje (del), Loke (del), Doblatina, Prihova (del) in Žlabor (Nazarje). Upravno je spadal 
k okraju Mozirje. Po ukinitvi leta 1952 pa je bilo njegovo območje priključeno občini Nazarje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Nazarje leta 1952 je gradivo prevzela občina Nazarje, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisnik sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej Krajevnega odbora Osvobodilne fronte, 1945; proračun KLO, 
1948; gradnja vodovoda, 1951; posojila, 1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR NOVA CeRKeV SI_ZAC/0304

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Nova Cerkev je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Homec (del), Landek (del), Hrenova, Lemberg, Vine, Nova Cerkev, Polže, Vizore, Novake, 
Razdelj in Straža (del). Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Strmec.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Nova Cerkev leta 1952 je gradivo prevzela občina Strmec, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisnik sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951, sej Krajevnega ljudskega odbora Osvobodilne fronte, 1945; 
proračun KLO, 1948; gradnja vodovoda, 1951; posojila, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR NOVA štIFtA SI_ZAC/0305

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Nova Štifta je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Gornji 
Grad, v obdobju 1946–1950 k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni 
razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Dol, Šmiklavž (del) in 
Tirosek. V obdobju 1950–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Nova Štifta ukinjen, je 
na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Gornji Grad.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Nova Štifta leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Gornji Grad, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1970 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946, 1952, zborov volivcev, 1952, seje sveta za ljudsko zdravstvo, 1952; krajevna 
podjetja, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR OReHOVO SI_ZAC/0308

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Orehovo je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Ukinjen je bil leta 1946, ko je bil 
priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Šmarje pri Sevnici.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Orehovo leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Sevnici, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Okrožnice in razglasi Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946; popis vodovodov in vodnjakov na območju KLO Orehovo, 1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR OštRC SI_ZAC/0309

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Oštrc je deloval v obdobju 1945–1949. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Črneča vas, Avguštine, Dolšce in Oštrc. Ukinjen je bil leta 1949, ko se je skupaj s Krajevnim ljudskim 
odborom Prušnja vas združil v Krajevni ljudski odbor Črneča vas.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ošterc leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Črneča vas, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948–1949, zborov volivcev in masovnih sestankov, 1948–1949; proračuni 
in zaključni računi KLO, 1947–1948; blagajniška knjiga KLO, 1945–1946; obrtne zadeve, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PAKA SI_ZAC/0310

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Paka je deloval v obdobju 1945–1946. Upravno je spadal k okraju Šoštanj. Leta 1946 je bil priključen h 
Krajevnemu ljudskemu odboru Šalek.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Paka leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Šalek, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Razglas o izvolitvi odbornikov Krajevnega narodnoosvobodilnega odbora Paka, 1945; okrožnice in razglasi, 1945–1946; 
premoženjskopravne zadeve, 1945–1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PAKA SI_ZAC/0311

ČAS NASTANKA: 1945–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Paka je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Slovenske Konjice. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrskih 
občin in naselij: Paka (del) in Spodnji Dolič (del). Ukinjen je bil leta 1948, ko je bil priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru 
Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Paka leta 1948 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vitanje, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PečICe SI_ZAC/0312

ČAS NASTANKA: 1951–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Pečice je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil določen 
14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih 
občin in naselij: Križe, Osredek in Pečice. Ko je bil aprila 1952 ukinjen, je njegovo območje prešlo pod Občinski ljudski odbor 
Podsreda.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Pečice leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Podsreda, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Plačilni seznami, 1951–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PeSje SI_ZAC/0313

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Pesje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje in je v tem obdobju obsegal območje naslednjih katastrskih občin in na-
selij: Podkraj (del), Podgorje, Škale (del), Velenje (del), Pesje in Preloge. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo 
priključeno občini Velenje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Pesje leta 1952 je gradivo prevzela občina Velenje, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1945–1951; proračun KLO, 1949; seznam ob-
veznic in dajatev Narodnoosvobodilne vojske (NOV), 1946; seznam izseljencev, 1948; gospodarske pogodbe, 1950; obrtne 
zadeve, 1948–1950.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PetROVče SI_ZAC/0314

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Petrovče je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Arja vas, Drešinja vas, Levec, Dobriša vas, Petrovče, Mala Pirešica, Ruše in Zaloška 
Gorica. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Petrovče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Petrovče leta 1952 je gradivo prevzela občina Petrovče, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.
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VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1948–1950, zborov volivcev, 1950–1951; 
proračuni KLO, 1948–1949; vojna škoda, 1945; seznam hmeljarjev, 1950; poročilo o povečanju hmeljarskih površin, 1950; 
obvezni odkupi in oddaje, 1945–1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PIlštANj SI_ZAC/0315

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Pilštanj je deloval v obdobju 1945–1946. Upravno je spadal k okraju Šmarje pri Jelšah. Leta 1946 je bil 
ukinjen in priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Lesično.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Pilštanj leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Lesično, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1946 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1946, zborov volivcev, 1945–1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PIšeCe SI_ZAC/0316

ČAS NASTANKA: 1947–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Pišece je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Pavlova vas (del), Pišece (del) in Podgorje. Leta 1949 je bil h Krajevnemu ljudskemu odboru Pišece 
priključen del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Dednja vas. Krajevni ljudski odbor Pišece je bil ukinjen aprila 
1952, njegovo območje pa je bilo vključeno v občino Pišece.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Pišece leta 1952 je gradivo prevzela občina Pišece, pristojnemu arhivu v Celju pa ga 
je leta 1976 izročila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Agrarne zadeve, 1947–1950; davčna knjiga, 1951–1954.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PlANINA PRI SeVNICI SI_ZAC/0317

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Planina pri Sevnici je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritori-
alni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal 
območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Doropolje, Golobinjek, Visoče, Brdo, Loke pri Planini, Tajhte (del), Marijina 
vas (del), Prapretno, Planina pri Sevnici, Presečno (del) in Hrušovje (del). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo 
priključeno občini Planina pri Sevnici.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Planina pri Sevnici leta 1952 je gradivo prevzela občina Planina pri Sevnici. Po 
reorganizaciji državne uprave je gradivo prešlo v hrambo Skupščine občine Šentjur pri Celju, ta pa ga je leta 1967 predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevni ljudski odbor (KLO), 1945–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1947–1952, zborov volivcev, 1951, masovnih 
sestankov, 1947; podatki o prebivalstvu, 1947; ustanovitev in registracija krajevnih podjetij, 1948–1952; gradnja hidroelek-
trarne na Planini, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PlešIVeC SI_ZAC/0318

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Plešivec je deloval v obdobju 1945–1946. Upravno je spadal k okraju Šoštanj. Leta 1946 je bil priključen 
h Krajevnemu ljudskemu odboru Škale.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Plešivec leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Škale, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Seznam pogrešanih, 1945; okrožnice in razglasi, 1946; dekreti za člane cestnega in elektrifikacijskega odbora ter za člane 
komisije za pobijanje špekulacije, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PODčetRteK SI_ZAC/0319

ČAS NASTANKA: 1944–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Podčetrtek je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje 
pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slo-
venije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Golobinjek, Imeno, Imenska Gorca in Podčetrtek (trg). V 
obdobju 1948–1952 je spadal k okraju Poljčane, priključena pa so mu bila območja naslednjih katastrskih občin in naselij: 
Sopote, Slake, Pecelj, Sela, Verače, Rudnica in Virštanj (del). Leta 1948 sta se mu priključila Krajevni ljudski odbor Olimje in 
Krajevni ljudski odbor Sela-Verače. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Podčetrtek.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Podčetrtek leta 1952 je gradivo prevzela občina Podčetrtek, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Poročilo aktivista Osvobodilne fronte Krajevnemu odboru (KO OF) Podčetrtek o stanju na terenu, 1944, poročila o delu KO OF, 
1945; zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1949–1951, sej Izvršnega odbora KLO, 1949–1952, zbora volivcev, 1947.
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SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PODgORje SI_ZAC/0320

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Podgorje je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Ukinjen je bil leta 1946, ko se je 
združil s Krajevnim ljudskim odborom Zabukovje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Podgorje leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Zabukovje, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945, zborov volivcev, 1946; obrtne zadeve, 1946; zaključni račun KLO, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PODSReDA SI_ZAC/0321

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Podsreda je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrske 
občine Podsreda in naselje Gradišče. Leta 1949 se mu je priključil Krajevni ljudski odbor Gorjane. Ukinjen je bil aprila 1952. Ve-
čina njegovega območja je bila priključena občini Podsreda, manjši del (naselji Križan Vrh in Trebče) pa občini Bistrica ob Sotli.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Podsreda leta 1952 je gradivo prevzela občina Podsreda. Pristojnemu arhivu v Celju 
je gradivo leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1950, zborov volivcev, 1946; proračun 
in zaključni račun KLO za leto 1949; agrarne zadeve, 1948–1952; obrtne zadeve, 1948–1952; pregled udeležencev narodnoo-
svobodilne borbe, 1951; vojna škoda in obnova, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PODVRH SI_ZAC/0322

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Podvrh je deloval v obdobju 1945–1949. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Podvrh, Vranje, Komorivec, Stržišče in Trnovec. Leta 1946 mu je bil priključen Krajevni ljudski odbor 
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Vranje. Leta 1949 je bil Krajevni ljudski odbor Podvrh ukinjen in je bilo njegovo območje priključeno h Krajevnemu ljudskemu 
odboru Zabukovje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Podvrh leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Zabukovje, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1949, zborov volivcev, 1946; proračun KLO, 1947–1949; blagajniške 
knjige KLO, 1945–1948; vojna škoda, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR POKleK–leSKOVeC SI_ZAC/0323

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Poklek-Leskovec je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja nasled-
njih katastrskih občin in naselij: Leskovec, Gor. Leskovec, Poklek, Selce (del) in Stranje. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem 
območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Blanca.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Poklek-Leskovec leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Blanca, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Razni zapisniki, 1946; proračun Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Poklek–Leskovec, 1951; razni plani, 1949–1950; obrtna 
dovoljenja, 1948; seznam padlih, 1946; okrožnice in razglasi, 1945–1947.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR POljčANe SI_ZAC/0324

ČAS NASTANKA: 1948–1950
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Poljčane je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenska Bistri-
ca, v obdobju 1948–1952 pa k okraju Poljčane. Leta 1948 mu je bil priključen ukinjeni Krajevni ljudski odbor Pekel. Krajevni 
ljudski odbor Poljčane je bil ukinjen leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Poljčane.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Poljčane leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Poljčane, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je izročil leta 1965 Okraj Celje v likvidaciji.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948–1950, sej Izvršnega odbora KLO, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR POlje Ob SOtlI SI_ZAC/0325

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Polje ob Sotli je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje 
pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slo-
venije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Brezovec, Lastnič, Polje ob Sotli, Prelasko in Sedlarjevo. 
V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno 
občini Polje ob Sotli.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Polje ob Sotli leta 1952 je gradivo prevzela občina Polje ob Sotli, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora ( KLO), 1949–1951, zborov volivcev, 1947; proračun KLO za leto 1947; obrtne zadeve, 
1947–1948; prijave zločinov okupatorja, 1946; pripombe k sejnim zapisnikom, 1945; plačilni seznami, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR POlšNIK SI_ZAC/0326

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Polšnik je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Trbovlje in je 
obsegal območje naslednjih katastrskih občin in naselij: Konjšica, Sv. Brikcij, Št. Lenart, Dolgo Brdo, Mamolj, Preveg, Ravne, 
Renke, Sp. Polšnik, Šumnik, Tepe, Zg. Polšnik (Polšnik). V obdobju 1946–1952 je spadal pod okraj Ljubljana-okolica. Ukinjen 
je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Polšnik.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Polšnik leta 1952 je gradivo prevzela občina Polšnik, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951; blagajniška knjiga KLO, 1949–1951; podjetja KLO, 1946–1951; 
okrožnice in razglasi, 1945; blagajniška knjiga, 1951–1952.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR POlZelA SI_ZAC/0328

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Polzela je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Orla vas (del), Podvin, Breg, Ločica, Orova vas, Polzela in Založe. Ukinjen je bil leta 1952, 
njegovo območje pa je bilo priključeno občini Polzela.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Polzela leta 1952 je gradivo prevzela občina Polzela, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1951, zborov volivcev, 1946–1947; bilance krajevnih podjetij, 1945–1950; 
evidenca prebivalstva, 1948; popis vojnih žrtev, 1946; popis industrijskih in obrtnih podjetij, 1948; zaplemba premoženja, 1952.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PONIKVA PRI gRObelNem SI_ZAC/0329

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k 
okraju Šmarje pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske 
republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Dolga Gora (del), Bobovo, Ostrožno (del), 
Boletina, Ponikva, Sv. Ožbolt, Uniše, Okrog, Ponkvica (del), Srževica, Dobovec, Slatina, Hotunje, Luterje, Zagaj in Zg. Selce 
(del). V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Celje-okolica. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti 
priključeno občini Ponikva pri Grobelnem.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ponikva pri Grobelnem leta 1952 je gradivo prevzela občina Ponikva pri Grobelnem, 
pristojnemu arhivu v Celju pa je del gradiva leta 1967 izročila Skupščina občine Celje, del pa leta 2007 Krajevna skupnost 
Ponikva.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1950–1951, zborov volivcev, 1947–1951; 
proračun in zaključni račun KLO za leto 1949; razlastitve in nacionalizacija, 1949; seznam izseljenih družin; razglas o izvolitvi 
odbornikov OLO in KLO, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis 

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PRAPRetNO SI_ZAC/0330

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Prapretno je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Leta 1946 je bil ukinjen, 
njegovo območje pa je bilo priključeno h Krajevnemu ljudskemu odboru Hrastnik.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Prapretno leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Hrastnik, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1984 izročila Skupščina občine Hrastnik.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1946, sej Krajevnega odbora Osvobodilne fronte, 1945, sestankov 
Antifašistične fronte žena (AFŽ), 1946; spisi o agrarni reformi, 1945–1946; cenilni zapisniki, 1946; ubožne podpore in živilske 
nakaznice, 1946; odkupi in preskrba, 1945; vojaške zadeve, 1946; okrožnice in razglasi, 1945–1946.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI lOVReNC PRI PRebOlDU SI_ZAC/0331

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Lovrenc pri Preboldu je deloval v obdobju 1945–1951. Upravno je spadal pod okraj Celje-okolica. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Sv. Magdalena, Sv. Lovrenc pri Preboldu in Šešče. Ukinjen je bil aprila 
1952, njegovo območje pa priključeno občini Prebold.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Lovrenc pri Preboldu leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Prebold, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1945–1950, sejni zapisniki Krajevnega ljudskega odbora (KLO) in sejni zapisniki KLO Sv. Lovrenc/Prebold, 
1946–1950; KLO Sv. Lovrenc/Prebold – zapisniki sej odbora, 1947; premoženjske zadeve, 1947; zapisniki zbora volivcev, 1949; 
zapisniki sej KLO Sv. Lovrenc/Prebold (knjiga), 1945–1950; gradbene zadeve, okrožnice in razglasi, 1951; številčni pregled 
uslužbencev, 1951; zapisniki Sveta državljanov, 1951; zapisnik zbora volivcev, 1951; personalne zadeve, 1951; obrtne zadeve, 
1951; gradbene zadeve, 1951; zaključni račun KLO za leto 1951; premoženjske zadeve, 1951; skrbništvo, 1951.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PReKOPA SI_ZAC/0332

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Prekopa je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Čeplje, Prekopa in Stopnik. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo pri-
ključeno občini Vransko.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Prekopa leta 1952 je gradivo prevzela občina Vransko, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1949–1950, zborov volivcev, 1951, masovnega sestanka, 1946; okrožnica, 1945.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PRelOge SI_ZAC/0333

ČAS NASTANKA: 1945–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Preloge je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Slovenske Konjice. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Vinarje, Kacjek, Korplje, Preloge, Prepuž, Sevec in Vrhole. Ukinjen je bil leta 1948, ko je 
bil priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Prihova.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Preloge leta 1948 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Prihova, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1947, zborov volivcev, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PReVORje SI_ZAC/0334

ČAS NASTANKA: 1947–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Prevorje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je v obdobju 1945–1948 spadal k okraju Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Krivica, Lopaca, Hrušovje (del), Žegar, Dobje in Straška Gorca. V 
obdobju 1948–1952 je spadal k okraju Celje- okolica. Ukinjen je bil aprila 1952, večji del njegovega območja je bil priključen 
občini Lesično, manjši del pa občini Slivnica pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Prevorje leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v Celju 
ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1950–1952, zborov volivcev, 1948–1951, 
masovnih sestankov, 1948–1949; proračuni in zaključni računi KLO, 1949–1952; krajevna podjetja – ustanovitev, registracija, 
likvidacija, 1949; evidenca obrtnikov, 1950; seznam kmečkih mlinov, 1949; plani obvezne oddaje, 1949; blagajniška knjiga, 
1947–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PRIHOVA SI_ZAC/0335

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Prihova je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Spodnje Grušovje, Dobriška vas, Dobrova, Pobrež, Prihova, Raskovec 
in Zgornje Grušovje. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Leta 1948 mu je bil priključen ukinjeni Krajevni ljudski 
odbor Preloge. Krajevni ljudski odbor Prihova je bil ukinjen leta 1952, na njegovem območju pa so oblast prevzeli: Ljudski 
odbor mestne občine Slovenske Konjice, Ljudski odbor mestne občine Slovenska Bistrica in Občinski ljudski odbor Oplotnica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Prihova leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v Celju 
je gradivo leto 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1947, sej Izvršnega odbora KLO, 1950–1952, zborov volivcev, 1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PRUšNjA VAS SI_ZAC/0336

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Prušnja vas je deloval v obdobju 1945–1949. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Črneča vas (del), Frluga, Gradnje, Mladje, Prušna vas, Vrbje in Vrtača. Ukinjen je bil leta 1949, 
njegovo območje pa je bilo priključeno krajevnima odboroma Črneča vas in Šutna.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Prušnja vas leta 1949 sta gradivo prevzela krajevna odbora Črneča vas in Šutna, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948; pregled poslovanja KLO, 1949; okrožnice in razglasi, 1945–1949.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RADeče SI_ZAC/0337

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Radeče je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Brunk, Brunška Gora, Dobrava, Hotemež, Loška Gora, Rudna vas, Jelovo, Močilno, Njivice, Stari Dvor, 
Žebnik, Podkraj (del), Radeče, Čimerno, Jagnjenica, Sv. Janez in Svibno. Leta 1949 so bila od njegovega območja odcepljena 
naselja Stari Dvor, Čimerno, Jagnjenica in Svibno in priključena h Krajevnemu ljudskemu odboru Jagnjenica. Ko je bil aprila 
1952 Krajevni ljudski odbor Radeče ukinjen, je na njegovem območju prevzel oblast Ljudski odbor mestne občine Radeče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Radeče leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Radeče, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročil Krajevni urad Radeče.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, zborov volivcev, 1947–1948, sej komisij, 1946–1952; proračuni 
KLO, 1946–1952; zaključni računi KLO, 1947–1951; blagajniške knjige KLO, 1948, 1950; obrtne zadeve, 1945–1951; cenitve vojne 
škode, 1945; spisi Komisije za upravo narodne imovine, 1945–1946; volilne zadeve, 1945–1950; krajevna podjetja, 1951–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Sirk, 2010) 

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RADmIRje SI_ZAC/0338

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Radmirje je začel delovati leta 1945. Upravno je v letih 1945–1946 spadal k okraju Gornji Grad, od 
februarja 1946 pa k Šaleško-savinjskemu okraju, ki se je še istega leta preimenoval v okraj Mozirje. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Radmirje, Juvanje in Ter (del). Leta 1949 mu je bil priključen del ukinjenega Krajevnega ljudskega 
odbora Grušovlje. Ko je bil krajevni ljudski odbor Radmirje ukinjen, je bilo njegovo območje vključeno v občino Ljubno.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Radmirje je gradivo prevzela občina Ljubno, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je 
leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1952, zbora volivcev, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RAjHeNbURg SI_ZAC/0339

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Rajhenburg je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal pod okraj Krško. Leta 1946 mu je bil 
priključen Krajevni ljudski odbor Presladol. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni 
razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Dolnji Leskovec, Presla-
dol in Rajhenburg. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Rajhenburg ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel 
Občinski ljudski odbor Brestanica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Rajhenburg leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Brestanica, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951; proračun KLO za leti 1947 in 1948; agrarne zadeve, 1946–1949; 
obrtne zadeve, 1947–1952; gradbene zadeve, 1947–1951; ocenitev vojne škode, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RAtANSKA VAS SI_ZAC/0340

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ratanska vas je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je v obdobju 1945–1948 spadal k okraju Šmarje 
pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Gradiški Dol, Negonje, Ratanska vas (del), Sv. Mohor, Tekačevo 
in Topole. Leta 1946 mu je bil priključen del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Rodne. V obdobju 1948–1952 
je spadal pod okraj Poljčane in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Cerovec (del), Irje (del: Gornje Irje), 
Gradiški Dol, Zgornje Negonje, Sp. Negonje, Ratanska vas (del), Sv. Mohor, Sp. Tekačevo, Zg. Tekačevo in Topole. Ukinjen je 
bil aprila 1952, njegovo območje je bilo v celoti priključeno občini Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ratanska vas leta 1952 je gradivo prevzela občina Rogaška Slatina, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1947–1951; agrarna reforma, 1946–1948; podatki 
o obrtnikih, 1948; blagajniške knjige, 1947–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RAVNe SI_ZAC/0341

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ravne je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrske občine Ravne in istoimenskega naselja. Ukinjen 
je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ravne leta 1952 je gradivo prevzela občina Šoštanj, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, zborov volivcev, 1947, 1949, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RAZbOR SI_ZAC/0342

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Razbor je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrske 
občine Okroglice (del) ter naselja Okroglice (del) in Razbor. Ko je bil aprila 1952 ukinjen, je na njegovem območju oblast 
prevzel Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Razbor leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, sej svetov državljanov, 1952, zborov volivcev, 1946–1951; prora-
čuni KLO, 1947–1952; blagajniška knjiga KLO, 1948; cenitve vojne škode, 1945; obrtne zadeve, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RečICA SI_ZAC/0344

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Rečica je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Rečica (del), Sp. Rečica (del), Zg. Rečica, Slivno (del) in Šmohor. Ko je bil aprila 1952 
Krajevni ljudski odbor Rečica ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Rečica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Rečica leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Rečica. Pristojnemu arhivu 
v Celju ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.
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VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej Izvršnega odbora KLO, 1947–1952, zborov volivcev, 1946–1951; 
proračun KLO in zaključni račun KLO za leto 1946; obrtne zadeve, 1945–1951; vojna škoda, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RečICA Ob SAVINjI SI_ZAC/0345

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Rečica ob Savinji je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju 
Gornji Grad, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom 
o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Pobrežje, Sp. 
Pobrežje, Trnovec, Zg. Pobrežje, Poljane, Prihova (del), Dol-Suha, Rečica ob Savinji, Nizka, Sp. Rečica in Varpolje. V obdobju 
1950–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Leta 1949 mu je bil priključen še del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega od-
bora Grušovlje. Ko je bil Krajevni ljudski odbor Rečica ob Savinji aprila 1952 ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel 
Občinski ljudski odbor Rečica ob Savinji.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Rečica ob Savinji leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Rečica ob Savinji, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1952, zborov volivcev, 1946, 1947, 1949–1952, sestankov množičnih organi-
zacij, 1948–1950, sej svetov državljanov, 1948–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RIFeNgOZD SI_ZAC/0346

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Rifengozd je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Podvin, Gabrno, Ojstro, Padež, Podvin, Reka, Žikovca, Brstnik, Doblatina, Jagoče, 
Planinca, Rifengozd in Tovsto. Leta 1946 mu je bil priključen Krajevni ljudski odbor Ojstro. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski 
odbor Rifengozd ukinjen, je na njegovem območju prevzel oblast Ljudski odbor mestne občine Laško.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Rifengozd leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Laško, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej svetov državljanov, 1951, zborov volivcev, 1947, 1951; prora-
čuni KLO, 1950–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RIFNIK SI_ZAC/0347

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Rifnik je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Hruševec, Krajnčica (del), Podgorje, Rifnik, Šibenik, Tratna (del), Črnolica in Nova vas. 
Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo vključeno v občino Šentjur pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Rifnik leta 1952 je gradivo prevzela občina Šentjur, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951, sej izvršilnega odbora KLO, 1950–1952, zborov volivcev, 1947–1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RImSKe tOPlICe SI_ZAC/0348

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Rimske Toplice je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobje 1945–1946 k okraju Tr-
bovlje, v obdobju 1946–1952 pa k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom 
o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Belovo (del), 
Ogeče, Rimske Toplice, Šmarjeta, Lokavec (del: Gračnica), Brstovnica, Lože, Škofce, Vodiško, Plazovje (del), Globoko, Povčeno in 
Strensko. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Rimske Toplice ukinjen, je oblast na njegovem območju prevzel Občinski 
ljudski odbor Rimske Toplice.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Rimske Toplice leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Rimske Toplice, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1950, sej svetov državljanov, 1948, 1951; obrtne zadeve, 1946–1948; zaplem-
be premoženja, 1948; bilance krajevnih podjetij, 1949–1950; Zdravilišče Rimske Toplice – prevzem inventarja in dodelitev 
zemljišča, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ROgAšKA SlAtINA SI_ZAC/0349

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju 
Šmarje pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike 
Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Ratanska vas (del), Ločendol (del), Sp. Sečovo (del), 
Rogaška Slatina, Tržišče (del) in Velike Rodne (del). V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Leta 1948 se je h Kra-
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jevnemu ljudskemu odboru Rogaška Slatina priključil Krajevni ljudski odbor Sv. Križ. Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina 
je bil ukinjen aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti vključeno v občino Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Rogaška Slatina leta 1952 je gradivo prevzela občina Rogaška Slatina, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1948–1952, sej svetov državljanov, 
1948, zborov volivcev, 1946–1951, masovnih sestankov, 1948–1950; proračun KLO, 1949, 1950; statistika o tujskem prometu 
v Rogaški Slatini, 1945–1946; odločbe o ustanovitvi, registraciji in likvidaciji krajevnih podjetij; bilance krajevnih podjetij; 
seznam članov Kulturbunda v Rogaški Slatini; podatki o okupatorjevih sodelavcih.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1993) 

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ROgAteC SI_ZAC/0350

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Rogatec je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in 
je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Rogatec- trg, Rogatec, Stojno selo (del) in Brezovec (del). V obdobju 
1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo vključeno v občino Rogatec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Rogatec je gradivo prevzela občina Rogatec, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je 
leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej krajevnega odbora Osvobodilne fronte Rogatec, 1945, sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1952, sej 
izvršilnega odbora KLO, 1950–1951, zborov volivcev, 1946–1949; poziv prebivalstvu ob osvoboditvi Rogatca, 1945; seznam 
padlih in pogrešanih partizanov, 1945; poročilo o škodi, ki so jo povzročili ustaši, 1945; poročilo uprave gospodarskih podjetij, 
1947; obrtne zadeve, 1948.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SečOVO SI_ZAC/0351

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sečovo je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je v obdobju 1945–1948 spadal k okraju Šmarje pri 
Jelšah, v obdobju 1948–1952 pa k okraju Poljčane. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Cerovec, Irje, Zg. 
Sečovo, Ratanska vas (del), Ločendol (del) in Sp. Sečovo (del). Leta 1946 se mu je priključil Krajevni ljudski odbor Cerovec. 
Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sečovo leta 1952 je gradivo prevzela občina Rogaška Slatina, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1949–1951, zborov volivcev, 1946–1951; 
proračuni in zaključni računi KLO, 1947–1950; obrtne zadeve, 1946–1952; socialno-skrbstvene zadeve, 1945–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SeNOVO SI_ZAC/0352

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Senovo je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Dovško (del), Mali Kamen (del), Reštanj in Senovo. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je 
bilo priključeno občini Senovo.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Senovo leta 1952 je gradivo prevzela občina Senovo, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1952; glavna davčna knjiga, 1946–1947; davčna knjiga dediščin in daril, 
1947–1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2008)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SeNUše SI_ZAC/0353

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Senuše je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Ravne (del), Brezje (del), Brezovska Gora (del), Drenovec (del), Nemška Gora, Nemška vas (del), 
Senuše (del), Dedni Vrh, Dolenje, Straža Sv. Valentina. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini 
Leskovec pri Krškem.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Senuše leta 1952 je gradivo prevzela občina Leskovec pri Krškem, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1949–1952, masovnih sestankov, 1950–1951; proračuni KLO, 1950–1951; 
blagajniška knjiga KLO, 1948–1950; obračun KNOO Senuše, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SeNOžetI SI_ZAC/0354

ČAS NASTANKA: 1948–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Senožeti je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Spadal je pod katastrsko 
občino Št. Lambert (del). Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno k občini Senožeti.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Senožeti leta 1952 je gradivo prevzela občina Senožeti, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1949, sej Izvršnega odbora KLO, 1950–1951, zborov volivcev, 1949–1951; 
razni zapisniki, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SeVNICA SI_ZAC/0355

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sevnica je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Brezovo (del), Gor. Brezovo, Pečje, Drožanje, Metni Vrh, Podvrh (del), Dobje (del) in Sevnica. Delo-
vati je prenehal leta 1952, ko je bil ukinjen, oblast na njegovem območju pa je prevzel Ljudski odbor mestne občine Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sevnica leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Sevnica, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, o izvajanju agrarne reforme, 1947; proračuni in zaključni računi 
KLO, 1945–1949; blagajniški knjigi KLO, 1948, 1951; volilne zadeve, 1945; vojna škoda, 1945; agrarne zadeve, 1946–1948; 
obrtne zadeve, 1947–1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SKOmARje SI_ZAC/0356

ČAS NASTANKA: 1945–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Skomarje je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Slovenske Konjice. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje 
katastrske občine Hudinja in Skomarje (del). Leta 1948 je bil priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Skomarje leta 1948 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vitanje, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SKOPICe SI_ZAC/0357

ČAS NASTANKA: 1945–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Skopice je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrske 
občine Skopice in naselji Dolenje Skopice in Gorenje Skopice. Ko je bil aprila 1952 ukinjen, je bilo njegovo območje v celoti 
vključeno v občino Čatež ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Skopice leta 1952 je gradivo prevzela občina Čatež ob Savi, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1976 izročila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Zapisniki zborov volivcev, 1946; proračuni Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1951; zaključni računi KLO, 1945, 1947; 
proizvodni plan za leto 1947; delovodniki, 1947–1952; plačilni seznami OŠ Skopice, 1955–1956.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SlADKA gORA SI_ZAC/0358

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sladka Gora je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje 
pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slove-
nije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Dolga Gora (del), Lemberg-okolica, Sv. Mihael, Pijovci (del), 
Nova vas, Polžanska Gorca, Polžanska vas in Sladka Gora. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil 
aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sladka gora leta 1952 je gradivo prevzela občina Šmarje pri Jelšah, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1951, sej Izvršnega odbora KLO, 1951, zborov volivcev, 1947–1951; pro-
računi KLO, 1945–1951; plani obvezne oddaje, 1948–1951; evidenca izseljencev, 1948; članske izkaznice Heimatbunda, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SlIVNICA PRI CeljU SI_ZAC/0359

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Slivnica pri Celju je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Leta 1946 
sta se mu priključila Krajevni ljudski odbor Košnica in Krajevni ljudski odbor Voglajna. Teritorialni obseg kraja je bil določen 
14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih 
občin in naselij: Dobrina (del), Hrastje (del), Javorje, Drobinsko, Sv. Helena, Paridol (del), Jelce, Košnica, Slivnica pri Celju, Sele, 
Sv. Janez, Turno, Vodice, Voglajna, Gorica, Rakitovec, Sv. Urban, Tratna, Bukovje in Voduce. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo 
območje pa je bilo v celoti priključeno občini Slivnica pri Celju.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Slivnica pri Celju leta 1952 je gradivo prevzela občina Slivnica pri Celju, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951, sej Izvršilnega odbora KLO, 1946–1951, zborov volivcev, 1946–1951, 
masovnega sestanka, 1946; predlog združitve KLO Slivnica in KLO Voglajna, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0361

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Slovenske Konjice je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske 
Konjice. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Slovenske Konjice, Blato, Prevrat in Zgornja Pristava. V obdobju 
1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Ljudski odbor 
mestne občine Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Slovenske Konjice leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske 
Konjice, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1948–1952, zborov volivcev, 1945–1952, 
sej sveta državljanov za lokalno gospodarstvo, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SOCKA SI_ZAC/0362

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Socka je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Čreškova, Velika Raven, Homec (del), Landek (del), Zlateče, Novake (del), Straža (del), 
Socka, Selce in Trnovlje. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Strmec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Socka leta 1952 je gradivo prevzela občina Strmec, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951, sej Izvršnega odbora KLO, 1951–1952, zborov volivcev, 1951; 
proračuni KLO, 1949–1951; zbirni kataster, 1948; seznami otrok potrebnih socialne pomoči, 1945.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SODNA VAS SI_ZAC/0363

ČAS NASTANKA: 1947–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sodna vas je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Sodna vas, Sv. Ema, Jerčin, Sv. Vid in Vonarje. Leta 1946 se mu je 
priključil Krajevni ljudski odbor Sv. Ema. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo 
območje pa je bilo priključeno občini Pristava.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sodna vas leta 1952 je gradivo prevzela občina Pristava, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1951, sej Izvršnega odbora KLO, 1951, masovnih sestankov, 1951; 
poročilo o zboru volivcev, 1947; seznam odbornikov KLO, 1949.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SOlčAVA SI_ZAC/0364

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Solčava je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Gornji Grad, 
v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni 
razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Solčava, Sv. Duh in Lo-
garska Dolina. V obdobju 1950–1952 je spadal k okraju Šoštanj. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Solčava ukinjen, 
je na njegovem območju prevzel oblast Občinski ljudski odbor Solčava.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Solčava leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Solčava, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, zborov volivcev, 1945–1951, sestankov kmetovalcev, 1951, ko-
misijske razprave o Logarski dolini, 1950; gradnja zadružnega doma, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SPODNjI DOlIč SI_ZAC/0365

ČAS NASTANKA: 1945–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Spodnji Dolič je bil ustanovljen leta 1945. Ob ustanovitvi je spadal pod okraj Slovenske Konjice in v 
katastrsko občino Sp. Dolič (del). Leta 1948 je bil priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Spodnji Dolič je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Vitanje, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1965 izročil Okraj Celje v likvidaciji.
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VSEBINA
Objava okrajne volilne komisije Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Spodnji Dolič, 1945; zapisniki sej KLO Spodnji Dolič, 1946; 
poročilo o prometu prehranjevalnega odseka in primopredajni zapisnik, 1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SROmlje SI_ZAC/0366

ČAS NASTANKA: 1946–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sromlje je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Oklukova Gora, Pavlova vas (del), Silovec, Curnovec (del), Sromlje, Volčje (del) in Zg. Pohanca (del). 
Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti vključeno v občino Artiče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sromlje leta 1952 je gradivo prevzela občina Artiče, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1976 izročila Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Agrarne zadeve, 1946–1949; Osnovna šola Sromlje – plačilni seznam, 1956.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR StARI gRAD SI_ZAC/0367

ČAS NASTANKA: 1946–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Stari Grad je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Dolenja vas (del), Drnovo (del), Vrbina (del), Pesje, Libna (del) in Stari Grad (del). Ukinjen je bil leta 
1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Artiče in občini Videm-Krško.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Stari Grad leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki, v Zgodovinski arhiv 
Celje pa predala Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Razni zapisniki, 1949, 1951; blagajniška knjiga Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1949; agrarne zadeve.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR StOlOVNIK SI_ZAC/0368

ČAS NASTANKA: 1949–1952
ZVRST GRADIVA: Spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Stolovnik je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Armeško, Lokve in Stolovnik. Leta 1949 mu je bil priključen Krajevni ljudski odbor Raztez. Ko je 
bil leta 1952 Krajevni ljudski odbor Stolovnik ukinjen, je na njegovem območju prevzel oblast Ljudski odbor mestne občine 
Brestanica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Stolovnik leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Brestanica, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1949; bilanci podjetja Apnenica, 1949, 1951; agrarne zadeve, 1949, gradbene 
zadeve, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR StRANICe SI_ZAC/0369

ČAS NASTANKA: 1946–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Stranice je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je ob-
segal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Križevec, Bukovlje in Stranice. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj 
Celje-okolica. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Stranice leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske Konjice, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1947, zborov volivcev, 1946–1947, masovnih sestankov, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR StUDeNeC SI_ZAC/0371

ČAS NASTANKA: 1946–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Studenec je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Bučka (del), Osredek (del), Hubajnica, Dedna Gora, Dolnje Impolje, Dolnje Orle, Gornje Impolje, 
Gornje Orle, Mala Hubajnica, Sv. Primož, Velika Hubajnica, Arto, Brezovo, Hudo Brezje, Ponikve, Rovišče, Studenec in Zavratec. 
Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Studenec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Studenec leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Studenec, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951, zborov volivcev, 1946–1951, masovnih sestankov, 1947–1951; 
blagajniška knjiga KLO, 1946–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetINA SI_ZAC/0373

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Svetina je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Glažuta, Javornik, Kanjuce in Svetina. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je 
bilo priključeno občini Štore.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Svetina leta 1952 je gradivo prevzela občina Svetina, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1951–1952; zapisniki zbora volivcev, 1945–1951, sejni zapisniki, 1945–1950; gradbene 
zadeve, 1948; plan dohodkov in izdatkov za leto 1949; seznam padlih in pogrešanih partizanov, 1950.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI DUH SI_ZAC/0374

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sveti Duh je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Ravno (del), Apnenik, Ardro (del), Nova Gora, Nemška vas (del), Pijana Gora, Ravne, Vrhulje, Veliki 
Trn, Črešnjice, Dalce, Dolenja Lepa vas, Gorenja Lepa vas, Gorenje Dole, Jelševec, Kalce, Kočno, Lomno, Mali Trn, Smečice, 
Srednje Arto in Ženje. Ko je bil aprila 1952 ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Veliki Trn.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sveti Duh leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Veliki Trn, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, zborov volivcev in masovnih sestankov, 1948; proračun KLO, 
1951; obrtne zadeve, 1947; agrarne zadeve, 1951; seznam padlih borcev, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI FlORIjAN SI_ZAC/0375

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Florijan je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je v obdobju 1945–1948 spadal k okraju Šmarje 
pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slo-
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venije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Stojno selo (del), Brezovec (del), Sv. Florijan pri Rogatcu 
in Strmec. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti 
priključeno občini Rogatec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo pri delovanju Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Sv. Florijan, je leta 1952 prevzel Občinski ljudski odbor 
(ObLO) Rogatec, leta 1955 ObLO Rogaška Slatina, leta 1958 pa ObLO Šmarje pri Jelšah. Skupščina občine Šmarje pri Jelšah 
je leta 1967 gradivo izročila Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Kandidatna lista Krajevnega odbora osvobodilne fronte, 1945; zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, 
zborov volivcev, 1947; predlog proračuna KLO za leto 1950; socialno-skrbstvene zadeve.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI FlORIjAN V DOlIčU SI_ZAC/0376

ČAS NASTANKA: 1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Florijan je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Šoštanj, v 
obdobju 1945–1948 pa k okraju Slovenske Konjice. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Kozjak, Paka (del), 
Spodnji Dolič, Št. Vid nad Valdekom (del), Zgornji Dolič (del). V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Dravograd. Ukinjen je 
bil leta 1952, oblast na njegovem območju pa je prevzel Občinski ljudski odbor Mislinja.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Florijan v Doliču je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Mislinja, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947, sej Izvršilnega odbora KLO, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI FlORIjAN–SKORNO SI_ZAC/0377

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Florijan-Skorno je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–
1952 k okraju Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z 
Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrske občine Skorno pri Šoštanju in Sv. 
Florijan. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sveti Florijan-Skorno je gradivo prevzela občina Šoštanj, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej svetov državljanov, 1951, zborov volivcev, 1950–1952, ma-
sovnih sestankov, 1948–1952; proračun KLO za leto 1947; seznam izseljencev, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetA jeDeRt SI_ZAC/0378

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Jedert je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Trbovlje, v 
obdobju 1946–1952 pa k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni 
razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Belovo (del), Sv. Jedert in 
Trnov Hrib. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Sv. Jedert ukinjen, je oblast na njegovem območju prevzel Občinski 
ljudski odbor Rečica (ObLO) Rečica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Jedert leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Rečica, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej Izvršilnega odbora KLO, 1950, sej socialno-zdravstvenega 
sveta, 1947, zborov volivcev, 1946–1951; proračuni KLO, 1945, 1951; seznam interniranih in izseljenih, 1945; prijave vojnih 
zločinov, 1945; seznam žrtev fašizma, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI jeRNej SI_ZAC/0379

ČAS NASTANKA: 1946–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Jernej je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Koble (del), Vrh, Zgornje Laže, Brezje, Ličenca, Loče (del), Kravjek (del), 
Kolačno, Petelinjek in Sv. Jernej. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Leta 1948 mu je bil priključen ukinjeni 
Krajevni ljudski odbor Brezje. Krajevni ljudski odbor Sv. Jernej je bil ukinjen leta 1952, na njegovem območju pa je oblast 
prevzel Občinski ljudski odbor Loče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Jernej leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Loče, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1949.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI jeRONIm SI_ZAC/0380

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Jeronim je deloval v obdobju 1945–1949. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Leta 1946 sta se 
s Krajevnim ljudskim odborom Sv. Jeronim združila Krajevna ljudska odbora Brode in Ločica. Teritorialno je kraj Sv. Jeronim 
23. februarja 1948 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije obsegal naslednje katastrske občine in naselja: 
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Ločica, Motnik (del), Zajasovnik (del), Sv. Jeronim, Volog, Marija Čret, Selo, Tešova, Tržič, Limovce, Zaplanina in Zg. Motnik 
(del). Leta 1949 je bil Krajevni ljudski odbor Sv. Jeronim priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Vransko.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Jeronim je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Vransko, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1949, zborov volivcev, 1946–1949, sej Izvršilnega odbora KLO, 1949; 
proračun KLO, 1948; kataster KLO, 1948; struktura prebivalstva, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI jURIj Ob tAbORU SI_ZAC/0382

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Jurij ob Taboru je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal ob-
močja naslednjih katastrskih občin in naselij: Črni vrh, Loke, Kapla, Ojstriška vas, Pondor, Tabor, Sv. Lenart (del), Sv. Miklavž 
pri Taboru (del). Ko je aprila 1952 prenehal delovati, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Tabor.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Jurij ob Taboru leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Tabor, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, Izvršilnega odbora KLO, 1948–1949, zborov volivcev, 1947–1951; 
proračuni KLO, 1946–1949; gradivo o volitvah, 1947–1948; obrtne zadeve, 1947–1951; seznam prebivalcev, 1947; seznam žrtev 
druge svetovne vojne, 1941–1945; okrožnice in razglasi, 1946–1951.

SISTEM UREDITVE: prvotna ureditev
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI jURIj PRI CeljU SI_ZAC/0383

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Jurij pri Celju je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Kameno (del), Botričnica, Bezovje in Sv. Jurij pri Celju. Leta 1948 se mu je priključil del 
območja Krajevnega ljudskega odbora Rifnik, leta 1949 pa del območja Krajevnega ljudskega odbora Vrbno. Ukinjen je bil 
aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Šentjur pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Jurij pri Celju je gradivo prevzela občina Šentjur pri Celju, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1949–1952, zborov volivcev, 1946–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI KRIž PRI KOStANjeVICI SI_ZAC/0384

ČAS NASTANKA: 1948–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Križ pri Kostanjevici je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Dobrava, Kolarica, Pristava, Selo, Slivje, Stari Grad, Sv. Križ pri Kostanjevici, Zavinek, 
Zavode (del), Znanovca in Žabjek. Leta 1949 mu je bil priključen del ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Mraševo. Ko je 
bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Sv. Križ pri Kostanjevici ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski 
odbor Podbočje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Križ pri Kostanjevici leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Podbočje, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1948–1952; razni zapisniki, 1949–1952; obrtne zadeve, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI KRIž PRI ROgAšKI SlAtINI SI_ZAC/0385

ČAS NASTANKA: 1946–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Križ pri Rogaški Slatini je deloval v obdobju 1946–1948. Upravno je spadal k okraju Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območje katastrskih občin in naselij Sv. Križ, Tržišče (del) in Rjavica. Leta 1948 je bil priključen h Krajevnemu 
ljudskemu odboru Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Križ pri Rogaški Slatini leta 1948 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Rogaška 
Slatina, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1948; proračun KLO, 1947; obrtne zadeve, 1946; popis trgovin, 1948; 
seznam prebivalstva, 1947; seznam oseb, izseljenih na Hrvaško, 1947; blagajniška knjiga KLO, 1946–1948.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetA KUNIgUNDA SI_ZAC/0386

ČAS NASTANKA: 1945–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Kunigunda je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Slovenske Konjice. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal ob-
močja naslednjih katastrskih občin in naselij: Padeški vrh (del), Križevec, Preloge (del), Bukovlje in Stranice. Ukinjen je bil leta 
1949, ko je bil priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Loška Gora.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Kunigunda leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Loška Gora, pri-
stojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1948, zborov volilcev, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI leNARt NAD lAšKIm SI_ZAC/0387

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Lenart nad Laškim je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Terito-
rialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal 
območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Lože (del), Brodnice, Mišji Dol, Laška vas, Veliko Gorelce, Gozdec, Malo Gorelce, 
Male Grahovše, Sv. Lenart nad Laškim, Trobni Dol (del) in Velike Grahovše (del). Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Sv. 
Lenart nad Laškim ukinjen, so nad posameznimi deli njegovega območja oblast prevzeli Ljudski odbor mestne občine Laško, 
Občinski ljudski odbor Rimske Toplice, Občinski ljudski odbor Breze in Občinski ljudski odbor Jurklošter.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Lenart nad Laškim leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu 
arhivu v Celju ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1951, sej svetov državljanov, 1951; 
proračun KLO za leto 1946; blagajniška knjiga KLO, 1950–1952; prijave vojnih zločinov, 1945; obrtne zadeve, 1947, 1949.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI lOVReNC POD PROžINOm SI_ZAC/0388

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Lovrenc pri Prožinu je deloval v obdobju 1945–1949. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Prožin, Prožinska vas (del), Sv. Lovrenc pri Prožinu in Št. Janž (del). 
Leta 1949 se je združil s Krajevnim ljudskim odborom Štore.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Lovrenc pod Prožinom leta 1949 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Štore, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1947, sej odbora Osvobodilne fronte, 1948, zborov volivcev, 1946, 
masovnih sestankov, 1949; proračuni KLO, 1948–1949; blagajniška knjiga KLO, 1947–1948; vojna škoda – cenitve, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI PAVel PRI PRebOlDU SI_ZAC/0389

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Pavel pri Preboldu je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Terito-
rialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal 
območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Kaplja vas, Latkova vas, Dolenja vas in Sv. Pavel pri Preboldu. Ukinjen je bil 
aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Prebold.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Pavel pri Preboldu leta 1952 je gradivo prevzela občina Prebold. Gradivo je 
pristojnemu arhivu v Celju leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1949, 1951; zaključni račun KLO za leto 1951; 
obrtne zadeve, 1951.

SISTEM UREDITVE:
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI PeteR NA meDVeDjem SelU SI_ZAC/0390

ČAS NASTANKA: 1947–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Peter na Medvedjem selu je deloval v obdobju 1945–1952. V obdobju 1945–1948 je spadal k okraju 
Šmarje pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike 
Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Grliče, Laše, Hajnsko, Kačji Dol, Kristan Vrh in Sv. Peter 
na Medvedjem selu. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo 
priključeno občini Pristava.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Peter na Medvedjem selu leta 1952 je gradivo prevzela občina Pristava, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1947–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI PeteR POD SVetImI gORAmI SI_ZAC/0391

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Peter pod Svetimi Gorami je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Terito-
rialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal 
območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Dekmanca, Križan Vrh, Črešnjevec, Hrastje, Kunšperk, Polje, Sv. Peter, Ples, 
Srebrnik, Sušica (del), Trebče in Zagaj. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Bistrica 
ob Sotli.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Peter pod Svetimi Gorami leta 1952 je gradivo prevzela občina Bistrica ob Sotli, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1950, zborov volivcev, 1946–1951; ustanovitve in registracije krajevnih 
podjetij, 1948; bilance krajevnih podjetij, 1950–1951; obvezna oddaja, 1949–1951; poročilo o žrtvah okupatorja, 1945; podatki 
o prisilno mobiliziranih, 1945; poročilo o delovanju nemških priseljencev, 1946; delovodnik, 1951–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI PeteR V SAVINjSKI DOlINI SI_ZAC/0392

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Peter v Savinjski dolini je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Dobrteša vas, Spodnje Roje, Sv. Peter, Zgornje Roje, Podlog, Sp. Gru-
šovlje, Zg. Grušovlje in Zalog. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno k občini Šempeter v Savinjski dolini.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Peter v Savinjski dolini leta 1952 je gradivo prevzela občina Šempeter v Savinjski 
dolini, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej Izvršilnega odbora KLO, 1949, zborov volivcev, 1946–1947; 
proračuni KLO, 1947–1952; zaključni računi KLO, 1946, 1951; kmetijske zadeve, 1947–1951; obvezni odkup, 1946–1951; investi-
cijski plani, 1948–1951; podatki o prebivalstvu, 1946–1951; podatki o padlih v NOB, 1945; okrožnice, razglasi, navodila, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI PRImOž SI_ZAC/0393

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Primož je deloval v obdobju 1945–1949. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Grobelno (del), Brezje ob Slomu, Kameno (del), Lokarje in Sv. Primož. Leta 1949 je bil 
priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Blagovna.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Primož je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Blagovna, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1946, zborov volilcev, 1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI ROK Ob SOtlI SI_ZAC/0394

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Rok ob Sotli je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju 
Šmarje pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske repu-
blike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Črešnjevec, Dobovec, Sv. Rok ob Sotli, Vidina, 
Trlično in Log. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo v celoti 
priključeno občini Rogatec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Rok ob Sotli leta 1952 je gradivo prevzela občina Rogatec, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1950, zborov volivcev, 1947; izredni proračun, KLO za leto 1947, krajevna 
podjetja – ustanovitev, 1951; blagajniška knjiga KLO, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI RUPeRt NAD lAšKIm SI_ZAC/0395

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Rupert nad Laškim je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Sv. Peter pri Jurkloštru (del), Mala Breza (del), Sv. Rupert, Curnovec 
(del), Mačkovec, Trobni Dol in Velike Grahovše (del). Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Sv. Rupert nad Laškim ukinjen, 
je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Breze.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Rupert nad Laškim leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Breze, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1950–1952, zborov volivcev, 1948–1951; 
volilne zadeve, 1946–1951; obrtne zadeve, 1948–1950; proračuni KLO, 1945–1949; plani odkupov, 1948–1951; vojna škoda, 
1945; zaupni delovodnik, 1947–1951.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI šteFAN SI_ZAC/0396

ČAS NASTANKA: 1951–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Štefan je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je v obdobju 1945–1948 spadal k okraju Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Babna Brda, Babna Gora, Bukovje, Grobelce, Sv. Štefan, Babna 
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Reka, Brezje, Lekmarje in Št. Janž pri Žusmu. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Celje-okolica. Ukinjen je bil aprila 1952, 
njegovo območje pa je bilo v celoti vključeno v občino Slivnica pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Štefan leta 1952 je gradivo prevzela občina Slivnica pri Celju, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 predala Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1951–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1951–1952, zborov volivcev, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI URH SI_ZAC/0397

ČAS NASTANKA: 1946–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Urh je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Potoška vas (del), Prapreče (del), Trbovlje (del), Retje (del), Zagorje ob Savi (del) in Sv. Urh. Ukinjen 
je bil leta 1949, ko je bil deloma priključen k Mestnemu ljudskemu odboru Trbovlje, deloma pa h Krajevnemu ljudskemu 
odboru Zagorje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sveti Urh so gradivo prevzeli njegovi nasledniki, pristojnemu arhivu v Celju pa ga 
je leta 1975 izročila Skupščina občine Trbovlje.

VSEBINA
Okrožnice in razglasi, 1946–1949.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI VID PRI gRObelNem SI_ZAC/0398

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Vid pri Grobelnem je začel delovati leta 1945. Kraj Sv. Vid pri Grobelnem je upravno spadal v obdobju 
1945–1948 k okraju Šmarje pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi 
Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Bodrež, Bodrišna vas, Gornja vas, Sv. 
Vid pri Grobelnem, Grobelno, Lipovec, Platinovec, Rakovec, Ponkvica (del), Zg. Selce (del), Sp. Selce (del) in Završe. V obdobju 
1948–1952 je spadal k okraju Celje-okolica. Krajevni ljudski odbor Sv. Vid pri Grobelnem je prenehal delovati leta 1952, na 
njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Vid pri Grobelnem leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Šmarje pri 
Jelšah, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisnik sej Krajevnega ljudskega odbora Sv. Vid pri Grobelnem, 1946–1948; zapisniki sej KNOO, 1945; zapisniki zbora vo-
livcev, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI VID PRI PlANINI SI_ZAC/0399

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Vid pri Planini je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje -okolica. Teritori-
alni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal 
območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Planinska vas, Podvine, Vrh, Podlog, Podpeč in Sv. Vid pri Planini. Ukinjen je 
bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Planina pri Sevnici.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Vid pri Planini leta 1952 je gradivo prevzela občina Planina pri Sevnici, pristoj-
nemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1950–1951, zborov volivcev, 1946–1951; 
proračun KLO, 1950; cenitve vojne škode, 1945–1946; seznam pogorelcev, 1946; seznam družin žrtev fašističnega nasilja, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šAleK SI_ZAC/0400

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Šalek je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Bevče, Lipje (del), 
Paka, Konovo, Šalek, Sv. Bric (del), Škale (del) in Šmartinske Cirkovce. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo 
priključeno občini Velenje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Šalek leta 1952 je gradivo prevzela občina Velenje, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, zborov volivcev, 1947–1951; obrtne zadeve,1947–1952; okrožnice 
in razglasi, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR št. Ilj PRI VeleNjU SI_ZAC/0401

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Št. Ilj pri Velenju je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1952 pa k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom 
o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Arnače, Laze, 
Ložnica, Silova, Studence (del) in Podkraj. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Velenje.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Št. Ilj pri Velenju leta 1952 je gradivo prevzela občina Velenje, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega odbora osvobodilne fronte, 1945, sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršnega 
odbora KLO, 1949–1951, zborov volivcev, 1945–1951, sej sveta za socialno skrbstvo,1949–1952; proračuni KLO, 1947–1952; 
agrarna reforma, 1948–1950; seznam odlikovancev narodnoosvobodilne vojne, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR št. jANž PRI VeleNjU SI_ZAC/0402

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Št. Janž pri Velenju je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1952 pa k okraju Celje-okolica. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo v večini priključeno 
mestni občini Velenje, manjši del pa občini Dobrna.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Št. Janž pri Velenju leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Šentjanž pri Velenju, 1945–1952, zborov volivcev, 1951; agrarne zadeve, 1946–1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šKAlCe SI_ZAC/0404

ČAS NASTANKA: 1947–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Škalce je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Polene, Preloge, Zeče, Dobrava, Gabrovlje, Spodnje Preloge in Škalce. 
V obdobju 1948–1952 je spadal k okraju Poljčane. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju je oblast prevzel Ljudski 
odbor mestne občine Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Škalce leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske Konjice, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1952 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1947–1951, zborov volivcev, 1947, 
masovnih sestankov, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šKAle SI_ZAC/0405

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Škale je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju Šoštanj, v ob-
dobju 1946–1949 k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi 
Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Plešivec, Sv. Bric, Škalske Cirkovce in 
Škale (del). V obdobju 1949–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo priključeno 
občini Velenje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Škale leta 1952 je gradivo prevzela občina Velenje, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, sej Izvršilnega odbora KLO, 1951, zborov volivcev, 1946; cenitve 
vojne škode, 1945, seznam izseljenih oseb, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šKOFjA VAS SI_ZAC/0406

ČAS NASTANKA: 1946–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Škofja vas je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Arclin, Lahovna, Lešje, Prekorje, Runtole, Sv. Marjeta, Škofja vas, Trnovlje (del) in Za-
dobrova (del). Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Škofja vas.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Škofja vas leta 1952 je gradivo prevzela občina Škofja vas, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Škofja vas, 1946–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0407

ČAS NASTANKA: 1946–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju 
Šmarje pri Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike 
Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Bobovo, Mala Pristava, Zastranje, Dol, Dragomilo, 
Dvor, Sotensko, Sv. Miklavž, Cerovec, Ješovec, Kamenik, Konuško, Koretno, Šerovo, Pijovci (del), Mestinje, Belo, Preloge, Stra-
nje, Predel, Senovica, Globoko, Sv. Barbara, Zadrže, Sv. Tomaž, Gaj, Korpule, Predenca, Sv. Rok, Šmarje pri Jelšah, Sv. Lovrenc, 
Vodenovo in Vrh. V obdobju 1948–1952 je spadal k okraju Poljčane. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo v 
celoti priključeno občini Šmarje pri Jelšah.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Šmarje pri Jelšah je gradivo prevzela občina Šmarje pri Jelšah, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948–1951, zborov volivcev, 1948–1951, o izterjatvi obvezne oddaje, 1951; 
proračun KLO, 1946–1949; ustanovitev in registracija krajevnih podjetij, 1950–1951; elektrifikacija vasi, 1951; gradbene zadeve, 
1948–1951; obrtne zadeve, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šmARje PRI SeVNICI SI_ZAC/0408

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Sevnici je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja nasled-
njih katastrskih občin in naselij: Črete, Ledina, Zleteče, Podgorje (del), Brezje, Pecelj, Podgorica, Pekel, Ledgonje, Orehovo in 
Šmarje. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Šmarje pri Sevnici leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Sevnica, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1949–1951; blagajniška knjiga KLO, 1948; obrtne zadeve, 1949–1951; razni 
plani, 1948, 1951; pogrešani otroci, 1949; okrožnice in razglasi, 1946; plačilni seznami, 1948–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šmARtNO Ob DRetI SI_ZAC/0409

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Dreti je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju 
Gornji Grad, v obdobju 1946–1950 k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Pusto Polje (del), 
Sp. Kraše, Sv. Jošt, Šmartno ob Dreti, Volog, Vrhe in Zg. Kraše. V obdobju 1950–1952 je spadal k okraju Šoštanj. Leta 1949 mu 
je bil priključen še del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Grušovlje. Ko je bil Krajevni ljudski odbor Šmartno 
ob Dreti aprila 1952 ukinjen, je oblast na njegovem območju prevzel Občinski ljudski odbor Nazarje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Šmartno ob Dreti leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Nazarje, pri-
stojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952; proračuni KLO, 1947–1951; zaključni računi KLO, 1948–1952; 
agrarna reforma, 1946; volilni imeniki, 1949.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2010) 
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šmARtNO Ob PAKI SI_ZAC/0410

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Paki je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 
k okraju Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Za-
konom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Gavce 
(del), Paška vas (del), Slatina, Podgora, Rečica ob Paki, Mali Vrh, Šmartno ob Paki in Veliki Vrh. Ukinjen je bil aprila 1952, na 
njegovem območju pa je bila formirana občina Šmartno ob Paki.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Šmartno ob Paki leta 1952 je gradivo prevzela občina Šmartno ob Paki, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1949–1951; proračun KLO, 1950; krajevna pod-
jetja, 1947–1951; obrtne zadeve, 1946–1951; indeksi k delovodnikom, 1948, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šmARtNO V ROžNI DOlINI SI_ZAC/0411

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Brezova, Konjsko, Loče, Jezerce, Otemna, Rožni Vrh, Pepelno, Rupe, 
Gorica (del), Sv. Jungert (del), Slatina, Šmartno v Rožni dolini, Železno (del) in Zavrh (del). Ukinjen je bil leta 1952, njegovo 
območje pa je bilo priključeno občini Šmartno v Rožni dolini.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Šmartno v Rožni dolini leta 1952 je gradivo prevzela občina Šmartno v Rožni dolini, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1950, zborov volivcev, 1946–1950; proračuni KLO, 1947–1951; seznam 
obrtnikov in podjetij v KLO, 1945; seznami kmetovalcev, 1948–1951; podjetja KLO, 1948.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šmIHel PRI mOZIRjU SI_ZAC/0412

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Šmihel pri Mozirju je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 k okraju 
Gornji Grad, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom 
o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območji katastrskih občin Sv. Radegunda (del) in Šmihel. V ob-
dobju 1950–1952 je spadal pod okraj Šoštanj. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Šmihel pri Mozirju ukinjen, je oblast 
na njegovem območju prevzel Občinski ljudski odbor Mozirje.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Šmihel pri Mozirju leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Mozirje, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki rednih in izrednih sej Krajevnega ljudskega odbora Šmihel pri Mozirju, 1945–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2010) 

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šPItAlIč SI_ZAC/0414

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Špitalič je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Slemene (del), Stare Slemene, Škedenj, Tolsti vrh, Veliki Lipoglav 
(del) in Kraberk. V obdobju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Leta 1948 mu je bil priključen del območja ukinjenega 
Krajevnega ljudskega odbora Črešnjice. Krajevni ljudski odbor Špitalič je bil ukinjen leta 1952, na njegovem območju pa je 
oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Špitalič leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske Konjice, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR št. ANDRAž PRI VeleNjU SI_ZAC/0415

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Št. Andraž pri Velenju je začel delovati leta 1945. Upravno je do septembra 1946 spadal k okraju Gornji 
Grad oziroma k okraju Mozirje, od tedaj pa do leta 1952 pa je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območji katastrskih 
občin Dobrič in Št. Andraž. Ko je aprila 1952 prenehal delovati, je njegovo območje prešlo pod Občinski ljudski odbor Polzela.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Št. Andraž pri Velenju leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Polzela. 
Pristojnemu arhivu v Celju ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1946–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2010) 
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR št. lAmbeRt SI_ZAC/0416

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Št. Lambert je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje 
istoimenske katastrske občine z naslednjimi naselji: Jablana, Jarše, Kolk, Mošenik (del), Požarje, Senožeti in Št. Lambert. Ukinjen 
je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Senožeti.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Št. Lambert leta 1952 je gradivo prevzela občina Senožeti, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora, 1945–1949, zborov volivcev, 1945–1949.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR štORe SI_ZAC/0418

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Štore je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Kresnike (del), Lipa (del), Štore, Prožin (del), Prožinska vas (del), Sv. Lovrenc (del) in Št. 
Janž (del). Leta 1949 se mu je priključil Krajevni ljudski odbor Sv. Lovrenc pri Prožinu. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje 
pa je bilo priključeno občini Štore.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Štore leta 1952 je gradivo prevzela občina Štore, pristojnemu arhivu v Celju pa ga 
je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, zborov volivcev, 1946; proračun KLO, 1951; krajevna podjetja, 
1948–1951; obrtne zadeve, 1950–1951; odkupi in obvezna oddaja, 1948–1951; Železarna Štore – uporabno in gradbeno 
dovoljenje, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Zuka, 2008)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR šUtNA SI_ZAC/0419

ČAS NASTANKA: 1947–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Šutna je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Bušeča vas (del), Vrhovska vas (del), Brezje, Brezovica, Planina, Premogovce, Trebelnik, Sv. Križ 
(del), Brlog, Dol, Hrastek in Šutna. Leta 1949 mu je bil priključen del območja ukinjenih Krajevnih ljudskih odborov Dolenja 
Pirošica in Prušnja vas. Ko je bil leta 1952 Krajevni ljudski odbor Šutna ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Ob-
činski ljudski odbor Podbočje.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Šutna leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Podbočje, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1952; proračun KLO za leto 1951; zaključni račun KLO za leto 1949; 
register obrtnikov, 1950; spisek prebivalstva, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR teHARje SI_ZAC/0420

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Teharje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Bukovžlak, Slance, Vrhe, Kresnike (del), Lipa (del), Pečovje, Osenca, Teharje (del) in 
Zvodno (del). Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Štore.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Teharje leta 1952 je gradivo prevzela občina Štore, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora ( KLO), 1945–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1947–1952, zborov volivcev, 1945–1951; 
proračuni KLO, 1947–1951; blagajniška knjiga KLO, 1948–1952; popisi narodnega premoženja, 1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR telče SI_ZAC/0421

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Telče je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trebnje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 
14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih 
občin in naselij: Telče (del), Drušče in Rogačice. Leta 1949 mu je bil priključen del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega 
odbora Dole pri Škocjanu. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Tržišče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Telče leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Tržišče, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevni ljudski odbor (KLO), 1947–1951; proračuni KLO, 1948–1952; blagajniške knjige KLO, 1948–1952; razni 
plani, 1949–1951; evidenčni zvezki socialnega skrbstva, 1948; delovodniki, 1947–1948; indeksi k delovodniku, 1947–1948, 
okrožnice in razglasi, 1946–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tePANje SI_ZAC/0422

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Tepanje je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Perovec, Dobrnež, Novo Tepanje, Tepanje in Tepanjski vrh. V obdo-
bju 1948–1952 je spadal pod okraj Poljčane. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju je oblast prevzel Ljudski odbor 
mestne občine Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Tepanje leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Slovenske Konjice, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Tepanje, 1945–1951, zborov volivcev, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tIRNA SI_ZAC/0424

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Tirna je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Ljubljana- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Golče, Podbukovje, Roviše, Sv. Gora, Št. Lambert (del), Tirna (Brezovica, Kalce, Selce). 
Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Senožeti.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Tirna leta 1952 je gradivo prevzela občina Senožeti, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Tirna, 1945–1952, ustanovnega sestanka Zveze borcev, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tOPOlšICA SI_ZAC/0425

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski Topolšica je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje istoimenske katastrske občine in naselja. Ukinjen je bil 
aprila 1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Topolšica leta 1952 je gradivo prevzela občina Šoštanj, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.
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VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1950; proračuni KLO, 1945–1952; volilne zadeve, 
1948–1949; obrtne zadeve, 1945–1952; elektrifikacija, 1948; razglasitev varovalnih gozdov okoli bolnišnice Topolšica, 1950–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tRNAVA SI_ZAC/0426

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Trnava je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Orla vas (del), Sveti Rupert in Trnava (del). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje 
je bilo skoraj v celoti priključeno občini Gomilsko, samo manjši del je bil priključen občini Braslovče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Trnava leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1952, zborov volivcev, 1948; proračun KLO, 1948–1949; agrarna refor-
ma, 1946; cenitve škode na kulturnih zgodovinskih spomenikih, 1946; razni seznami, 1945.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tRNOVlje SI_ZAC/0427

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Trnovlje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje katastrske 
občine Trnovlje in naselij Trnovlje in Leskovec. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Škofja vas.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Trnovlje leta 1952 je gradivo prevzela občina Škofja vas, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Trnovlje, 1946–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tRObNI DOl SI_ZAC/0428

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Trobni Dol je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Ukinjen je bil leta 1946, 
ko je bil priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Sv. Rupert nad Laškim.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Trobni Dol leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Sv. Rupert nad Laškim, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Laško.

VSEBINA
Volilni imenik, 1945–1946.

SISTEM UREDITVE:
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tROjANe SI_ZAC/0429

ČAS NASTANKA: 1950–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Trojane je ob ustanovitvi spadal pod okraj Kamnik. Teritorialni obseg kraja je bil določen 3. aprila 1946 z 
Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Blodnik, 
Hrastnik, Jelenk, Jelševica, Polšina, Št. Gotard, Trzin, Zg. Zaplanina, Zlokarje, Drtno, Hrib, Lebenice, Podzid, Trojane, Učak, 
Vel. Raven, V Zideh, Zapleš, Zavrh, Bršlenovica, Doline, Gorenje, Javorje, Log, Podmilj, Prvine, Suša, Št. Ožbalt, Zg. Petelinjek, 
Limovce in Zaplanina. Ob ukinitvi pa je bil priključen občini Trojane.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Trojane je gradivo prevzela občina Trojane, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 
1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Okrožnice in razglasi, 1951; krajevna gostilna Trojane, 1950, Gostinstvo Trojane; bilanca, 1950–1951; personalne zadeve, 1955; 
plačilni seznami, 1955.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tRžIšče SI_ZAC/0430

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Tržišče je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trebnje. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Laknice (del), Škovec, Pijavice, Sp. Mladetiče, Zg. Mladetiče, Kaplja vas, Skrovnik, Sp. Vodale, Tržišče 
in Vrhek. Leta 1949 mu je bil priključen še Krajevni ljudski odbor Malkovec. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Tržišče 
ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Tržišče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Tržišče leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Tržišče, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, zborov volivcev, 1948–1951; volilne zadeve, 1947–1950; obrtne 
zadeve, 1947–1948; proračuni KLO, 1947–1950; agrarna reforma, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR tURje SI_ZAC/0431

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Turje je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Sv. Jurij ob Turju (del), Sv. Štefan (del) in Turje. Ukinjen je bil leta 1952, na večjem delu njegovega 
območja je oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Hrastnik, na manjšem delu pa Občinski ljudski odbor Dol pri Hrastniku.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Turje leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1984 izročila Skupščina občine Hrastnik.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1951, sej Izvršnega odbora KLO, 1949–1951, zborov volivcev, 1947–1948, 
sestankov Zveze komunistične mladine Jugoslavije (SKOJ), 1947–1952; proračun KLO za leto 1948; agrarna reforma, 1948; 
okrožnice KNOO Turje, 1945.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VeleNje SI_ZAC/0432

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Velenje je deloval v obdobju 1945–1952. V obdobju 1945–1946 in 1950–1952 je upravno spadal k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Kavče, Podkraj 
(del), Stara vas in Velenje. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Velenje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Velenje leta 1952 je gradivo prevzela občina Velenje, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948–1952; sej izvršnega odbora KLO, 1949–1951, zborov volivcev, 1947–1949; 
krajevna podjetja, 1947–1951; agrarna reforma, 1948; obrtne zadeve, 1948–1951; podatki iz narodnoosvobodilne borbe, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Klepej, 2008)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VelIKI KAmeN SI_ZAC/0433

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Veliki Kamen je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Koprivnica, Prevole, Mali Kamen (del), Mrčna sela, Veliki Dol in Veliki Kamen. Leta 1949 mu je bil 
priključen del ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Vetrnik. Ko je bil leta 1952 Krajevni ljudski odbor Veliki Kamen ukinjen, 
je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Senovo.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Veliki Kamen leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Senovo, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1949, zborov volivcev, 1946–1949; proračun KLO za leto 1948; obrtne 
zadeve, 1947–1951; zaplembe nepremičnin, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VelIKI PODlOg SI_ZAC/0434

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Veliki Podlog je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Senuše (del), Mali Podlog, Gorica, Gržeča vas, Jelše, Pristava in Veliki Podlog. Leta 1949 mu je bil 
priključen del območja ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Mraševo. Ko je bil Krajevni ljudski odbor Veliki Podlog leta 
1952 ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Leskovec pri Krškem.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Veliki Podlog leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1946–1951, zborov volivcev, 1946; volilne zadeve, 1949–1951; blagajniška 
knjiga KLO, 1946–1951; obrtne zadeve, 1950; seznam izseljenih družin, 1946; premoženjske zadeve, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VIDem Ob SAVI SI_ZAC/0435

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Videm ob Savi je deloval v obdobju 1945–1952. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 
1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: 
Anovec (del), Bučerca, Drnovo (del), Vrbina (del), Sremič, Stara vas, Stari Grad (del), Libna (del) in Videm ob Savi. Leta 1946 
mu je bil priključen Krajevni ljudski odbor Stara vas. Ko je bil Krajevni ljudski odbor Videm ob Savi leta 1952 ukinjen, je na 
njegovem območju oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Videm-Krško.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Videm ob Savi leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Videm-Krško, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1977 izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Videm ob Savi, 1945–1949, zborov volivcev, 1946; obrtne zadeve, 1948, 1951; agrarne 
zadeve, 1948; seznam narodnega premoženja, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VItANje SI_ZAC/0436

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Vitanje je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Brezen, Vitanje, Vitanje trg in Vitanje vas. V obdobju 1948–1952 je 
spadal k okraju Celje-okolica. Leta 1948 so mu bili priključeni Krajevni ljudski odbori Paka, Ljubnica in Skomarje. Krajevni 
ljudski odbor Vitanje je bil ukinjen leta 1952, na njegovem območju pa je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Vitanje leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Vitanje, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Vitanje, 1945–1949; zapisnik zasedanja plenuma KLO Vitanje, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1990)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VOjNIK SI_ZAC/0437

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Vojnik je deloval v obdobju 1945–1952 in je upravno spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Gradišče, Koblek, Sv. Tomaž, Želče, Vojnik okolica, Vojnik in Vojnik trg. Ukinjen je bil 
aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Vojnik.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Vojnik leta 1952 je gradivo prevzela občina Vojnik, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Vojnik, 1947–1952, sej socialno-zdravstvenega sveta, 1947–1948, zborov vo-
livcev, 1946–1951; seznam društev, žrtve okupatorja, 1945; seznami repatriirancev, 1945; proračuni KLO, 1946–1950; obvezna 
oddaja, 1948; agrarna reforma, 1947; delovodniki, 1945–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VRANSKO SI_ZAC/0438

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Vransko je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območje 
istoimenske katastrske občine. Leta 1946 mu je bil priključen Krajevni ljudski odbor Ločica, leta 1949 pa še Krajevni ljudski 
odbor Sv. Jeronim. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje je bilo priključeno občini Vransko.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Vransko leta 1952 je gradivo prevzela občina Vransko, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Vransko, 1945–1952; kmetijske zadeve, 1950; obrtne zadeve, 1950–1951; krajevna 
podjetja, 1950.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VRbNO SI_ZAC/0439

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Vrbno je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja nasle-
dnjih katastrskih občin in naselij: Krajnčica (del), Podgrad, Vrbno, Prožin (del) in Prožinska vas (del). Ukinjen je bil aprila 1952, 
njegovo območje je bilo skoraj v celoti vključeno v občino Šentjur pri Celju, samo majhen del pa je bil vključen v občino Štore.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Vrbno leta 1952 so gradivo prevzeli njegovi nasledniki. Pristojnemu arhivu v Celju 
ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej Izvršilnega odbora KLO, 1950–1952, zborov volivcev, 1945–1951, 
masovnih sestankov, 1946–1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VRHOVO SI_ZAC/0442

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Vrhovo je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja nasled-
njih katastrskih občin in naselij: Hotemež (del), Goreljce, Kompolje (del), Jablanica (del: Nežence, Novi Grad), Vrhovo, Log in 
Prapretno. Ko je bil aprila 1952 Krajevni ljudski odbor Vrhovo ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Ljudski odbor 
mestne občine Radeče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Vrhovo leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Radeče, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročil Krajevni urad Radeče.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1952, zborov volivcev, 1945–1952, sej komisij, 1947–1952; zaključni 
računi KLO, 1947–1951; blagajniške knjige KLO, 1945–1952; obrtne zadeve, 1946–1950; volilne zadeve, 1945–1949.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZAbUKOVICA SI_ZAC/0443

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Zabukovica je deloval v obdobju 1945–1946. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Leta 1946 je 
bilo njegovo območje razdeljeno med Krajevni ljudski odbor Griže, kjer je obsegal naselja: Griže, Migojnice in del Zabukovice, 
ter Krajevni ljudski odbor Liboje, kjer je obsegal naselje Zabukovica (del).

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zabukovica leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Griže, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Zabukovica, 1945–1946; registracije obrti, 1946; seznam vojaških invalidov, popisi 
in cenitve premoženja. 1946.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZAgAj SI_ZAC/0445

ČAS NASTANKA: 1945–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Zagaj je deloval v obdobju 1945–1946. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Leta 1946 je bil Krajevni 
ljudski odbor Zagaj priključen h Krajevnemu ljudskemu odboru Marija Gradec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zagaj leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbora Marija Gradec, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Razglas o potrditvi stalnega imenika, 1945; vojaške zadeve, 1945; zapisnik sestanka volivcev, 1945, zapisnik masovnega 
sestanka, 1946; seznam pogrešanih, 1946.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZAgORje SI_ZAC/0447

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Zagorje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Zagorje, Bistrica in Topolovo. V obdobju 1948–1952 je spadal 
pod okraj Celje-okolica. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je bilo v celoti priključeno občini Lesično.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zagorje leta 1952 je gradivo prevzela občina Lesično, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1949; volilne zadeve, 1949–1951; proračuni KLO, 1947–1951; agrarne 
zadeve, 1951; matična knjiga prebivalstva, 1947–1952; podatki o pismenosti prebivalstva, 1950.
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SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZAVODNje SI_ZAC/0450

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Zavodnje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal v obdobju 1945–1946 in 1950–1952 k okraju 
Šoštanj, v obdobju 1946–1950 pa k okraju Mozirje. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o 
upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območji katastrskih občin Sv. Vid (del) in Zavodnje z istoimenskima 
naseljema. Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje pa je bilo priključeno občini Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zavodnje leta 1952 je gradivo prevzela občina Šoštanj, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1968 izročila Skupščina občine Velenje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej svetov državljanov, 1951, zborov volivcev, 1946–1952; proračuni 
KLO, 1948–1951; zaključni računi KLO, 1947–1948; volilne zadeve, 1949; indeksi k delovodnikom, 1949, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZbelOVO SI_ZAC/0451

ČAS NASTANKA: 1947–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Zbelovo je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Laže (del), Spodnje Laže, Zbelovska Gora, Penoje, Podpeč in Zbelovo. 
V obdobju 1948–1952 je spadal k okraju Poljčane. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju je oblast prevzel Občinski 
ljudski odbor Loče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zbelovo leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Loče, pristojnemu arhivu 
pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Zbelovo, 1947–1951, zborov volivcev, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2010) 

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZDOle SI_ZAC/0452

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevni ljudski odbor Zdole je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je bil določen 
14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih katastrskih 
občin in naselij: Anovec (del), Kostanjek, Ravne, Pleterje, Zdole in Zg. Pohanca (del). Ko je bil aprila 1952 ukinjen, je bilo njegovo 
območje vključeno občino Videm- Krško.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zdole leta 1952 je gradivo prevzela občina Videm-Krško.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1948, 1951–1952, zapisniki zborov volivcev, 1951–1952; blagajniška knjiga, 
1948–1952; okrožnice in razglasi, 1946, 1948, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZIDANI mOSt SI_ZAC/0457

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Zidani Most je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Trbovlje. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Sv. Peter pri Loki (del), Širje (del), Suhadol, Širska vas in Veliko Širje. Ko je bil aprila 1952 
krajevni ljudski odbor Zidani Most ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Ljudski odbor mestne občine Radeče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zidani Most leta 1952 je gradivo prevzel Ljudski odbor mestne občine Radeče, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1968 izročil Krajevni urad Radeče.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Zidani Most, 1945–1952, zborov volivcev, 1945–1952; proračun KLO, 1945–1952; 
zaključni računi KLO, 1947–1952; blagajniška knjiga KLO, 1945–1952; volilne zadeve, 1945–1948; obrtne zadeve, 1945–1949; 
popis vojne škode, 1946; zaplembe in razlastitve, 1946, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZReče SI_ZAC/0458

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Zreče je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Radana vas, Gračič, Dobrava, Spodnje Zreče in Zgornje Zreče. V 
obdobju 1948–1952 je spadal k okraju Poljčane. Ukinjen je bil leta 1952, na njegovem območju je oblast prevzel Občinski 
ljudski odbor Zreče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zreče leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Zreče, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1945–1951, sej Izvršnega odbora KLO, 1950–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI NARODNOOSVObODIlNI ODbOR šmARtNO Ob DRetI SI_ZAC/0459

ČAS NASTANKA: 1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni narodnoosvobodilni odbor (KNOO) Šmartno ob Dreti je deloval med letom 1944 in do oktobra 1945, ko se je preime-
noval v Krajevni narodni odbor (KNO) Šmartno ob Dreti. Februarja 1946 se je KNO Šmartno ob Dreti preimenoval v Krajevni 
ljudski odbor (KLO) Šmartno ob Dreti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo predano v Zgodovinski arhiv Celje leta 1973 in je bilo izločeno iz fonda Krajevnega ljudskega odbora Mozirje.

VSEBINA
Zapisnik o volitvah v Krajevni narodnoosvobodilni odbor (KNOO), v Okrajni narodnoosvobodilni odbor (ONOO) in Okrajno 
narodnoosvobodilno skupščino (ONOS), 19. 9. 1944; razglas o rezultatih volitev v KNOO, 1944.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR žAleC SI_ZAC/0460

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Žalec je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje-okolica. Teritorialni obseg kraja 
je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Gotovlje, Sp. Ložnica, Vrbje, Zg. Ložnica in Žalec. Ukinjen je bil leta 1952, njegovo območje pa je 
bilo priključeno občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Žalec leta 1952 je gradivo prevzela občina Žalec, pristojnemu arhivu v Celju pa ga 
je leta 1971 izročila Skupščina občina Žalec.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Žalec, 1945–1952; obrtne zadeve, 1947–1952; gradbene zadeve, 1948–1950.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2003)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR žIče SI_ZAC/0461

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Žiče je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal v obdobju 1945–1948 k okraju Slovenske Konjice. 
Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je 
obsegal območji katastrskih občin Draža vas in Žiče. V obdobju 1948–1952 je spadal k okraju Poljčane. Ukinjen je bil leta 1952, 
na njegovem območju je oblast prevzel Občinski ljudski odbor Loče.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Žiče leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Loče, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Slovenske Konjice, del pa leta 2008 še Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora Žiče, 1945–1952, zborov volivcev, 1947, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1985)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR žUSem SI_ZAC/0462

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Žusem je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je v obdobju 1945–1948 spadal k okraju Šmarje pri 
Jelšah. Teritorialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije 
in je obsegal območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Dobrina, Hrastje (del), Loka pri Žusmu in Oslešica. V obdobju 
1948–1952 je spadal k okraju Celje-okolica. Leta 1948 mu je bil priključen del ukinjenega Krajevnega ljudskega odbora Tinsko 
(naselje Zg. Tinsko). Ukinjen je bil aprila 1952, njegovo območje je bilo v celoti priključeno občini Žusem.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Žusem leta 1952 je gradivo prevzela občina Žusem, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega ljudskega odbora (KLO), 1947–1952, sej Izvršnega odbora KLO, 1950–1952, zborov volivcev, 1948–1951; 
ustanovitev in registracija krajevnih podjetij, 1950; struktura prebivalstva KLO, 1949; cene obdelave zemlje in strojev, 1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VelIKA PIRešICA SI_ZAC/0464

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Velika Pirešica je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal pod okraj Celje-okolica. Teritorialni 
obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območ-
ja naslednjih katastrskih občin in naselij: Pernovo, Velika Pirešica in Železno (del). Po letu 1952 je bil priključen občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Velika Pirešica leta 1952 je gradivo prevzela občina Žalec. Pristojnemu arhivu v Celju 
ga je leta 1972 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Splošni spisi, 1948–1952; razni zapisniki in odločbe, 1948; sejni zapisniki, 1945–1949.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2008)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR SVetI jURIj POD KUmOm SI_ZAC/0465

ČAS NASTANKA: 1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Sv. Jurij pod Kumom je deloval v obdobju 1945–1952. Spadal je pod okraj Trbovlje. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naslednjih katastrskih občin in naselij: Konjščica (del: Šklendrovec), Sv. Brikcij, Št. Lenart (del: Klenovik, Rodež), Borovak, Gorenja 
vas, Mali Kum, Osredek in Sv. Jurij pod Kumom. Deloval je do leta 1952, ko je bil priključen občini Podkum.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Sv. Jurij pod Kumom leta 1952 je gradivo prevzela občina Podkum. Pristojnemu 
arhivu v Celju ga je leta 1968 izročil Krajevni urad Radeče.

VSEBINA
Gradbene zadeve Marini Terezija, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2008)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VelIKA DOlINA SI_ZAC/1032

ČAS NASTANKA: 1951–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Velika Dolina je ob ustanovitvi upravno spadal pod okraj Krško. Leta 1948 je obsegal naslednje katastrske 
občine in naselja: Bregana (del), Brezje, Perišče, Koritno, Laze, Ponikve, Cirnik, Gaj, Mala Dolina, Vel. Dolina, Zg. Ribnica. Ob 
ukinitvi je bilo njegovo območje priključeno občini Velika Dolina, leta 1955 pa občini Brežice.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Velika Dolina je gradivo prevzela občina Velika Dolina, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1976 izročila občina Brežice.

VSEBINA
Davčna knjiga, 1951–1954.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR RAKA SI_ZAC/1033

ČAS NASTANKA: 1948–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Raka je ob ustanovitvi upravno spadal pod okraj Krško. Leta 1948 je obsegal naslednje katastrske 
občine in naselja: Brezje, Dolenja vas, Dule (del), Gmajna (del), Površje, Zabukovje, Ardro, Celine, Cirje, Dobrava (del), Dolga 
Raka, Goli Vrh, Gradišče, Jelenik, Koritnica, Mikote, Podlipa, Podulce, Pristava, Raka, Sela, Videm, Vrh, Dobrava (del), Gmajna 
(del), Kržišče, Mali Koren, Ravne, Smednik (del), Vel. Koren, Zaloke, Vel. Trn (del) in Planina. Ob ukinitvi leta 1952 je bilo njegovo 
območje priključeno občini Raka.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Raka je gradivo prevzela občina Raka, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1977 
izročila Skupščina občine Krško.

VSEBINA
Obrtne zadeve, 1948–1952, gradbene zadeve, 1948, premoženjske zadeve, 1952, prenos lastnine – zaplembe, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ZAbUKOVje SI_ZAC/1034

ČAS NASTANKA: 1945–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Zabukovje je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Krško. Teritorialni obseg kraja je 
bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Marijina vas (del), Prapretno (del: Poreber), Podgorje (del), Gorica, Malo Podgorje, Rezec, Srebotno, 
Vel. Podgorje, Mrzla Planina in Zabukovje. Leta 1949 mu je bil priključen ukinjeni Krajevni ljudski odbor Podvrh. Ko je bil aprila 
1952 Krajevni ljudski odbor Zabukovje ukinjen, je na njegovem območju oblast prevzel Občinski ljudski odbor Zabukovje.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Zabukovje leta 1952 je gradivo prevzel Občinski ljudski odbor Zabukovje, pristojnemu 
arhivu v Celju pa ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1946–1950, sej sveta potrošnikov, 1951, zborov volivcev, 1948–1950; proračun za leto 1950; obrtne zadeve, 1948, 
1951; vojna škoda, 1947; seznam oseb, odvedenih med vojno, 1951; okrožnice in razglasi, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR PONIKVA PRI žAlCU SI_ZAC/1064

ČAS NASTANKA: 1946–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Žalcu je deloval v obdobju med letoma 1945–1952. Spadal je v okraj Celje-okolica. Terito-
rialni obseg kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal 
območja naslednjih katastrskih občin in naselij: Ponikva, Kale, Sp. Ponikva, Zg. Ponikva, Studence. Leta 1952 je oblast na 
njegovem območju prevzela občina Žalec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Ponikva pri Žalcu leta 1952 je gradivo prevzela občina Žalec, pristojnemu arhivu v 
Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Sejni zapisnik 1946–1950; zapisniki sej odbora 1947; zapisniki zbora volivcev1947, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR DRešINjA VAS SI_ZAC/1065

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Drešinja vas je deloval med leti 1945–1946. Spadal je pod okraj Celje okolica. Leta 1946 so ga priključili 
Krajevnemu ljudskemu odboru Petrovče.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Drešinja vas leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Petrovče, nato občina 
Petrovče, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisnik zbora volivcev, 1946.
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR leVeC SI_ZAC/1066

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Levec je deloval v obdobju med letoma 1945–1946. Spadal je pod okraj Celje okolica. Leta 1946 so ga 
priključili Krajevnemu ljudskemu odboru Petrovče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Levec leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Petrovče, nato občina 
Petrovče, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisnik 3. zbora volivcev, 1946.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR gRAjSKA VAS SI_ZAC/1067

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Grajska vas je deloval med letoma 1945–1946. Spadal je pod okraj Celje-okolica. Leta 1946 se je priključil 
Krajevnemu ljudskemu odboru Gomilsko.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Grajska vas leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Gomilsko, nato občina 
Gomilsko, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisnik zbora volivcev ljudskega odbora Grajska vas, 1946.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR KAPlA VAS SI_ZAC/1068

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Kapla vas je deloval v letih 1945–1946. Spadal je pod okraj Celje-okolica. Leta 1946 se je priključil Kra-
jevnemu ljudskemu odboru Sv. Pavel pri Preboldu.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Kapla vas leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Sv. Pavel pri Preboldu, 
nato občina Prebold, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisnik o poteku zbora volivcev, 1946.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR ARjA VAS SI_ZAC/1069

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Arja vas je deloval v letih 1945–1946. Spadal je pod okraj Celje-okolica. Leta 1946 se je priključil Kra-
jevnemu ljudskemu odboru Petrovče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Arja vas leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Petrovče, nato občina 
Petrovče, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisnik rednega zbora volivcev, 1946.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VRbje SI_ZAC/1070

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Vrbje je deloval v letih 1945–1946. Spadal je pod okraj Celje-okolica. Leta 1946 se je priključil Krajevnemu 
ljudskemu odboru Žalec.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Vrbje leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Žalec, nato občina Žalec, 
pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisnik zbora odbornikov Krajevnega ljudskega odbora Vrbje, 1946.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR lOKe SI_ZAC/1071

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Loke je leta 1945 spadal pod okraj Celje-okolica. Leta 1946 je bil priključen h Krajevnemu ljudskemu 
odboru Sveti Jurij ob Taboru.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Loke leta 1946 je gradivo prevzel Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij ob Taboru, nato 
občina Tabor, pristojnemu arhivu v Celju pa ga je leta 1971 izročila Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Zapisnik izrednega zbora volivcev Krajevnega ljudskega odbora Loke, 1946.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)
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KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR VIšNjA VAS SI_ZAC/1215

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Višnja vas je deloval v obdobju 1945–1952. Upravno je spadal k okraju Celje- okolica. Teritorialni obseg 
kraja je bil določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja 
naselij: Črešnjevec, Kladnart, Male Dole, Razgorce, Globoče, Ilovca, Ivenca, Jankova in Višnja vas. Ukinjen je bil leta 1952, 
njegovo območje pa je bilo priključeno občini Vojnik.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Višnja vas leta 1952 je gradivo prevzela občina Vojnik, pristojnemu arhivu v Celju 
pa ga je leta 1972 izročila občina Celje.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1945–1952; seznam odbornikov, 1946; proračun, 1946–1948; seznam prebivalcev, 1946; gradbene zadeve, 
1946–1948; kupoprodajne pogodbe, 1948.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR št. leNARt SI_ZAC/1217

ČAS NASTANKA: 1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Št. Lenart je ob ustanovitvi upravno spadal pod okraj Krško. Teritorialni obseg kraja je bil določen 3. 
aprila 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je bilo njegovo območje priključeno h Krajevnemu 
ljudskemu odboru Artiče in Brežice. Obsegal je naselja Zverinjak, Gornji Lenart in Lenart. Leta 1952 mu je bilo priključeno 
naselje Zgornji Obrež (del).

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Št. Lenart, so gradivo prevzeli njegovi nasledniki, ni pa podatka o tem kdo in kdaj 
je gradivo izročil Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Plačilni seznami uslužbencev Krajevnega ljudskega odbora Št. Lenart, 1947; zapisnik novoizvoljenega odbora, 1947.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

KRAjeVNI ljUDSKI ODbOR št. jANž SI_ZAC/1316

ČAS NASTANKA: 1946–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni ljudski odbor Št. Janž je začel delovati leta 1945. Upravno je spadal k okraju Trebnje. Teritorialni obseg kraja je bil 
določen 14. septembra 1946 z Zakonom o upravni razdelitvi Ljudske republike Slovenije in je obsegal območja naslednjih 
katastrskih občin in naselij: Budna vas, Cerovec, Srednik, Goveji Dol, Kamenica, Kal, Kladje, Osredek, Štajngrob, Leskovec, 
Podboršt, Birna vas, Koludrje in Št. Janž. Leta 1952 je bilo njegovo območje priključeno občini Krmelj.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Krajevnega ljudskega odbora Št. Janž leta 1952, je gradivo prevzela občina Krmelj, pristojnemu arhivu v Celju pa 
ga je leta 1967 izročila Skupščina občine Sevnica.



166

SI_ZAC_A.143

VSEBINA
Blagajniška knjiga, 1948–1951; zapisniki sej odborov, 1951; zapisniki zborov volivcev, 1951; personalne zadeve, 1951–1952; 
Gole Janez – pooblastilo, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)
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ObčINe SI_ZAC_A.145

ČAS NASTANKA: 1952–2005
KULTURNI KONTEKST

Osnovo za ustanovitev občinskih ljudskih odborov je dal splošni zakon o ljudskih odborih z dne 1. 4. 1952 (Ur. l. FLRJ, št. 22/52). 
Aprila 1952 je bil sprejet republiški zakon o reorganizaciji ljudskih odborov (Ur. l. LRS, št. 11/52), ki je določal način formiranja 
začasnih ljudskih odborov občin in mestnih občin. Na osnovi splošnega zakona o ljudskih odborih sta bila 8. 7. 1952 sprejeta 
republiški zakon o občinskih ljudskih odborih in republiški zakon o ljudskih odborih mest in mestnih občin (Ur. l. LRS, št. 
19/52). Teritorialni obseg občin je bil določen z zakonom o razdelitvi LR Slovenije na mesta, okraje in občine z dne 18. 4. 1952 
(Ur. l. LRS, št. 11/52).
V obdobju 1952–1955 so se občine delile na navadne in mestne občine. Ta razlika je bila odpravljena leta 1955, ko je bil uveden 
enotni sistem občin in občinskih ljudskih odborov. Leta 1955 je prišlo do komasacij manjših občin v večje občine ali komune, s 
čimer se je pri nas uveljavil t. i. komunalni sistem. Organizacijo oblasti v novih občinah je določal splošni zakon o ureditvi občin 
in okrajev z dne 20. 6. 1955 (Ur. l. FLRJ, št. 26/55), ki je odpravil ljudske odbore mestnih občin in uvedel enoten sistem občinskih 
ljudskih odborov. Način formiranja ljudskih odborov novih občin je določal republiški zakon o izvedbi nove ureditve občin 
in okrajev z dne 28. 6. 1955 (Ur. l. LRS, št. 24/55). Ljudski odbori novih občin so začeli opravljati svojo funkcijo s 1. septembrom 
1955. Teritorialni obseg novih občin je določal zakon o območjih okrajev in občin v LR Sloveniji z dne 28. 6. 1955 (Ur. l. LRS, 
št. 24/55), ki pa je bil v letih 1957, 1958, 1959 in 1960 še delno spremenjen. Formiranje območij novih občin je bilo zaključeno 
z zakonom o območjih okrajev in občin (prečiščeno besedilo 19. 10. 1960; Ur. l. LRS, št. 37/60). Pomembno spremembo glede 
sestave občinskih ljudskih odborov je prinesel splošni zakon o spremembah in dopolnitvah splošnega zakona o ureditvi občin 
in okrajev z dne 10. 7. 1957 (Ur. l. FLRJ, št. 29/57). Ta zakon je v dotedanje enodomne občinske ljudske odbore uvedel zbore 
proizvajalcev, tako da so bili odtlej občinski ljudski odbori sestavljeni iz občinskih zborov in zborov proizvajalcev. Obdobje 
delovanja občinskih ljudskih odborov je bilo zaključeno leta 1963. Ustava SR Slovenije, ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, 
št. 10/63), je namreč v svojem 54. členu določala, da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. 
Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine 
občin. Upravno so občine v obdobju 1952–1965 spadale k posameznim okrajem. Leta 1965 pa so bili okraji ukinjeni z ustavnim 
zakonom o odpravi okrajev v SR Sloveniji, ki je bil sprejet 12. 3. 1965 (Ur. l. SRS, št. 10/65). Z odpravo okrajev so občine postale 
temeljne družbenopolitične skupnosti. Z novo ustavo SR Slovenije, ki je bila sprejeta 28. 2. 1974 (Ur. l. SRS, št. 6/74), je bil tudi 
v občinskih skupščinah, ki so jih sestavljali trije zbori, uveden delegatski sistem.
Velike občine-komune kot družbenopolitične skupnosti so bile ukinjene, ko je bil 3. 10. 1994 sprejet zakon o ustanovitvi občin 
ter o določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/94 in 49/64). Občinske skupščine so prenehale delovati s 1. 1. 1995, ko so v 
novoustanovljenih občinah začeli delovati občinski oziroma mestni sveti.

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1997, str. 89.

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR ARtIče SI_ZAC/0108

ČAS NASTANKA: 1953–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Artiče je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Artiče, Sromlje in del območja bivših Kra-
jevnih ljudskih odborov Globoko (naselje Globoko) ter Stari Grad (naselje Pesje). Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski 
ljudski odbor Artiče je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Artiče priključena občini Brežice.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Artiče je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Brežice, nato pa ga je 
leta 1976 Skupščina občine Brežice predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Odločbe o dodelitvi agrarne zemlje, 1953–1955.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR bIStRICA Ob SOtlI SI_ZAC/0109

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Bistrica ob Sotli je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Sv. Peter pod Svetimi gorami (leta 1952 
se je kraj preimenoval v Bistrica ob Sotli) in del bivšega Krajevnega ljudskega odbora Podsreda (naselje Križan vrh in Trebče). 
Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina 
Bistrica ob Sotli priključena občini Kozje.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Bistrica ob Sotli je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Kozje, nato 
pa ga je leta 1967 Skupščina občine Šmarje pri Jelšah predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej sveta občinskega ljudskega odbora za zdravstvo in socialno skrbstvo, 
1954–1955, zborov volivcev, 1953–1955; občinska podjetja – likvidacije in bilance, 1952–1955; proračuni občinskega ljudskega 
odbora, 1953–1954; seznam podjetij na območju občine, 1953.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR bIZeljSKO SI_ZAC/0110

ČAS NASTANKA: 1953–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Bizeljsko je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Bizeljsko in Stara vas (k. o. Stara vas). 
Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski odbor Bizeljsko je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Bizeljsko 
priključena občini Brežice.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Bizeljsko je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Brežice, nato pa ga 
je leta 1976 Skupščina občine Brežice predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Proračun občinskega ljudskega odbora 1955; odločbe o dodelitvi agrarne zemlje, 1953–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR blANCA SI_ZAC/0111

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Blanca je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Blanca in Poklek-Leskovec. Upravno je spadala k 
okraju Krško. Občinski ljudski odbor Blanca je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Blanca priključena občini Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Blanca je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Sevnica, nato pa ga 
je leta 1967 Skupščina občine Sevnica predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zbora volivcev, 1955; razni zapisniki, 1953–1955; odloki, okrožnice in 
razglasi občinskega ljudskega odbora, 1952–1954; volilne zadeve, 1952–1953; obrtne zadeve, 1953–1954; blagajniške knjige 
občinskega ljudskega odbora, 1952–1953; agrarna reforma, 1953.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR bOštANj SI_ZAC/0112

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Boštanj je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Boštanj, Jelovec in Log. Upravno je spadala k okraju 
Krško. Občinski ljudski odbor Boštanj je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Boštanj priključena občini Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Boštanj je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Sevnica, nato pa ga 
je leta 1967 Skupščina občine Sevnica predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 1952–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 
1952–1955; volilne zadeve, 1953–1954; družbeni plan občine, 1954–1955; elektrifikacija, 1953–1955; obrtne zadeve, 1952–1955; 
agrarne zadeve, 1953, 1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR bRASlOVče SI_ZAC/0113

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Braslovče je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Braslovče, Letuš in del območja bivšega Krajevnega 
ljudskega odbora Trnava (del naselja Orla vas). Upravno je spadala k okraju Celje- okolica. Občinski ljudski odbor Braslovče 
je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Braslovče priključena občini Žalec

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Braslovče je bilo gradivo odloženo v arhiv skupščine občine Žalec, 
nato pa ga je leta 1971 Skupščina občine Žalec predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1954; proračun občinskega ljudskega odbora za leto 1953; spisi po delovodniku, 1952–1955; delovodniki in indeksi k 
delovodniku, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR bReStANICA SI_ZAC/0114

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Brestanica je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Rajhenburg in Stolovnik. Upravno je spadala k okraju 
Krško. Občinski ljudski odbor Brestanica je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Brestanica priključena občini Senovo.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Brestanica je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Krško, nato pa ga 
je leta 1977 Skupščina občine Krško predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; obrtne zadeve, 1952–1954; gradbene zadeve, 1954; volilne zadeve, 
1953; spisi po delovodniku, 1952–1953.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR bReZe SI_ZAC/0115

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Breze je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Sv. Rupert nad Laškim. Upravno je spadala k okraju 
Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Breze je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Breze priključena občini Laško.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Breze je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Laško, nato pa ga je 
leta 1968 Skupščina občine Laško predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1953–1955, zborov volivcev, 
1953–1954; proračun občinskega ljudskega odbora za leto 1955; blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1954–1955; 
odloki občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; obrtne zadeve, 1952–1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

SKUPščINA ObčINe bRežICe SI_ZAC/0116

ČAS NASTANKA: 1962–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 134,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1347 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije, ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, da 
so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili 
v občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove 
občine pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Brežice spadala k okraju Celje. Sedež občine je bil 
v Brežicah. Po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je občina obsegala mesto 
Brežice (katastrska občina Brežice (del) ter katastrske občine Arnovo selo, Artiče, Blatno, Bojsno, Bregana, Brezina, Brezje, 
Brezovica, Črnc (del), Šentlenart del, Bukošek, Bukovje, Bušeča vas, Cerina, Cerklje - del, Curnovec, Čatež, Črnc, Dečno selo, 
Dednja vas, Dolenja vas, Drenovec, Gabrje, Globočice, Globoko, Jereslavec, Kapele, Koritno, Križe (del), Krška vas (del), Loče, 
Mali Vrh, Mihalovec, Mostec, Oklukova Gora, Orešje, Pavlova vas, Piršenbreg, Pišece, Podgorje, Podvinje, Rakovec, Rigonce, 
Sela, Silovec, Slogonsko, Sromlje, Stara vas, Stojanski Vrh, Sušica, Št. Lenart, Trnje, Velika Dolina, Veliki Obrež, Vitna vas, Volčje, 
Vrhje, Zakot, Zgornja Pohanca, Zgornji Obrež in Župelevec. Skupščina občine Brežice je delovala do konca leta 1994, ko pride 
do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Skupščine občine Brežice leta 1994 je njene arhivske prostore in gradivo prevzela Upravna enota Brežice.
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VSEBINA
Zapisniki sej skupščine občine, zapisniki izvršnega sveta skupščine občine, zapisniki sej družbeno političnega zbora skupščine 
občine, zapisniki sej skupnega zasedanja zborov skupščine občine, zapisniki sej zbora krajevnih skupnosti, 1964–1990; spreje-
manje in objavljanje občinskih predpisov, 1962–1991; volitve, predpisi, navodila in drugo o delu upravnih organov, 1962–1991; 
statistika, 1962–1991; državljanske zadeve, 1962–1991; družbeni plani, obrtne zadeve, kmetijske zadeve, gozdarske zadeve, 
veterinarske zadeve, 1962–1991; gradbene zadeve, 1962–1991; proračuni, zaključni računi, premoženjskopravne zadeve, 
1953–1994; šolske zadeve, kulturne zadeve, zdravstvene zadeve, 1962–1991; kartotečno kazalo, 1965–1987.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (za gradivo do 1987), prevzemni seznam

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR bUčKA SI_ZAC/0117

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Bučka je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Bučka. Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski 
ljudski odbor Bučka je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Bučka priključena občini Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Bučka je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Sevnica, nato pa ga 
je leta 1967 Skupščina občine Sevnica predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1953–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1954–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; odloki in razglasi občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; 
blagajniški dnevniki občinskega ljudskega odbora, 1953–1954; elektrifikacija, 1953; obrtne zadeve, 1953–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR Celje SI_ZAC/0118

ČAS NASTANKA: 1945–1964
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 80,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 802 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Celje je obsegala isto območje, kot ga je obsegalo mesto Celje do leta 1953. Leta 1955 so ji bile priključene občine Škofja 
vas, Šmartno v Rožni dolini in Štore, leta 1958 pa še občina Vojnik. Upravno je v obdobju 1954–1965 spadala k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Celje je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Celje, nato pa ga je leta 
1972 Skupščina občine Celje predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine (LOMO) in občinskega ljudskega odbora, 1954–1962, sej svetov LOMO in občin-
skega ljudskega odbora, 1954–1963, zborov volivcev, 1954, 1955, sej delavskih svetov in upravnih odborov podjetij, 1954–1958, 
sej krajevnih odborov, 1955; statut občine, 1956; odloki občinskega ljudskega odbora, 1955, 1956; družbeni plani občine, 
1954–1958; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1955–1956; davčne knjige, 1954–1961; registri zavodov s samostojnim 
financiranjem, 1956–1963; zaključni računi podjetij, 1957–1963; spisi po delovodniku, 1954–1962; spisi po kartotečnem kazalu, 
1963, 1964, premoženjskopravne zadeve, 1945–1962, občinski sodnik za prekrške, 1955–1964 (vpisnik, spisi).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR čAtež Ob SAVI SI_ZAC/0119

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Čatež ob Savi obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Čatež ob Savi, Skopice in Krška vas 
(naselje Globočice). Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski odbor Čatež ob Savi je prenehal delovati leta 1955, 
ko je bila občina Čatež ob Savi priključena občini Brežice.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Čatež ob Savi je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Brežice, nato 
pa ga je leta 1976 Skupščina občine Brežice predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Odločbe o dodelitvi in odvzemu agrarne zemlje, 1953–1955; spisi po delovodniku, 1952–1955; delovodniki in indeksi k delo-
vodniku, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR čemšeNIK SI_ZAC/0120

ČAS NASTANKA: 1952–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Čemšenik obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Čemšenik, razen dela naselja Podkraj 
(k. o. Loke). Upravno je spadala k okraju Trbovlje. Občinski ljudski odbor Čemšenik je prenehal delovati leta 1955, ko je bila 
občina Čemšenik priključena občini Zagorje ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Čemšenik je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Zagorje ob Savi, 
nato pa ga je leta 1973 Skupščina občine Zagorje ob Savi predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki zborov volivcev, 1952; proračun občinskega ljudskega odbora, 1952–1954; okrožnice in razglasi občinskega ljudskega 
odbora, 1952–1954; razni seznami, 1952–1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR DObOVA SI_ZAC/0121

ČAS NASTANKA: 1953–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Dobova je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Dobova in Kapele. Upravno je spadala k 
okraju Krško. Občinski ljudski odbor Dobova je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Dobova priključena občini Brežice.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Dobova je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Brežice, nato pa ga 
je leta 1976 Skupščina občine Brežice predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Proračun občinskega ljudskega odbora, 1953–1954; odločbe o odvzemu agrarne zemlje, 1953; plačilni seznami, 1955–1956.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR DObRNA SI_ZAC/0122

ČAS NASTANKA: 1952–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Dobrna obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Dobrna in del območja bivšega 
Krajevnega ljudskega odbora Št. Janž pri Velenju (k. o. Prelska). Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski 
odbor Dobrna je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Dobrna priključena občini Vojnik.

HISTORIAT FONDA
O prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Dobrna je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Celje, nato pa ga je 
leta 1972 Skupščina občine Celje predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1953–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1952–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1954; razglasi občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; volilne 
zadeve, 1953–1954; gradbene in komunalne zadeve, 1953–1955; plan elektrifikacije, 1953; agrarne zadeve, 1953–1955; seznam 
davkoplačevalcev, 1954; zapisnik slavnostne seje, 1956.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR DOl PRI HRAStNIKU SI_ZAC/0123

ČAS NASTANKA: 1953–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Dol pri Hrastniku je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Dol pri Hrastniku in Marno. 
Upravno je spadala k okraju Trbovlje. Občinski ljudski odbor Dol pri Hrastniku je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina 
Dol pri Hrastniku priključena občini Hrastnik.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Dol pri Hrastniku je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Hrastnik, 
nato pa ga je leta 1984 Skupščina občine Hrastnik predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1953; spisi po delovodniku, 1953–1955; stalni volilni imenik, 1953; delovodniki in 
indeksi k delovodnikom, 1953–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR DRAmlje SI_ZAC/0125

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Dramlje je teritorialno obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Dramlje. Upravno je spadala k okra-
ju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Dramlje je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Dramlje priključena občini 
Šentjur pri Celju.
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HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Dramlje je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Šentjur pri Celju, 
nato pa ga je leta 1967 Skupščina občine Šentjur pri Celju predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej sveta za socialno skrbstvo, 1952–1953, zborov volivcev, 1952–1954; 
razglasi občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; odloki občinskega 
ljudskega odbora, 1952–1955; elektrifikacija naselij, 1953; socialne zadeve, 1954–1955.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR FRANKOlOVO SI_ZAC/0126

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Frankolovo je teritorialno obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Frankolovo. Upravno je spadala 
k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Frankolovo je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Frankolovo priklju-
čena občini Vojnik.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Frankolovo je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Vojnik, po ukinitvi 
občine Vojnik je skrb nad gradivom prevzela občina Celje, nato pa ga je leta 1972 Skupščina občine Celje predala v hrambo 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1953–1955, zborov volivcev, 
1952–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; zaključni računi občinskih podjetij, 1952; volilne zadeve, 
1952–1953; elektrifikacija, 1952–1953; obrtne zadeve, 1952–1954; agrarne zadeve, 1952–1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR gOmIlSKO SI_ZAC/0127

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Gomilsko je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Gomilsko in Trnava (razen dela naselja 
Orla vas). Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Gomilsko je prenehal delovati 1955, ko je bila 
občina Gomilsko priključena občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Gomilsko je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Žalec, nato pa ga 
je leta 1971 Skupščina občine Žalec predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1954, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1952–1954; proračuni in zaključni računi občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; seznam hmeljarjev občine Gomilsko, 1954; 
spisi po delovodniku, 1954–1955; delovodniki in kazala k delovodnikom, 1954–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR gORNjI gRAD SI_ZAC/0128

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Gornji Grad je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Gornji Grad in Nova Štifta. Upravno je spadala 
k okraju Šoštanj. Občinski ljudski odbor Gornji Grad je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Gornji Grad priključena 
občini Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Gornji Grad je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Mozirje, nato pa 
ga je leta 1970 Skupščina občine Mozirje predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1954; razglasi občin-
skega ljudskega odbora, 1952; zaupni spisi, 1953–1955; zaključni račun občinskega ljudskega odbora za leto 1953; spisi po 
delovodniku, 1952–1955; delovodniki, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR gRIže SI_ZAC/0129

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Griže obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Griže. Upravno je spadala k okraju 
Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Griže je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Griže priključena občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Griže je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Žalec, nato pa ga je 
leta 1971 Skupščina občine Žalec predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 
1953–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1954–1955; obrtne zadeve, 1952–1955; perspektivni plan občine, 1952; 
delovodniki in indeksi k delovodniku, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR HRAStNIK SI_ZAC/0130

ČAS NASTANKA: 1952–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 46 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Hrastnik je ob ustanovitvi teritorialno obsegala območje bivšega Mestnega ljudskega odbora Hrastnik. Leta 1955 ji 
je bila priključena občina Dol pri Hrastniku, leta 1959 pa še večji del območja ukinjene občine Radeče. To območje pa je bilo 
leta 1963 hrastniški občini odvzeto in priključeno občini Laško. Upravno je občina Hrastnik spadala v obdobju 1952–1958 k 
okraju Trbovlje, v obdobju 1958–1965 pa k okraju Ljubljana.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Hrastnik je skrb nad gradivom prevzela Skupščina občine Hrastnik, 
nato pa ga je ta leta 1984 predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine (LOMO) in občinskega ljudskega odbora, 1952–1956, sej svetov, zborov volilcev, 
1952–1961, sej odborov Osvobodilne fronte, 1952–1953; proračun LOMO, 1952; okrožnice in razglasi LOMO, 1952–1954; odloki 
občinskega ljudskega odbora, 1955; statuti občine; volilne zadeve; proračuni občine; bilance krajevnih podjetij; obrtne zadeve; 
gradbene zadeve; premoženjskopravne zadeve; spisi po delovodniku, 1952–1961; delovodniki in indeksi k delovodnikom, 
1952–1961.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis za gradivo do leta 1957 (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR jURKlOšteR SI_ZAC/0131

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Jurklošter je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Jurklošter, Marof in del območja bivšega Krajevnega 
ljudskega odbora Sv. Lenart nad Laškim (k. o. Mišji dol). Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor 
Jurklošter je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Jurklošter priključena občini Laško.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Jurklošter je bilo gradivo odloženo v arhiv občine Laško, nato pa ga 
je leta 1968 Skupščina občine Laško predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1952–1955, sej komisij občinskega ljudskega odbora, 1954, sej šolskega odbora, 1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 
1954–1955; obrtne zadeve, 1952–1955; gradbene zadeve, 1952–1955; agrarne zadeve, 1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR KOStANjeVICA SI_ZAC/0132

ČAS NASTANKA: 1952–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 22 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V obdobju 1952–1955 je imela občina Kostanjevica položaj mestne občine. Leta 1955 je postala navadna občina, zato se 
je ljudski odbor mestne občine preimenoval v občinski ljudski odbor. Ob ustanovitvi je občina Kostanjevica teritorialno 
obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Kostanjevica, Črneča vas in del bivšega Krajevnega ljudskega odbora 
Prekopa (naselji Dolnja in Gornja Prekopa). Leta 1955 je bil občini Kostanjevica priključen del ukinjene občine Podbočje, zato 
dobi občina naziv občina Kostanjevica- Podbočje. Upravno je v letih 1952–1955 spadala k okraju Krško, v letih 1955–1958 
pa k okraju Novo mesto. Občinski ljudski odbor Kostanjevica je prenehal delovati leta 1958, ko je bila občina Kostanjevica 
priključena občini Videm-Krško.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Kostanjevica je skrb nad gradivom prevzela občina Videm-Krško, 
nato pa ga je leta 1977 Skupščina občine Krško predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine (LOMO), 1953–1955, sej občinskega ljudskega odbora, 1955–1958, sej svetov 
občinskega ljudskega odbora, 1956, zborov volivcev, 1953, 1956; statut občine, 1956; proračuni in zaključni računi LOMO, 
1952–1953; občinska podjetja, 1952; odloki LOMO, 1952–1955; spisi po delovodniku, 1954–1958; delovodniki, 1952–1958.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Cvelfar, 1996)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR KOZje SI_ZAC/0133

ČAS NASTANKA: 1952–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi je občina Kozje teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Kozje in Buče. Leta 1955 je 
prišlo do formiranja velike občine Kozje, v katero so se združile občine Bistrica ob Sotli, Lesično, Kozje, Polje ob Sotli in Podsre-
da. Občinski ljudski odbor Kozje je prenehal delovati leta 1958, ko se je občina Kozje združila z občinama Šmarje pri Jelšah in 
Rogaška Slatina v občino Šmarje pri Jelšah. Upravno je občina Kozje spadala k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Kozje je skrb nad gradivom prevzela občina Šmarje pri Jelšah, nato 
pa ga je leta 1967 Skupščina občine Šmarje pri Jelšah predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1958, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1958, sej krajevnih od-
borov, 1955–1958, zborov volivcev, 1952–1958; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952–1957; davčne knjige, 1952–1958; 
občinska podjetja, 1952–1958; obrtne zadeve, 1952–1958; agrarne zadeve, 1953; spisi po delovodniku, 1954–1958; delovodniki, 
1953–1958.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1989)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR KRmelj–šeNtjANž SI_ZAC/0134

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Krmelj je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Št. Janž na Dolenjskem in del območja bivšega 
Krajevnega ljudskega odbora Krmelj (naselje Krmelj). Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski odbor Krmelj je 
prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Krmelj priključena občini Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Krmelj-Šentjanž je skrb nad gradivom prevzela občina Sevnica, nato 
pa ga je leta 1967 Skupščina občine Sevnica predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov in komisij občinskega ljudskega odbora, 1953–1955, zborov 
volivcev, 1954–1955, sej delavskega sveta občinskih podjetij, 1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952–1954; bla-
gajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1953; odloki, okrožnice in razglasi občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; 
volilne zadeve, 1952–1954; popis prebivalstva, 1953; eksploatacija rudnika Šentjanž, 1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

SKUPščINA ObčINe KRšKO SI_ZAC/0135

ČAS NASTANKA: 1962–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 315,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3156 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije, ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, da so 
v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v obči-
nah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine pa 
pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Krško spadala k okraju Celje. Sedež občine je bil v Krškem. Po 



178

SI_ZAC_A.145

zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je občina obsegala mesti Kostanjevica (del 
katastrske občine Kostanjevica) in Krško (del katastrske občine Krško, Leskovec – del, Stara vas-Videm – del, Videm ob Savi) 
ter katastrske občine Anovec, Anže, Armeško, Brezje, Cerklje – del, Črneča vas, Dobrova, Dolenja vas – del, Dolnji Leskovec, 
Dovško, Drnovo, Gorica, Kališovec, Koprivnica, Kostanjek, Kostanjevica – del, Krška vas, Krško – del, Leskovec, Lokve, Mali 
Kamen, Mrčna sela, Orehovec, Ostrog – del, Oštrc, Pesje, Planina, Pleterje, Površje, Presladol, Rajhenburg (Brestanica), Raka, 
Ravne, Raztez, Reštanj, Rožno, Senovo, Senuše, Smednik, Sremič, Stara vas-Videm, Stari Grad, Stolovnik, Stranje, Sv. Križ pri 
Kostanjevici, Šedem, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Polog, Veliki Trn in Veliko Mraševo. Skupščina občine Krško je delovala do 
konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Skupščine občine Krško je skrb nad gradivom prevzela Upravna enota Krško, nato pa ga je leta 1996 
predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej skupščine občine, zapisniki sej izvršnega sveta skupščine občine, sprejemanje in objavljanje občinskih predpisov, 
1962–1994; volitve, 1962–1990, statuti delovnih organizacij, 1962–1994, statistika, 1962–1994; društva, 1962–1994, urbanizem, 
gradbene zadeve, 1962–1994; kmetijske, gozdarske zadeve, lov, ribolov, 1962–1994; obrt in industrija, 1962–1994, vodnogo-
spodarske zadeve, 1962–1994; šolstvo, proračuni, finančni plani, zaključni računi, 1965–1994; prosveta, kultura, znanost, 
1962–1994; zdravstvene zadeve, 1962–1994; sodne zadeve, 1962–1990; zunanje zadeve, 1965–1994; premoženjskopravne 
zadeve, 1953–1985.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR lAšKO SI_ZAC/0136

ČAS NASTANKA: 1952–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 31,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 312 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Laško je ob ustanovitvi obsegala območje bivšega Mestnega ljudskega odbora Laško in območje bivših krajevnih 
ljudskih odborov Marija Gradec (razen k. o. Sv. Peter pri Jurkloštru), Rifengozd ter del območja bivšega Krajevnega ljudskega 
odbora Sv. Lenart nad Laškim (k. o. Sv. Lenart nad Laškim). Leta 1955 so bile občini Laško priključene občine Jurklošter, Rimske 
Toplice, Breze in Rečica. Njen teritorialni razvoj je bil zaključen leta 1963, ko ji je bil priključen del hrastniške občine, in sicer 
območje bivše občine Radeče. Upravno je občina Laško spadala v obdobju 1952–1965 k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Laško je skrb nad gradivom prevzela Skupščina občine Laško, nato 
pa ga je leta 1968 predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine (LOMO), 1952–1955, sej občinskega ljudskega odbora, 1955–1961, sej svetov 
LOMO in občinskega ljudskega odbora, 1952–1961, sej komisij občinskega ljudskega odbora, 1958–1963, zborov volivcev; 
odloki LOMO in občinskega ljudskega odbora, 1952–1961; proračuni LOMO, 1953–1954; ustanovitev, registracija in ukinitev 
podjetij in ustanov, 1955–1963; spisi po delovodniku, 1955–1962; zapisniki volilnih odborov za volitve v republiški zbor in 
občinskih odbornikov, 1965.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1973)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR leSIčNO SI_ZAC/0137

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Lesično je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Lesično, Drensko Rebro, Zagorje in Prevorje 
(del). Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Lesično je prenehal delovati leta 1955, ko je bil večji 
del občine Lesično priključen občini Kozje, manjši del pa občini Šentjur pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Lesično je skrb nad gradivom najprej prevzela občina Kozje, nato 
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, ki ga je tudi leta 1967 predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1954; elektrifikacija naselij občine, 1954; perspektivni plan občine, 1953; obnova podeželja, 1953; popis prebivalstva, 1953.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR leSKOVeC PRI KRšKem SI_ZAC/0138

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Leskovec pri Krškem obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Leskovec pri Krškem, Brege, 
Senuše in Veliki Podlog. Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski odbor Leskovec pri Krškem je prenehal delovati 
leta 1955, ko je bila občina Leskovec pri Krškem priključena občini Videm-Krško.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Leskovec pri Krškem je skrb nad gradivom prevzela občina Videm-
-Krško, nato pa ga je leta 1977 Skupščina občine Krško predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej socialnega sveta, 1953, zborov volivcev, 1954; statut občine, 1952; 
volilne zadeve, 1952–1953; odloki, okrožnice in razglasi občinskega ljudskega odbora, 1953–1954; obrtne zadeve, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR ljUbNO SI_ZAC/0139

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Ljubno je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Ljubno in Radmirje. Upravno je spadala k okraju 
Šoštanj. Občinski ljudski odbor Ljubno je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Ljubno priključena občini Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Ljubno je skrb nad gradivom prevzela občina Mozirje, nato pa ga je 
leta 1970 Skupščina občine Mozirje predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1954, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952, zborov volivcev, 1954; 
registracije podjetij, 1952; odločbe o potrditvi zaključnih računov podjetij, 1952; spisi po delovodniku, 1952–1955; delovodniki, 
1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR lOče SI_ZAC/0140

ČAS NASTANKA: 1949–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Loče je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Loče, Zbelovo, Žiče in Sv. Jernej. Upravno je 
spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Loče je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Loče priključena 
k občini Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Loče je skrb nad gradivom prevzela občina Slovenske Konjice, nato 
pa ga je leta 1967 Skupščina občine Slovenske Konjice predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1955; blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; spisi po delovodniku, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR lOKA PRI ZIDANem mOStU SI_ZAC/0141

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Loka pri Zidanem Mostu je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Loka pri Zidanem Mostu, Breg in 
Razbor. Upravno je spadala k okraju Trbovlje. Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu je prenehal delovati leta 1955, 
ko je bila občina Loka pri Zidanem Mostu priključena občini Radeče.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Loka pri Zidanem Mostu je skrb nad gradivom prevzela občina Radeče, 
nato pa Skupščina občine Sevnica. Slednja ga je leta 1967 predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov in komisij občinskega ljudskega odbora, 1952–1954, zborov 
volivcev, 1952–1955, sej elektrifikacijskega odbora, 1955; odloki, okrožnice in razglasi, 1953–1955; volilne zadeve, 1952–1955; 
statistika, 1952–1955; elektrifikacija, 1954; obrtne zadeve, 1952–1955; gradbene zadeve, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR lUče SI_ZAC/0142

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Luče obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Luče. Upravno je spadala k okraju Šoštanj. 
Občinski ljudski odbor Luče je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Luče priključena občini Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Luče je skrb nad gradivom prevzela občina Mozirje, nato pa ga je 
leta 1970 Skupščina občine Mozirje predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 1954, sej sveta za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo, 
1954; gospodarske in obrtne zadeve, 1952–1955; socialne zadeve, 1953–1954; gradbene in komunalne zadeve, 1953–1955; 
agrarne zadeve, 1953–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1954–1955.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Hostnik, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR mlINše SI_ZAC/0143

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Mlinše obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Mlinše. Upravno je spadala k okraju 
Trbovlje. Občinski ljudski odbor Mlinše je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Mlinše priključena občini Zagorje ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 1954, sej sveta za ljudsko zdravstvo in socialno skrbstvo, 
1954; gospodarske in obrtne zadeve, 1952–1955; socialne zadeve, 1953–1954; gradbene in komunalne zadeve, 1953–1955; 
agrarne zadeve, 1953–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1954–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR mOZIRje SI_ZAC/0144

ČAS NASTANKA: 1952–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 24,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 247 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi je občina Mozirje obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Mozirje, Ljubija- Lepa Njiva in Šmihel 
pri Mozirju. Leta 1955 so bile občini Mozirje priključene še občine Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje, Solčava in Rečica ob 
Savinji. Upravno je spadala v obdobju 1952–1955 k okraju Šoštanj, v obdobju 1955–1965 pa k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave, je gradivo Občinskega ljudskega odbora Mozirje prevzela v hrambo Skupščina občine 
Mozirje in ga leta 1968 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1961, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1955–1963; proračuni občin-
skega ljudskega odbora, 1954–1955; blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1955–1963; odloki občinskega ljudskega 
odbora, 1954; spisi po delovodniku, 1952–1962.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984; M. Mikola, 1985)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR NAZARje SI_ZAC/0145

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Nazarje je obsegala območje bivših Krajevnih ljudskih odborov Nazarje in Šmartno ob Dreti (razen naselij Bela in 
Vrh). Upravno je spadala k okraju Šoštanj. Občinski ljudski odbor Nazarje je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina 
Nazarje priključena občini Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Nazarje prevzela v hrambo Skupščina občine 
Mozirje in ga leta 1968 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki o pregledu poslovnih knjig, 1954–1955; blagajniške knjige občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; spisi po delo-
vodniku, 1952–1955; delovodnik, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PetROVče SI_ZAC/0146

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Petrovče obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Petrovče in Liboje. Upravno je spadala 
k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Petrovče je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Petrovče priključena 
občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Petrovče prevzela v hrambo Skupščina občine 
Žalec in ga leta 1971 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej stanovanjske 
komisije, 1952–1953, zborov volivcev, 1953–1954; proračun občinskega ljudskega odbora za leto 1952; seznam hmeljarjev 
občine Petrovče, 1954–1955; spisi po delovodniku, 1952–1955; delovodniki, 1952–1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PIšeCe SI_ZAC/0147

ČAS NASTANKA: 1953–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Pišece obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Pišece in Globoko (razen k. o. Globoko in 
Mali Vrh). Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski odbor Pišece je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina 
Pišece priključena občini Brežice.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Pišece prevzela v hrambo Skupščina občine Brežice 
in ga leta 1976 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; agrarne zadeve, 1953–1955; plačilni seznami, 1954–1956.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PlANINA PRI SeVNICI SI_ZAC/0148

ČAS NASTANKA: 1952–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Planina obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Planina pri Sevnici, Dobje in Šentvid pri 
Planini. Upravno je spadala k okraju Celje-okolica v letih 1952–1954 oziroma k okraju Celje v letih 1954–1957. Občinski ljudski 
odbor Planina pri Sevnici je prenehal delovati leta 1957, ko se je občina Planina pri Sevnici združila z občino Šentjur pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora planina pri Sevnici prevzela v hrambo Skupščina 
občine Šentjur pri Celju in ga leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1957, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1957, zborov volivcev, 
1953–1957, sej komisij, 1955–1957; statut občine, 1956; finančni plan občinskega ljudskega odbora, 1953–1957; občinska podjetja 
– ustanovitev; registracija in letne bilance, 1952–1957; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953–1957; delovodniki, 1953–1957.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PODbOčje SI_ZAC/0149

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Podbočje je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Sv. Križ pri Kostanjevici, Šutna (razen naselja Mladje) in 
del območja bivšega Krajevnega ljudskega odbora Cerklje ob Krki (naselje Veliko Mraševo). Upravno je spadala k okraju Krško. 
Občinski ljudski odbor Podbočje je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Podbočje priključena občini Kostanjevica.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Občinskega ljudskega odbora Podbočje je skrb nad gradivom prevzela občina Kostanjevica, po reor-
ganizaciji državne uprave pa Skupščina občine Krško, ki ga je nato leta 1977 predala v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1953, sej vaških odborov, 1952–1953; proračuni občinskega ljudskega odbora, 
1952–1954; obrtne zadeve, 1953; gradbene zadeve, 1953; okrožnice in razglasi občinskega ljudskega odbora, 1953; spisi po 
delovodniku, 1954–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PODčetRteK SI_ZAC/0150

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Podčetrtek je teritorialno obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Podčetrtek. Upravno je spadala k 
okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Podčetrtek je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Podčetrtek priključena 
občini Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Podčetrtek prevzela v hrambo občina Šmarje pri 
Jelšah, Skupščina občine Šmarje pri Jelšah pa ga nato leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej gospodarskega sveta, 1952, sej zdravstvenega sveta, 1955, sej 
komisije za obnovo, 1954; stalni volilni imenik, 1953.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PODKUm SI_ZAC/0151

ČAS NASTANKA: 1952–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski ljudski odbor Podkum je začel delovati aprila 1952. Občina Podkum je obsegala območje bivšega Krajevnega ljud-
skega odbora Sv. Jurij pod Kumom. Upravno je spadala k okraju Trbovlje. Ko je bila leta 1955 ukinjena, je bilo njeno območje 
priključeno občini Radeče.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Podkum je skrb nad gradivom prevzela občina Radeče, z reorganizacijo državne 
uprave pa krajevni urad Radeče. Slednji je leta 1967 gradivo predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Občinski proračun za leto 1955; potrditev občinskega zaključnega računa za leto 1954; blagajniška knjiga, 1954–1956; plačilni 
seznami, 1955; odloki, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2008)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PODSReDA SI_ZAC/0152

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Podsreda obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Podsreda (razen naselij Križan vrh in 
Trebče), Gorjane, Pečice in del območja bivšega Krajevnega ljudskega odbora Veliki Kamen. Občinski ljudski odbor Podsreda 
je prenehal delovati leta 1955, ko je bil večji del občine Podsreda priključen občini Kozje, manjši pa občini Brežice. Upravno je 
občina Podsreda spadala k okraju Krško.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Podsreda je skrb nad gradivom prevzela občina Kozje, z reorganizacijo državne 
uprave pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je leta 1967 gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej sveta za socialno skrbstvo in ljudsko zdravstvo, 1955, zborov voliv-
cev, 1954–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; agrarna reforma, 1953; sejmi v Podsredi, 1955; seznam 
lastnikov požganih hiš in gospodarskih poslopij, 1953.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis, (M. Mikola, 2009)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR POlje Ob SOtlI SI_ZAC/0153

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Polje ob Sotli je teritorialno obsegala enako območje kot bivši Krajevni ljudski odbor Polje ob Sotli. Upravno je spa-
dala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Polje ob Sotli je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Polje ob Sotli 
priključena občini Kozje.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora polje ob Sotli je skrb nad gradivom prevzela občina Kozje, z reorganizacijo državne 
uprave pa Skupščina občine Šmarje pri Jelšah. Slednja je leta 1967 gradivo predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej šolskega sveta, 
1952, 1954, zborov volivcev, 1953–1954; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952, 1955; blagajniška knjiga občinskega 
ljudskega odbora, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR POlšNIK SI_ZAC/0154

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Polšnik je teritorialno obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Polšnik. Upravno je spadala k okraju 
Trbovlje. Občinski ljudski odbor Polšnik je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Polšnik priključena občini Zagorje 
ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Polšnik prevzela v hrambo občina Zagorje ob Savi, 
nato pa ga je Skupščina občine Zagorje ob Savi leta 1973 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1954, sej svetov in komisij občinskega ljudskega odbora, 1952, zborov volivcev, 
1952–1954; proračuni in zaključni računi občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; blagajniška knjiga občinskega ljudskega 
odbora, 1952; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953–1954; volilne zadeve, 1953, obrtne zadeve, 1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2009)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR POlZelA SI_ZAC/0155

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Polzela je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Polzela in Št. Andraž. Upravno je spadala 
k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Polzela je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Polzela priključena 
občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Polzela prevzela v hrambo občina Žalec, nato pa 
ga je Skupščina občine Žalec leta 1971 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1954, zborov volivcev, 
1954; bilance podjetij in ustanov, 1952–1953; razglasi občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; spisi po delovodniku, 1952–1955; 
delovodniki in imenska kazala, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PONIKVA PRI gRObelNem SI_ZAC/0156

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Ponikva pri Grobelnem je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Ponikva pri Grobelnem 
in Sladka Gora (del). Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem je prenehal 
delovati leta 1955, ko je bila občina Ponikva pri Grobelnem priključena občini Šentjur pri Celju.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Ponikva pri Grobelnem prevzela v hrambo občina 
Šentjur pri Celju, nato pa ga je Skupščina občine Šentjur pri Celju leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1952–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1954–1955; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; podatki o 
komunalnih napravah in podjetjih, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2009)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PRebOlD SI_ZAC/0157

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Prebold je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Sv. Pavel pri Preboldu, Sv. Lovrenc in 
Marija Reka. Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Prebold je prenehal delovati leta 1955, ko je 
bila občina Prebold priključena občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Prebold prevzela v hrambo občina Žalec, nato pa 
ga je Skupščina občine Žalec leta 1971 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1954; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952–1953; zaključni račun občinskega ljudskega odbora, 1953; okro-
žnice, razglasi in odloki občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; obrtne zadeve, 1952–1955; spisi po delovodniku, 1954; 
delovodniki, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR PRIStAVA SI_ZAC/0158

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Pristava je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Pristava, Sv. Peter na Medvedjem selu, 
Sodna vas in manjši del bivšega krajevnega ljudskega odbora Zibika. Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski 
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ljudski odbor Pristava je prenehal delovati leta 1955, ko je bil večji del občine Pristava priključen občini Šmarje pri Jelšah, 
manjši del pa občini Rogaška Slatina.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Pristava prevzela v hrambo občina Šentjur pri 
Celju, nato pa ga je Skupščina občine Šentjur pri Celju leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1955; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953; stalni volilni imenik, 1955.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR RADeče SI_ZAC/0159

ČAS NASTANKA: 1955–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 57 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Radeče je ob ustanovitvi obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Radeče, Vrhovo in Zidani Most. Leta 
1955 so se ji priključile občine Podkum, Loka pri Zidanem Mostu in Dole pri Litiji. Upravno je spadala k okraju Trbovlje. Ob-
činski ljudski odbor Radeče je prenehal delovati leta 1959, ko je bila občina Radeče ukinjena. Večji del njenega območja je bil 
priključen občini Hrastnik, manjši del pa občinama Sevnica in Litija.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Radeče prevzel v hrambo krajevni urad Radeče, 
nato pa ga leta 1968 predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Organizacija in delo ljudskega odbora, 1956–1959; zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1956–1958, sej svetov občinskega 
ljudskega odbora, 1956–1958; statut občine, 1957; proračuni in zaključni računi občinskega ljudskega odbora, 1955–1958; 
blagajniške knjige, 1956–1958; davčne knjige, 1956–1958; volilne zadeve, 1957–1958; spisi po delovodniku, 1955–1959; delo-
vodniki in indeksi k delovodnikom, 1955–1959.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Sirk, 2010) 

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR RAKA SI_ZAC/0160

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Raka je teritorialno obsegala enako območje kot bivši Krajevni ljudski odbor Raka. Upravno je spadal k okraju Krško. 
Občinski ljudski odbor Raka je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Raka priključena k občini Videm-Krško.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Raka prevzela v hrambo občina Videm Krško, nato 
pa ga je Skupščina občine Krško leta 1977 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1953–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1953–1954, zborov volivcev, 
1953, 1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952, 1955; blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1953; regi-
ster odbornikov, 1952–1955; odločbe in odloki občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; volilne zadeve, 1952–1953; obrtne 
zadeve, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR RečICA SI_ZAC/0161

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rečica je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Rečica, Debro-Kuretno in Sv. Jedert. Upravno je spa-
dala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Rečica je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Rečica priključena 
občini Laško.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Rečica prevzela v hrambo občina Laško, nato pa 
ga je Skupščina občine Laško leta 1968 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1955, sej šolskega odbora, 1954; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; proračuni občinskega ljudskega od-
bora, 1954–1955; obrtne zadeve, 1952–1954; gradbene zadeve, 1952–1954; pravila podjetij, 1952–1954; spisi po delovodniku, 
1954–1955; delovodniki, 1954–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR RečICA Ob SAVINjI SI_ZAC/0162

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rečica ob Savinji je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Rečica ob Savinji. Upravno je spadala 
k okraju Šoštanj. Občinski ljudski odbor Rečica ob Savinji je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Rečica ob Savinji 
priključena občini Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Rečica ob Savinji prevzela v hrambo občina Mozirje, 
nato pa ga je Skupščina občine Mozirje leta 1970 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952, zborov volivcev, 1952; seznam svetov in komisij občinskega ljudskega od-
bora, 1952–1953; seznam odbornikov občinskega ljudskega odbora, 1952; obrtne zadeve, 1952; registracija, zaključni računi 
in pravila občinskih podjetij, 1952–1954; blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; razglasi občinskega 
ljudskega odbora, 1954–1955; spisi po delovodniku, 1952–1955; delovodniki, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR RImSKe tOPlICe SI_ZAC/0163

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rimske Toplice je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Rimske Toplice in del območja (naselji 
Brodnice in Dol pri Jurkloštru) krajevnega ljudskega odbora Sv. Lenart nad Laškim. Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. 
Občinski ljudski odbor Rimske Toplice je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Rimske Toplice priključena občini Laško.
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HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Rimske Toplice prevzela v hrambo občina Laško, 
nato pa ga je Skupščina občine Laško leta 1968 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1953–1954, zborov volivcev, 
1953–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953–1955; volilne za-
deve, 1953; obrtne zadeve, 1953–1955; gradbene zadeve, 1953–1955; ustanovitev, registracija in likvidacija podjetij, 1952–1954; 
delovodniki, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR ROgAšKA SlAtINA SI_ZAC/0164

ČAS NASTANKA: 1952–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 25 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi je občina Rogaška Slatina teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Rogaška Slatina, 
Kostrivnica, Sečovo, Brestovec in Ratanska vas. Leta 1955 je bila občini Rogaška Slatina priključena občina Rogatec. Upravno 
je spadala k okraju Celje-okolica (1952–1954) oziroma k okraju Celje (1954–1958). Občinski ljudski odbor Rogaška Slatina je 
prenehal delovati leta 1958, ko je bila občina Rogaška Slatina priključena občini Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Rogaška Slatina prevzela v hrambo občina Šmarje 
pri Jelšah, nato pa ga je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1958, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1958, sej odborniških 
komisij, 1952–1958, zborov volivcev, 1952–1958; statut občine, 1957; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952–1958; 
občinska podjetja – ustanovitev, registracija, pravila in letne bilance; gradbene in komunalne zadeve, 1953–1958; odloki 
občinskega ljudskega odbora, 1955–1958; davčne knjige, 1954–1958; delovodniki, 1952–1958.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Aristovnik, 1994)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR ROgAteC SI_ZAC/0165

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Rogatec je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Rogatec, Donačka Gora, Sv. Florijan in 
Sv. Rok ob Sotli. Občinski ljudski odbor Rogatec je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Rogatec priključena občini 
Rogaška Slatina. Upravno je občina Rogatec spadala k okraju Celje- okolica.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Rogatec prevzela v hrambo občina Rogaška Slatina, 
nato pa ga je Skupščina občine Šmarje pri Jelšah leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1954; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1954; občinska podjetja – ustanovitev, registracija in pravila ter 
letne bilance, 1953–1955; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953–1955.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR SeNOVO SI_ZAC/0166

ČAS NASTANKA: 1952–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 10,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 106 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Senovo je ob ustanovitvi obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Senovo, Veliki Kamen (brez k. o. Ko-
privnica) in Dovško. Leta 1955 sta bili občini Senovo priključeni občini Brestanica in Blanca. Upravno je spadala v obdobju 
1952–1955 k okraju Krško, v obdobju 1955–1958 k okraju Trbovlje, v obdobju 1958–1961 pa k okraju Novo mesto. Občinski 
ljudski odbor Senovo je prenehal delovati leta 1961, ko je bila občina Senovo priključena občini Krško.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Senovo prevzela v hrambo občina Krško, nato pa 
ga je Skupščina občine Krško leta 1977 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1961, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1955–1960, zborov volivcev, 
1954; statut občine, 1958; odloki občinskega ljudskega odbora, 1952–1960; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1959; 
blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1956; zaključni računi podjetij, 1956–1960; družbeni plani občinskega ljud-
skega odbora, 1957, 1960; gospodarski plan občine, 1959; register gospodarskih organizacij, 1958; gradivo po delovodniku, 
1955–1961; delovodniki, 1955–1961.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR SeNOžetI SI_ZAC/0167

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Senožeti je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Senožeti, Št. Lambert, Tirna in Sava (del). 
Upravno je spadala k okraju Trbovlje. Občinski ljudski odbor Senožeti je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Senožeti 
priključena občini Zagorje ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Senožeti leta 1955 je gradivo prevzela občina Zagorje ob Savi, pristojnemu arhivu 
v Celju pa ga je leta 1973 izročila Skupščina občine Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Zapisniki sej Občinskega ljudskega odbora Senožeti, 1952–1955, sej svetov, 1953–1954, zborov volivcev, 1953–1955; proračun 
za leto 1955, okrožnice in razglasi, 1952–1955; gradbene zadeve, 1953–1954; obrtne zadeve, 1953–1954; agrarne zadeve, 1952, 
1954; socialna struktura prebivalstva občine.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

SKUPščINA ObčINe SeVNICA SI_ZAC/0168

ČAS NASTANKA: 1962–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 124,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1246 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa začnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Sevnica spadala k okraju Celje. Sedež občine je bil v Sevnici. 
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Po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je občina obsegala mesto Sevnica (kata-
strska občina Sevnica) in ostale katastrske občine: Blanca, Boštanj, Brezovo, Bučka, Cerovec, Cirnik, Goveji Dol, Hubajnica, Kal, 
Kladje, Kompolje, Krajna Brda, Krsinji Vrh, Laknice (del), Ledina, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Metni Vrh, Okroglice, Pijavice, 
Podboršt, Podgorje, Podvrh, Poklek, Radež, Selce, Studenec, Sv. Jurij, Šmarje, Telče, Trnovec, Tržišče (del), Vrh, Zabukovje, Žigrski 
Vrh in Žurkov Dol. Skupščina občine Sevnica je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Sevnica od leta 1986 prevzela v hrambo Upravna enota 
Sevnica, ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje, medtem ko je bilo gradivo za obdobje 1962–1985 
predano v arhiv s strani ustvarjalca.

VSEBINA
Sprejemanje in objavljanje občinskih predpisov, 1962–1989; volitve v delavske svete in upravne odbore, 1962–1994; usta-
noviteljstvo in likvidacije gospodarskih organizacij, 1962–1994; sestanki, seje, konference, zborovanja, 1962–1994; statuti 
delovnih organizacij, 1966–1989; statistika, 1966–1989; obrtne zadeve, 1966–1989; urbanizem, gradbene zadeve, 1962–1994; 
kmetijske, gozdarske zadeve, lov, ribolov, 1962–1994; stanovanjske zadeve, 1962–1994; šolske, kulturne, zdravstvene zadeve, 
1962–1994; hidrometeorološke zadeve, 1962–1994; premoženjskopravne zadeve, 1965–1994; državljanske zadeve, 1962–1994; 
društvene zadeve, 1976–1994.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis, prevzemni seznam

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR SlIVNICA PRI CeljU SI_ZAC/0169

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Slivnica pri Celju je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Slivnica pri Celju, Sv. Štefan in 
Kalobje (del). Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Slivnica pri Celju je prenehal delovati leta 1955, 
ko je bil večji del občine Slivnica pri Celju priključen občini Šentjur pri Celju, manjši pa občini Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Slivnica pri Celju prevzela v hrambo občina Šentjur 
pri Celju, nato pa ga je Skupščina občine Šentjur pri Celju leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1955.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0170

ČAS NASTANKA: 1952–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 24,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 244 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi je občina Slovenske Konjice teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Slovenske Konjice, 
Bezina (razen k. o. Brdo), Konjiška vas, Prihova (naselje Sp. Grušovje), Škalce, Špitalič (k. o. Tolsti vrh in del k. o. Slemene) in del 
območja Krajevnega ljudskega odbora Stranice (k. o. Stranice). Leta 1955 so bile k občini Slovenske Konjice priključene občine 
Vitanje, Zreče in Loče. Upravno je občina Slovenske Konjice v obdobju 1952–1965 spadala k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Slovenske Konjice prevzela v hrambo Skupščina 
občine Slovenske Konjice, nato pa ga je leta 1969 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Zapisniki sej Ljudskega odbora mestne občine (LOMO), 1952–1955, sej občinskega ljudskega odbora, 1955–1962, sej svetov 
občinskega ljudskega odbora in skupščine, 1952–1965, zborov volivcev, 1952–1954; proračuni LOMO in občinskega ljudskega 
odbora, 1952–1962; zaključni računi podjetij in ustanov, 1956–1968; spisi po delovodniku, 1953–1962.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR SOlčAVA SI_ZAC/0171

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Solčava je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Solčava. Upravno je spadala k okraju Šoštanj. 
Občinski ljudski odbor Solčava je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Solčava priključena občini Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Solčava prevzela v hrambo občina Mozirje, nato 
pa ga je Skupščina občine Mozirje leta 1970 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 1953–1955; proračun in zaključni račun občinskega 
ljudskega odbora za leto 1952; blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; spisi po delovodniku, 1952–1955; 
delovodniki, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR StRmeC SI_ZAC/0172

ČAS NASTANKA: 1952–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Strmec je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Socka in Nova Cerkev. Upravno je spada-
la k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Strmec je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Strmec priključena 
občini Vojnik.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Strmec prevzela v hrambo občina Vojnik, nato pa 
ga je Skupščina občine Celje leta 1972 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1953–1955, zborov volivcev, 
1954–1955; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952, 1955; obrtne zadeve, 1952–1955; gradbene in komunalne zadeve, 
1952–1955; gozdarski zapisniki, 1956.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR StUDeNeC SI_ZAC/0173

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Studenec je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Studenec in del območja bivšega Krajevnega 
ljudskega odbora Telče (naselja Češnjice, Rogačice in Znojile – k. o. Telče). Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski 
odbor Studenec je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Studenec priključena občini Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Studenec prevzela v hrambo občina Sevnica, nato 
pa ga je Skupščina občine Sevnica leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov in komisij občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov 
volivcev, 1952–1955; odloki, okrožnice in razglasi občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; proračun občinskega ljudskega 
odbora za leto 1954; obrtne zadeve, 1953–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR šemPeteR V SAVINjSKI DOlINI SI_ZAC/0174

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Šempeter v Savinjski dolini je teritorialno obsegala enako območje kot bivši Krajevni ljudski odbor Sv. Peter v Savinjski 
dolini. Upravno je spadala k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Šempeter v Savinjski dolini je prenehal delovati leta 
1955, ko je bila občina Šempeter v Savinjski dolini priključena občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Šempeter v Savinjski dolini prevzela v hrambo 
občina Žalec, nato pa ga je Skupščina občine Žalec leta 1971 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov in komisij občinskega ljudskega odbora, 1953, zborov vo-
livcev, 1952–1954; proračun občinskega ljudskega odbora za leto 1952; okrožnice in razglasi občinskega ljudskega odbora, 
1954; spisi po delovodniku, 1952–1955; delovodniki, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR šeNtjUR PRI CeljU SI_ZAC/0175

ČAS NASTANKA: 1952–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 45 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Šentjur pri Celju je ob ustanovitvi leta 1952 teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Grobelno, 
Blagovna, Sv. Jurij pri Celju in Vrbno. Leta 1955 so se z občino Šentjur pri Celju združile občine Dramlje, Ponikva pri Grobelnem, 
Slivnica pri Celju (del), Žusem (del) in Lesično (del). Sedanji teritorialni obseg je občina Šentjur pri Celju dobila leta 1957, ko ji je 
bila priključena občina Planina pri Sevnici. Upravno je občina Šentjur pri Celju spadala v obdobju 1952–1965 k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Šentjur pri Celju prevzela v hrambo Skupščina 
občine Šentjur pri Celju in ga nato leta 1974 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1960, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1961; pravila sklada za 
stanovanjsko izgradnjo, 1960; pravila delavske univerze 1960; pravilnik o dodeljevanju stanovanj, 1960; spisi po delovodniku, 
1955–1961.

SISTEM UREDITVE: prvotni
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR šKOFjA VAS SI_ZAC/0176

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Škofja vas obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Škofja vas, Ljubečna in Trnovlje. Uprav-
no je spadala v letih 1952–1953 k okraju Celje-okolica, v letih 1953–1954 k mestu Celje, v letih 1954–1955 pa k okraju Celje. 
Občinski ljudski odbor Škofja vas je prenehal delovati leta 1955, ko je bil večji del občine Škofja vas priključen občini Vojnik, 
manjši del pa občini Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Škofja vas v hrambo prevzela občina Vojnik, nato 
pa ga je Skupščina občine Celje leta 1972 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0177

ČAS NASTANKA: 1952–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 25,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 253 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi leta 1952 je občina Šmarje pri Jelšah teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Lemberg, 
Sladka Gora, Šentvid pri Grobelnem in Šmarje pri Jelšah. Leta 1955 sta bili občini Šmarje pri Jelšah priključeni občini Podče-
trtek in Pristava ter majhen del območja občin Slivnica pri Celju in Žusem. Teritorialni razvoj občine Šmarje pri Jelšah je bil 
zaključen leta 1958, ko sta ji bili priključeni še občini Kozje in Rogaška Slatina. Upravno je občina Šmarje pri Jelšah spadala 
v obdobju 1952–1954 k okraju Celje-okolica, v letih 1954–1965 pa k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Šmarje pri Jelšah prevzela v hrambo Skupščina 
občine Šmarje pri Jelšah, slednja pa ga je v letih 1967–1974 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1963, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1963, zborov volivcev, 
1954–1963; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1963; volilni imeniki, 1953–1958; zaključni računi podjetij, 1955–1960; 
spisi po delovodniku, 1954–1961; spisi po kartotečnem kazalu, 1962–1963; delovodniki, 1954–1961.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR šmARtNO Ob PAKI SI_ZAC/0178

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Teritorialno je občina Šmartno ob Paki obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Šmartno ob Paki in Gorenje. 
Upravno je spadala k okraju Šoštanj. Občinski ljudski odbor Šmartno ob Paki je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina 
Šmartno ob Paki priključena občini Šoštanj.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Šmartno ob Paki prevzela v hrambo občina Šoštanj. 
Ni podatka o tem, kdaj je bilo gradivo predano Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1954, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1953–1954, zborov volivcev, 
1952–1954; blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1952; registracije in ukinitve podjetij, 1952; obrtne zadeve, 1952; 
spisi po delovodniku, 1952–1955; delovodniki in indeksi k delovodnikom, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR šmARtNO V ROžNI DOlINI SI_ZAC/0179

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Šmartno v Rožni dolini je teritorialno obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Šmartno v Rožni 
dolini – razen naselja Zavrh (del) v k. o. Železno. Upravno je spadala k okraju Celje- okolica. Občinski ljudski odbor Šmartno 
v Rožni dolini je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Šmartno v Rožni dolini priključena občini Celje; razen naselja 
Zavrh, ki je bilo priključeno občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Šmartno v Rožni dolini prevzela v hrambo občina 
Celje, nato pa ga je Skupščina občine Celje leta 1972 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 1953–1954; proračun občinskega ljudskega odbora za 
leto 1952; volilni imenik, 1953; seznam mlinov v občini, 1952; seznam hmeljarjev v občini, 1952; ustanovitev strelske družine, 
1952.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR šOštANj SI_ZAC/0180

ČAS NASTANKA: 1952–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 52,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 526 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Šoštanj je ob ustanovitvi teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Šoštanj, Bele Vode, Druž-
mirje, Ravne, Sv. Florijan, Topolšica in Zavodnje. Leta 1955 sta se z občino Šoštanj združili občini Velenje in Šmartno ob Paki. 
Upravno je v obdobju 1952–1955 spadala k okraju Šoštanj, v obdobju 1955–1963 pa k okraju Celje. Od leta 1963 je bil sedež 
občine Šoštanj v Velenju in je zato občina dobila naziv občina Velenje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Šoštanj prevzela v hrambo Skupščina občine Velenje 
in ga nato leta 1968 in 1970 predala Zgodovinskemu arhivu Celje, vključno z gradivom Skupščine občine Velenje 1963–1965.

VSEBINA
Zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine (LOMO) in občinskega ljudskega odbora, 1952–1960, sej svetov LOMO in ob-
činskega ljudskega odbora, 1952–1961, zborov volivcev, 1952–1955, sej krajevnih odborov, 1955–1959; statut občine, 1956; 
proračuni LOMO in občinskega ljudskega odbora, 1954–1959; zaključni računi podjetij, 1955–1959; davčne knjige, 1955–1963; 
delovodniki in kazala, 1952–1962; spisi po kartotečnem kazalu, 1963–1965.
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SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR štORe SI_ZAC/0181

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Štore je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Štore, Svetina in Teharje. Upravno je v letih 
1952–1953 spadala k okraju Celje-okolica, v letih 1953–1954 k mestu Celje, v letih 1954–1955 pa k okraju Celje. Občinski ljudski 
odbor Štore je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Štore priključena občini Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Štore prevzela v hrambo občina Celje in ga nato 
leta 1972 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1954; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1953–1954; blagajniške knjige občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; 
odloki občinskega ljudskega odbora, 1952–1954; občinska podjetja – ustanovitev, registracija, pravila, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Zuka, 2008)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR tAbOR SI_ZAC/0182

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Tabor je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Sv. Jurij ob Taboru. Upravno je spadala k okraju 
Celje-okolica (1952–1954) oziroma k okraju Celje (1954–1955). Občinski ljudski odbor Tabor je prenehal delovati leta 1955, ko 
se je občina Tabor priključila občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Tabor prevzela v hrambo občina Žalec, nato pa 
ga je Skupščina občine Žalec leta 1971 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1954; proračuni občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; obrtne zadeve, 1952–1955; statistični podatki, 1953; perspek-
tivni plan občine, 1952; delovodnik in indeks delovodnika, 1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR tRbOVlje SI_ZAC/0183

ČAS NASTANKA: 1952–1971
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 26,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 266 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Trbovlje je ob ustanovitvi obsegala območje bivšega Mestnega ljudskega odbora Trbovlje in bivših krajevnih ljud-
skih odborov Čeče, Dobovec, Gabrsko in del območja bivšega Krajevnega ljudskega odbora Kotredež. Upravno je spadala v 
obdobju 1952–1958 k okraju Trbovlje, v obdobju 1958–1965 pa k okraju Ljubljana.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Trbovlje prevzela v hrambo Skupščina občine 
Trbovlje in ga nato leta 1975 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Gradivo po delovodniku, 1952–1971.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR tRžIšče SI_ZAC/0184

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Tržišče je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Tržišče in večji del bivšega Krajevnega ljudskega 
odbora Telče. Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski odbor Tržišče je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina 
Tržišče priključena občini Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Tržišče prevzela v hrambo občina Sevnica, nato 
pa ga je Skupščina občine Sevnica leta 1967 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1953–1954, zborov volivcev, 
1953–1955; proračuni in zaključni računi občinskega ljudskega odbora, 1952–1954; odloki, okrožnice in razglasi občinskega 
ljudskega odbora, 1952–1954; volilne zadeve, 1953; obrtne zadeve, 1952–1954; elektrifikacija, 1953.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ljUDSKI ODbOR meStNe ObčINe VeleNje SI_ZAC/0185

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestna občina Velenje je ob ustanovitvi leta 1952 teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Velenje, 
Šalek, Št. Ilj in Št. Janž pri Velenju. Upravno je v obdobju 1952–1955 spadala k okraju Šoštanj. Leta 1955 je bila občina Velenje 
priključena občini Šoštanj z izjemo k. o. Črnova in k. o. Št. Janž na Vinski gori, ki sta bili priključeni občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Ljudskega odbora mestne občine Velenje je sprva skrb nad gradivom prevzela občina Šoštanj, po letu 1963 pa 
Skupščina občine Velenje, ki ga je nato predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisnik sej ljudskega odbora mestne občine (LOMO), 1952–1954, sej svetov LOMO, 1952–1955; zaključni računi LOMO, 
1953–1954; premoženjske zadeve, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Klepej, 2008)
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR VelIKA DOlINA SI_ZAC/0186

ČAS NASTANKA: 1953–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Teritorialno je občina Velika Dolina obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Velika Dolina in Jesenice na Dolenj-
skem. Upravno je spadala k okraju Krško. Občinski ljudski odbor Velika Dolina je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina 
Velika Dolina priključena občini Brežice.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora velika dolina je skrb za gradivo prevzela občina Brežice, Zgodovinskemu arhivu 
Celje pa ga je predala Skupščina občine Brežice.

VSEBINA
Odločbe o dodelitvi agrarne zemlje, 1953–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR VelIKI tRN SI_ZAC/0187

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Veliki Trn je teritorialno obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Sv. Duh. Upravno je spadala k okraju 
Krško. Občinski ljudski odbor Veliki Trn je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Veliki Trn priključena občini Videm-Krško.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Veliki Trn je skrb za gradivo prevzela občina Videm-Krško, Zgodovinskemu arhivu 
Celje pa ga je predala Skupščina občina Krško leta 1977.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 1955; proračun občinskega ljudskega odbora za leto 
1955; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953; obrtne zadeve, 1954–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR VItANje SI_ZAC/0188

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Vitanje je teritorialno obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Vitanje. Upravno je spadala k okraju 
Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Vitanje je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Vitanje priključena občini Slo-
venske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Vitanje je skrb za gradivo prevzela občina Vitanje, po reorganizaciji državne uprave 
pa je gradivo leta 1967 Skupščina občine Slovenske Konjice predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1954–1955; blagajniška knjiga občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; odloki občinskega ljudskega odbora, 1955; spisi po 
delovodniku, 1953–1955; delovodniki, 1953–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1990)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR VOjNIK SI_ZAC/0189

ČAS NASTANKA: 1952–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi je občina Vojnik obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Vojnik in Višnja vas. Leta 1955 so bile 
občini Vojnik priključene občine Škofja vas (razen k. o. Šmarjeta in dela k. o. Trnovlje), Dobrna (razen k. o. Prelska in dela k. o. 
Železno), Frankolovo in Strmec. Upravno je spadala k okraju Celje-okolica (1952–1954) oziroma k okraju Celje (1954–1958). 
Občinski ljudski odbor Vojnik je prenehal delovati leta 1958, ko se je občina Vojnik priključila občini Celje.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Vojnik je skrb za gradivo prevzela občina Celje, po reorganizaciji državne uprave v 
60. letih 20. stoletja pa Skupščina občine Celje, ki ga je nato leta 1972 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1958, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1958, sej krajevnih 
odborov; statut občine, 1955; proračun občinskega ljudskega odbora za leto 1956; odloki občinskega ljudskega odbora, 
1954–1956; spisi po delovodniku, 1956–1958; delovodniki, 1953–1958.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR VRANSKO SI_ZAC/0190

ČAS NASTANKA: 1952–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Vransko je obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Vransko in Prekopa. V letih 1952–1954 je spadala k 
okraju Celje-okolica v letih 1954–1958 pa k okraju Celje. Občinski ljudski odbor Vransko je prenehal delovati leta 1958, ko je 
bila občina Vransko priključena občini Žalec.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Vransko je skrb za gradivo prevzela občina Žalec, po reorganizaciji državne uprave 
v 60. letih 20. stoletja pa Skupščina občine Žalec, ki ga je nato leta 1971 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1958, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1957, zborov volivcev, 
1952–1955; obrtne zadeve, 1952–1954; spisi po delovodniku, 1953–1958; delovodniki, 1952–1958.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1984)

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR ZAbUKOVje SI_ZAC/0191

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Zabukovje je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Zabukovje. Upravno je spadala k okraju Kr-
ško. Občinski ljudski odbor Zabukovje je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Zabukovje priključena občini Sevnica.
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HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Zabukovje je skrb za gradivo prevzela občina Sevnica, leta 1967 pa ga je Skupščina 
občine Sevnica predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov in komisij občinskega ljudskega odbora, 1952–1953, zborov 
volivcev, 1955; razni zapisniki, 1952–1954; proračuni in zaključni računi občinskega ljudskega odbora, 1952–1955; obrtne 
zadeve, 1952–1954; gradbene zadeve, 1952–1954; registracija društva Bohor, 1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0192

ČAS NASTANKA: 1952–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 15,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 158 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi je občina Zagorje ob Savi obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Zagorje ob Savi, Kotredež, 
Izlake in del območja (naselje Spodnje Čolnišče) bivšega Krajevnega ljudskega odbora Št. Lambert ter del območja (naselja: 
Kisovec, Loke, Podkraj in Vrh) bivšega Krajevnega ljudskega odbora Loke-Kisovec. Leta 1955 so bile k občini Zagorje priključene 
občine Senožeti, Mlinše, Podkum in del občine Trojane (k. o. Hrastnik pri Trojanah). Upravno je spadala v obdobju 1952–1958 
k okraju Trbovlje, v obdobju 1958–1965 pa k okraju Ljubljana.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Zagorje ob Savi je gradivo prevzela Skupščina občine Zagorje ob Savi in ga leta 
1973 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1957–1961, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1961, sej krajevnih odbo-
rov, 1956–1961, zborov volivcev, 1953–1961; odloki občinskega ljudskega odbora, 1953–1961; proračuni občinskega ljudskega 
odbora, 1952–1961; blagajniške knjige občinskega ljudskega odbora, 1955; družbeni plani občine, 1954–1955; zaključni računi 
gospodarskih podjetij, 1952–1961; spisi po delovodniku, 1953–1961; delovodniki, 1953–1961.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR ZReče SI_ZAC/0193

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Zreče je teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Zreče in Loška Gora. Upravno je spadala 
k okraju Celje-okolica. Občinski ljudski odbor Zreče je prenehal delovati leta 1955, ko je bila občina Zreče priključena občini 
Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Zreče je gradivo prevzela občina Slovenske Konjice. Leta 1967 je gradivo Zgodovin-
skemu arhivu Celje predala Skupščina občine Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1953–1954; spisi po delovodniku, 1953.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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ObčINSKI ljUDSKI ODbOR žAleC SI_ZAC/0194

ČAS NASTANKA: 1952–1964
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 25,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 258 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi leta 1952 je občina Žalec teritorialno obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Galicija (del), Goto-
vlje, Ponikva pri Žalcu, Št. Ilj (del), Velika Pirešica in Žalec. Leta 1955 so se z občino Žalec združile občine Braslovče, Gomilsko, 
Griže, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter in Tabor v občino Žalec. Teritorialni razvoj občine Žalec je bil zaključen leta 1958, 
ko ji je bila priključena občina Vransko. Upravno je občina Žalec spadala v letih 1952–1954 k okraju Celje-okolica, v obdobju 
1954–1965 pa k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Žalec je gradivo v hrambo prevzela občina Žalec, Zgodovinskemu arhivu Celje pa 
predala Skupščina občine Žalec leta 1971.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1963, sej občinske skupščine, 1963–1964, sej svetov občinskega ljudskega 
odbora in skupščine, 1952–1964, zborov volivcev, 1952–1964; spisi po delovodniku, 1952–1961; spisi po kartotečnem kazalu, 
1962–1964; delovodniki, 1952–1961; indeksi k delovodniku, 1952–1961; kartotečna kazala, 1962–1964.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR žUSem SI_ZAC/0195

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Žusem je obsegala območje bivšega Krajevnega ljudskega odbora Žusem in del območja bivšega Krajevnega ljud-
skega odbora Zibika (naselji Spodnje Tinsko in Št. Janž). Upravno je spadala k okraju Celje- okolica. Občinski ljudski odbor 
Žusem je prenehal delovati leta 1955, ko je bil večji del občine Žusem priključen občini Šentjur pri Celju, manjši del pa občini 
Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinskega ljudskega odbora Žusem je gradivo prevzela občina Šentjur. Gradivo pa je Zgodovinskemu arhivu 
Celje leta 1967 predala Skupščina občine Šentjur pri Celju.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, sej svetov občinskega ljudskega odbora, 1952–1955, zborov volivcev, 
1952–1955, rednega občnega zbora Gasilskega društva Loka pri Žusmu, 1955, ustanovnega občnega zbora Prosvetnega 
društva Dobrina, 1955; statut občine, 1952; perspektivni plan občine; proračuni, 1952–1955; občinska podjetja – registracija 
in ustanovitev, 1952; kmetijska zadruga Loka pri Žusmu – likvidacija, 1953; agrarne zadeve, 1952–1953.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1984)

SKUPščINA ObčINe VeleNje SI_ZAC/0417

ČAS NASTANKA: 1966–1985
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 124,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1246 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1963 se spremenita ime in sedež občine Šoštanj, in sicer v občino Velenje s sedežem v Velenju. Ustava Socialistične republike 
Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, da so v vseh družbenopolitičnih 
skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v občinah prejšnji občinski ljudski 
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odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. 
V obdobju 1963–1965 je občina Velenje spadala k okraju Celje. Po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki 
Sloveniji iz leta 1964 je občina obsegala mesti Šoštanj (katastrski občini Šoštanj, Topolšica – del) in Velenje (katastrske občine 
Šalek – del, Škale – del in Velenje – del) ter ostale katastrske občine; Bele Vode, Bevče, Cirkovce, Družmirje, Gavce, Kavče, Laze, 
Lipje – del, Lokovica, Ložnica, Paka, Paška vas, Plešivec, Podkraj, Ravne, Rečica ob Paki, Skorno, Skorno pri Šoštanju, Sv. Bric, Sv. 
Florijan, Šalek – del, Šentvid pri Zavodnju, Škale – del, Šmartno ob Paki, Topolšica – del, Velenje – del, Veliki Vrh in Zavodnje. 
Skupščina občine Velenje je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Velenje od leta 1966 do 1994 prevzela v hrambo 
Upravna enota Velenje, ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje. Gradivo za obdobje 1962–1965 je 
bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje s strani ustvarjalca že leta 1975.

VSEBINA
Statuti, 1966–1985, sprejemanje in objavljanje občinskih aktov, 1966–1985, gradbene zadeve, 1966–1985, premoženjskopravne 
zadeve, 1966–1985, šolske in kulturne zadeve, 1966–1985, društvene zadeve, 1970–1985.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR bRežICe SI_ZAC/1035

ČAS NASTANKA: 1952–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 25,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 252 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Brežice je ob ustanovitvi obsegala območje bivšega Mestnega ljudskega odbora Brežice in bivšega Krajevnega ljud-
skega odbora Brežice-okolica. Leta 1955 so ji bile priključene občine Artiče, Bizeljsko, Dobova, Pišece, Velika Dolina in Čatež ob 
Savi. Upravno je spadala v obdobju 1952–1955 k okraju Krško, v obdobju 1955–1958 k okraju Trbovlje, v obdobju 1958–1962 
k okraju Novo mesto, v obdobju 1962–1965 pa k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Brežice prevzela v hrambo Skupščina občine Brežice 
in ga leta 1976 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1957–1960, zapisniki sej svetov in komisij občinskega ljudskega odbora, 1957–1962, 
zborov volivcev, 1957; statut občine, 1957; družbeni plani občine, 1958–1960; proračuni občinskega ljudskega odbora, 
1958–1960; gradbene zadeve; Zdravilišče Čateške toplice – program izgradnje, 1959; zaključni računi podjetij, 1959–1960; 
spisi po delovodniku, 1952–1961; delovodniki, 1952–1961.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

SKUPščINA ObčINe Celje SI_ZAC/1036

ČAS NASTANKA: 1945–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 286,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2866 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Celje spadala k okraju Celje. Sedež občine je bil v Celju. 
Občina Celje je po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 obsegala mesto Celje 
(katastrske občine Košnica – del, Celje – del, Lisce, Medlog – del, Ostrožno – del, Spodnja Hudinja, Škofja vas – del, Teharje – 
del in Zagrad – del) ter ostale katastrske občine: Arclin, Bezovica, Brezova, Bukovžlak, Čreškova, Dobrna, Dol, Goričica – del, 
Homec, Klanc, Košnica – del, Kresnike, Lemberg, Lipa, Loka, Male Dole, Medlog – del, Nova Cerkev, Novake, Ostrožno – del, 
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Podgorje, Prožin, Rožni Vrh, Rupe, Socka, Svetina – del, Sv. Jošt, Sv. Jungrt – del, Sv. Lovrenc, Sv. Tomaž, Škofja vas – del, Šmar-
tno, Šmiklavž, Teharje – del, Tremerje – del, Trnovlje, Verpete, Višnja vas, Vojnik-okolica, Vojnik-trg, Zagrad – del in Zavrh. 
Skupščina občine Celje je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Celje od leta 1966 do 1994 hranila Upravna enota 
Celje, ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje. Gradivo za obdobje 1962–1965 je ustvarjalec predal 
Zgodovinskemu arhivu Celje že v osemdesetih letih 20. stoletja.

VSEBINA
Sprejemanje in objavljanje občinskih predpisov, 1966–1994; volitve; statuti delovnih organizacij, 1966–1994; statistika, 
1966–1994; obrtne zadeve, 1966–1994; urbanizem, gradbene zadeve, 1966–1994; kmetijske, gozdarske zadeve, lov, ribolov, 
1966–1994; vodnogospodarske zadeve, 1966–1994; šolske, zdravstvene zadeve, 1966–1994; sodne zadeve, 1966–1994; zunanje 
zadeve, 1972–1994; premoženjskopravne zadeve, 1945–1994; register obratovalnic, 1917–1972, obrtni register, 1927–1993, evi-
denčna knjiga o izdanih delovnih knjižicah, 1962–1988, register delovnih pogodb, 1972–1993, vajenski register učnih pogodb, 
1956–1982, register društev, 1946–1974, register izdanih orožnih listov, 1960–1982, zapisniki sej skupščine občine in zborov, 
izvršnega sveta, 1964–1994, kartotečna kazala.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SKUPščINA ObčINe HRAStNIK SI_ZAC/1037

ČAS NASTANKA: 1957–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 102,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1026 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Hrastnik spadala k okraju Ljubljana. Sedež občine je bil v 
Hrastniku. Občina Hrastnik je po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 obsegala 
mesto Hrastnik (katastrske občine Dol pri Hrastniku – del, Hrastnik – del, Sv. Jurij ob Turju – del) ter ostale katastrske občine: 
Dol pri Hrastniku – del, Hrastnik – del, Marno, Ojstro – del, Podkraj – del, Sv. Jurij ob Turju – del, Sv. Marko – del Sv. Štefan in 
Širje – del. Skupščina občine Hrastnik je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Hrastnik prevzela v hrambo Upravna enota Hrastnik, 
ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1957–1961, zapisniki sej skupščine občine, izvršnega sveta in zborov, 1962–1994; 
sprejemanje in objavljanje občinskih predpisov, 1962–1985, občinske komisije in odbori, 1962–1985, volitve, 1962–1985, or-
ganizacija občinske uprave, 1962–1985, ustanoviteljstvo in likvidacija organizacij, zavodov, 1962–1985; statistika, 1962–1985; 
sestanki, seje, konference, zborovanja, 1962–1985; gospodarsko planiranje, družbeni plani, 1962–1985; kmetijske, gozdarske, 
veterinarske, vodnogospodarske zadeve, 1962–1985; urbanizem, gradbene in komunalne zadeve, 1962–1985; proračuni, za-
ključni računi, 1962–1985, premoženjskopravne zadeve, 1962–1985; šolstvo, kultura, zdravstvo, sodstvo, 1962–1985, projekti, 
1962–1985.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR KRšKO SI_ZAC/1038

ČAS NASTANKA: 1952–1967
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 34,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 349 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občina Krško je ob ustanovitvi obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Krško, Videm in Zdole (naselja Anovec, 
Ravne, Pleterje in Zdole). Leta 1955 so bile občini Krško priključene občine Leskovec pri Krškem, Raka in Veliki Trn, leta 1958 
pa še občina Kostanjevica. Teritorialni razvoj občine Krško je bil zaključen leta 1961, ko ji je bila priključena občina Senovo. 
Upravno je spadala v obdobju 1952–1955 k okraju Krško, v obdobju 1955–1958 k okraju Trbovlje, v obdobju 1958–1962 k 
okraju Novo mesto, v obdobju 1962–1965 pa k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Občinskega ljudskega odbora Krško prevzela Skupščina občine Krško in ga leta 
1977 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine in občinskega ljudskega odbora, 1952–1963, sej skupščine, 1963–1966, sej 
svetov občinskega ljudskega odbora in občinske skupščine, 1956–1965, sej odborniških komisij, 1964–1965, zborov volivcev, 
1957, 1961, sestankov Turističnega društva, Zveze prijateljev mladine, sestankov društev, 1956; občinski proračuni, 1958–1966; 
družbeni plani občine, 1954–1964; statut občine, 1960; zaključni računi podjetij in ustanov, 1955–1965; evidenca podjetij, 
1960; statuti in pravila podjetij in zavodov, 1964; spisi po delovodniku, 1952–1964; spisi po letih 1963–1967 (volilni zapisniki, 
program razvoja občine, šolska statistika, zapisniki občinske organizacije Zveze komunistov, šolskih odborov, učiteljskih 
konferenc, proračuni, zaključni računi, družbeni plani, premoženjskopravne zadeve).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

SKUPščINA ObčINe lAšKO SI_ZAC/1039

ČAS NASTANKA: 1966–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 23
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 230 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Laško spadala k okraju Celje. Sedež občine je bil v Laškem. 
Občina Laško je po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 obsegala mesti Laško 
(katastrske občine Lahomšek – del, Laško, Podvin Laški – del) in Radeče (katastrski občini Podkraj – del, Radeče) ter ostale 
katastrske občine: Belovo, Hotemež, Lahomno, Lahomšek – del, Lažiše, Lokavec, Lože, Marijina vas, Mišji Dol, Mrzlo Polje 
– del, Njivice, Paneče, Plazovje, Podkraj – del, Podvin Laški – del, Rečica, Rifengozd, Slivno, Svetina – del, Svibno, Sv. Jedert, 
Sv. Krištof, Sv. Lenart nad Laškim, Sv. Peter pri Jurkloštru, Sv. Peter pri Loki, Sv. Rupert, Širje – del, Tremerje – del, Trobni dol in 
Vrhovo. Skupščina občine Laško je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Laško prevzela v hrambo Upravna enota Laško, ki ga 
je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Statuti delovnih organizacij, 1966–1989, sprejemanje in objavljanje občinskih aktov, 1966–1989; društvene zadeve, 1966–1980; 
statistične zadeve, 1966–1989; sestanki, seje, konference, 1966–1989; gradbene zadeve, 1966–1989; proračuni, 1966–1989; 
premoženjskopravne zadeve, 1966–1989; šolske in kulturne zadeve, 1966–1989.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SKUPščINA ObčINe mOZIRje SI_ZAC/1040

ČAS NASTANKA: 1957–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 29,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 294 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Mozirje spadala k okraju Celje. Sedež občine je bil v Mozirju. 
Občina Mozirje je po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 obsegala katastrske 
občine Bočna, Brezje, Gornji Grad, Homec, Kokarje, Konjski Vrh, Krnica, Lepa Njiva, Ljubija, Ljubno, Loke, Luče, Mozirje, Pod-
veža, Podvolovljek – del, Poljane, Prihova, Pusto Polje, Radmirje, Raduha, Rečica ob Savinji-trg, Savina, Solčava, Spodnja 
Rečica, Sv. Duh, Sv. Florjan, Sv. Lenart, Sv. Primož, Sv. Radegunda, Šentjanž, Šmartno ob Dreti, Šmihel, Šmiklavž, Ter, Tirosek 
in Zgornje Pobrežje. Skupščina občine Mozirje je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Mozirje od leta 1966 do 1994 hranila Upravna enota 
Velenje, ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje. Gradivo za obdobje od leta 1962 do 1965 je ustvarjalec 
predal Zgodovinskemu arhivu Celje že leta 1983.

VSEBINA
Zapisniki sej skupščine občine Mozirje, 1963–1994, zapisniki sej izvršnega sveta skupščine občine Mozirje, 1981–1994, zapisniki 
skupnih sej obeh zborov, 1957–1960; sprejemanje in objavljanje občinskih predpisov, 1962–1985; volitve, 1962–1985, statuti 
delovnih organizacij, 1962–1985, statistika, 1962–1985; urbanizem, gradbene zadeve, 1962–1985; kmetijske, gozdarske za-
deve, lov, ribolov, 1970–1985; vodnogospodarske zadeve, 1970–1985; šolske, zdravstvene zadeve, 1977–1985, sodne zadeve, 
1977–1985, zunanje zadeve, 1977–1985.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI ljUDSKI ODbOR SeVNICA SI_ZAC/1041

ČAS NASTANKA: 1952–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 10,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 102 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občina Sevnica je ob ustanovitvi obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Sevnica, Šmarje pri Sevnici in Lončarjev 
Dol. Leta 1955 so bile občini Sevnica priključene občine Boštanj, Bučka, Tržišče, Blanca, Zabukovje, Studenec in Krmelj. Leta 
1959 je bil občini Sevnica priključen del območja občine Radeče (k. o. Loka pri Zidanem Mostu, k. o. Okroglice, k. o. Radež 
in k. o. Sv. Jurij). Upravno je spadala v obdobju 1952–1955 k okraju Krško, v obdobju 1955–1958 k okraju Trbovlje, v obdobju 
1958–1962 k okraju Novo mesto, v obdobju 1962–1965 pa k okraju Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo prevzela v hrambo Skupščina občine Sevnica in ga leta 1972 predala Zgodovin-
skemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej ljudskega odbora mestne občine (LOMO), občinskega ljudskega odbora in občinske skupščine, 1952–1961, zapi-
sniki sej svetov in komisij občinskega ljudskega odbora, 1956–1961, zborov volivcev, 1952–1959; proračuni LOMO, 1952–1954; 
ustanovitev in ukinitev gospodarskih podjetij, 1953; zaključni računi gospodarskih organizacij, 1955–1959; spisi po delovo-
dniku, 1952–1961; delovodniki, 1952–1961.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek)

SKUPščINA ObčINe SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1042

ČAS NASTANKA: 1952–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 61,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 619 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Slovenske Konjice spadala k okraju Celje. Sedež občine 
je bil v Slovenskih Konjicah. Po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je obsegala 
mesto Slovenske Konjice (katastrska občina Slovenske Konjice) ter ostale katastrske občine: Bezina, Brezen, Hudinja, Koble, 
Konjiška vas, Križevec, Ličenca, Ljubnica, Loče, Padeški vrh, Paka – del, Perovec, Preloge, Radana vas, Resnik, Skomarje, Sle-
mene, Spodnje Grušovje, Spodnji Dolič – del, Stenica, Stranice Sv. Jernej pri Ločah, Sv. Kunigunda, Škalce, Tepanje, Tolsti Vrh, 
Veliki Lipoglav, Vitanje, Zbelovska Gora, Zgornje Laže, Zgornje Zreče in Žiče. Skupščina občine Slovenske Konjice je delovala 
do konca leta 1994, ko pride do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Slovenske Konjice prevzela v hrambo upravna enota 
Slovenske Konjice, ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Odločbe o imenovanju uslužbencev, 1952–1957, odločbe Oddelka za gospodarstvo občinskega ljudskega odbora Slovenske 
Konjice, 1952–1957, analiza občinskega ljudskega odbora in njihovih organov in svetov, 1956–1957; zapisniki sej občinskega 
zbora in zbora proizvajalcev, 1958–1962; zapisniki sej skupščine občine Slovenske Konjice, 1966–1986, sklepi izvršnega sveta, 
1980–1983; zapisniki sej delovnih skupnosti skupščine občine, 1964–1993; zbirka priznanj in odlikovanj, 1975–1989; evidenca 
častnih občanov, 1978, prostorski plan občine Slovenske Konjice, 1980; gradivo SIS-ov, sprejemanje in objavljanje občinskih 
predpisov, 1964–1994; volitve, 1964–1994; statuti delovnih organizacij, 1964–1994; statistika, 1964–1994; urbanizem, gradbe-
ne zadeve, 1964–1994; gospodarstvo, 1964–1994, kmetijske, gozdarske zadeve, lov, ribolov, 1964–1994, vodnogospodarske 
zadeve, 1964–1994; šolske, zdravstvene zadeve, 1964–1994, premoženjskopravne zadeve, 1964–1994.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SKUPščINA ObčINe šeNtjUR PRI CeljU SI_ZAC/1043

ČAS NASTANKA: 1959–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 134,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1347 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Šentjur pri Celju spadala k okraju Celje. Sedež občine je bil 
v Šentjurju pri Celju. Po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je občina obsegala 
katastrske občine Brezje, Dobrina, Dolga Gora, Golobinjek, Goričica – del, Grobelno, Javorje, Kalobje, Kameno, Krajnčica, 
Loka pri Žusmu, Lokarje, Loke pri Planini, Lopaca, Marija Dobje, Marijina vas – del, Ostrožno pri Ponikvi – del, Paridol, Planina, 
Planinska vas, Pletovarje, Podgrad, Ponikva, Ponkvica – del, Presečno, Rifnik, Slatina, Slivnica pri Celju, Straška Gorca, Suho, Sv. 
Ilija, Sv. Jurij, Sv. Primož, Sv. Rozalija, Sv. Urban, Sv. Uršula, Sv. Vid, Tratna, Vezovje, Vodruž, Voduce, Zagaj pri Ponikvi in Zgornje 
Selce – del. Skupščina občine Šentjur pri Celju je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Šentjur pri Celju od leta 1970 do 1994 hranila Upravna 
enota Šentjur pri Celju, ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje. Gradivo za obdobje od leta 1962 do 
1969 je ustvarjalec predal Zgodovinskemu arhivu Celje že leta 1979.

VSEBINA
Sprejemanje in objavljanje občinskih predpisov, 1980–1994; volitve, statuti delovnih organizacij, 1962–1985; statistika, 
1962–1994; obrtne zadeve, 1962–1994; urbanizem, gradbene zadeve, 1962–1994; kmetijske, gozdarske zadeve, lov, ribolov, 
1962–1994, vodnogospodarske zadeve, 1962–1994; šolske, zdravstvene zadeve, 1962–1994; sodne zadeve, 1962–1994; zunanje 
zadeve, 1962–1994; premoženjskopravne zadeve, 1959–1995, zapisniki sej občinskega ljudskega odbora in skupščine obči-
ne, 1960–1978; zapisniki sej izvršnega sveta skupščine občine, 1978–1982; Kmetijski kombinat Šentjur, arondacija zemljišč, 
1962–1963.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SKUPščINA ObčINe šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/1044

ČAS NASTANKA: 1962–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 81
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 810 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa pričnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Šmarje pri Jelšah spadala k okraju Celje. Sedež občine je 
bil v Šmarju pri Jelšah. Po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je občina obsegala 
katastrske občine: Babna Gora, Bobovo, Bodrež, Brestovec, Buče, Cerovec, Ceste, Čača vas, Dekmanca, Dobležiče, Dobovec, 
Dol pri Šmarju, Donačka Gora, Drensko Rebro, Drevenik, Dvor, Gorjane, Grliče, Grobelce, Hajnsko, Hrastje, Imeno, Ješovec, 
Kačji dol, Koretno, Kozje, Kristan Vrh, Križe – del, Kunšperk, Lastnič, Lemberg-okolica, Lemberg-trg, Negonje, Nezbiše, Nimno, 
Pijovci, Pilštanj, Plat, Platinovec, Ples, Podčetrtek-trg, Podsreda, Ponkvica – del, Preloge, Rajnkovec, Ratanska vas, Rogatec-
-trg, Roginska Gorca, Sedlarjevo, Senovica, Sladka Gora, Sodna vas, Sopote, Spodnja Kostrivnica, Spodnje Sečovo, Stojno 
selo, Strmec pri Rogatcu, Sv. Barbara, Sv. Ema, Sv. Jernej, Sv. Katarina, Sv. Križ, Sv. Magdalena, Sv. Mohor, Sv. Tomaž, Sv. Vid, 
Šmarje pri Jelšah, Št. Janž pri Žusmu, Tekačevo, Tinsko, Tlake, Topole, Trebče, Trlično, Trška Gorca, Tržišče, Velike Rodne, Verače, 
Vetrnik, Virštanj, Vonarje, Vrenska Gorca, Vrh, Zagaj, Zagorje, Zdole, Zgornje Selce – del in Zgornji Gabrnik. Skupščina občine 
Šmarje pri Jelšah je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo skupščine občine Šmarje pri Jelšah prevzela v hrambo Upravna enota 
Šmarje pri Jelšah, ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Občinski statut, 1962, sprejemanje in objavljanje občinskih predpisov, 1964–1994, volitve, 1964–1994, imenovanja, 1964–1994; 
statistične zadeve, 1964–1994; sestanki, seje, konference, 1964–1994; obrtne, kmetijske zadeve, 1964–1994; urbanizem, grad-
bene zadeve, 1964–1994; občinski proračuni, zaključni računi, 1964–1994; socialne, šolske zadeve, 1964–1994; sodne zadeve, 
1965–1994; kultura, 1970–1994; premoženjskopravne zadeve; gradivo okrajne volilne komisije Šmarje pri Jelšah, 1990–2000.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SKUPščINA ObčINe ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/1045

ČAS NASTANKA: 1962–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 58,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 586 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa začnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Zagorje ob Savi spadala k okraju Ljubljana. Sedež občine 
je bil v Zagorju ob Savi. Po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je občina obse-
gala mesto Zagorje ob Savi (katastrska občina Zagorje ob Savi – del) in druge katastrske občine: Brezje, Čemšenik, Hrastnik 
pri Trojanah, Jesenovo, Kandrše, Kolovrat, Konjšica – del, Kotredež – del, Loke, Potoška vas – del, Rovišče, Ržiše, Sv. Jurij pod 
Kumom, Sv. Lenart – del, Šemnik, Sv. Lambert, Zabava in Zagorje ob Savi – del. Skupščina občine Zagorje ob Savi je delovala 
do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo skupščine občine Zagorje ob Savi prevzela v hrambo Upravna enota 
Zagorje ob Savi. Upravna enota Zagorje ob Savi je nato sukcesivno začela z letom 2005 gradivo predajati Zgodovinskemu 
arhivu Celje.
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VSEBINA
Sprejemanje in objavljanje občinskih predpisov, 1962–1990, občinske komisije in odbori, 1962–1990, ustanoviteljstvo in likvi-
dacije gospodarskih organizacij, zavodov, 1962–1990; statistika, 1962–1990; sestanki, seje, konference, zborovanja, 1962–1990; 
gospodarsko planiranje, družbeni plani, 1962–1990; kmetijske, gozdarske, veterinarske, vodnogospodarske zadeve, 1962–1990; 
urbanizem, gradbene in komunalne zadeve, 1962–1990, proračuni, zaključni računi, 1962–1990; premoženjskopravne zadeve, 
1962–1990, šolstvo, kultura, zdravstvo, 1962–1990, sodne zadeve, 1985–1990.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SKUPščINA ObčINe tRbOVlje SI_ZAC/1046

ČAS NASTANKA: 1963–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 65,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 656 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa začnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Trbovlje spadala k okraju Ljubljana. Sedež občine je bil 
v Trbovljah. Po zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je občina obsegala mesto 
Trbovlje (katastrske občine Dobovec – del, Knezdol – del, Trbovlje – del, Zagorje ob Savi – del) ter druge katastrske občine: 
Dobovec – del, Knezdol – del, Ojstro – del, Potoška vas, Sv. Lenart – del, Sv. Marko – del in Trbovlje – del. Skupščina občine 
Trbovlje je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo skupščine občine Trbovlje prevzela v hrambo Upravna enota Trbovlje, 
ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej skupščine občine, 1963–1974; zapisniki sej izvršnega sveta Skupščine občine Trbovlje, 1976–1980; gradbene zadeve, 
1922–1980; gradivo okrajne volilne komisije, 1996–2005; premoženjskopravne zadeve, 1962–1980; predlogi za odlikovanja, 
1962–1976; kartotečno kazalo, 1962–1992.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SKUPščINA ObčINe žAleC SI_ZAC/1047

ČAS NASTANKA: 1945–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 97,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 976 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), ki je bila sprejeta 9. 4. 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63), je v svojem 54. členu določala, 
da so v vseh družbenopolitičnih skupnostih predstavniška telesa skupščine. Na osnovi določil tega člena ustave SRS so bili v 
občinah prejšnji občinski ljudski odbori ukinjeni, formirale pa so se skupščine občin. Združene občine prenehajo, nove občine 
pa začnejo z delom 1. aprila 1963. V obdobju 1963–1965 je občina Žalec spadala k okraju Celje. Sedež občine je bil v Žalcu. Po 
zakonu o območjih okrajev in občin v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1964 je občina obsegala mesto Žalec (katastrski 
občini Gotovlje – del in Žalec – del) ter druge katastrske občine: Braslovče, Črni Vrh, Črnova, Dobrič, Dobrovlje, Gomilsko, 
Gorica, Gotovlje – del, Grajska vas, Kasaze, Latkova vas, Letuš, Levec, Lipje, – del, Ločica, Male Braslovče, Marija Reka, Ojstriška 
vas, Orla vas, Petrovče, Podvin pri Polzeli, Podvrh, Polzela, Ponikva, Prekopa, Prelska, Spodnje Gorče, Studence, Sv. Jeromin, 
Sv. Jungert – del, Sv. Lovrenc, Sv. Magdalena, Sv. Matevž, Sv. Miklavž, Sv. Neža, Sv. Pavel, Šempeter, Sv. Pongrac, Št. Andraž, 
Št. Janž na Vinski Gori, Tešova, Trnava, Velika Pirešica, Vransko, Zabukovica, Zalog, Založe, Zaplanina, Žalec – del in Železno. 
Skupščina občine Žalec je delovala do konca leta 1994, ko je prišlo do reorganizacije državne uprave.
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HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave leta 1994 je gradivo Skupščine občine Žalec v letih 1965–1994 hranila Upravna enota Žalec, 
ki ga je nato sukcesivno predajala Zgodovinskemu arhivu Celje. Gradivo za obdobje 1962–1964 je ustvarjalec predal Zgodo-
vinskemu arhivu Celje že v letih 1972, 1974 in 1989.

VSEBINA
Premoženjskopravne zadeve, 1945–1992, zapisniki sej občinskega ljudskega odbora, 1961–1963, zapisniki sej skupščine 
občine in zborov, 1963–1990, zapisniki in sklepi izvršnega sveta skupščine občine, 1974–1994; normativni akti skupščine 
občine, 1947–1990; zapisniki zborov volilcev za določanje kandidatov za delegate zbora združenega dela skupščin družbe-
nopolitičnih skupnosti, 1990; zapisniki volilnih odborov za volitve delegatov v zbor občin skupščine RS in družbenopolitični 
zbor skupščine RS, 1990; predlogi za odlikovanja, priznanja ter odlikovanja, 1986–1988; sprejemanje in objavljanje občinskih 
predpisov, 1962–1985, statistika, 1965–1985, urbanizem, gradbene zadeve, 1965–1985; kmetijske, gozdarske zadeve, lov, ri-
bolov, 1965–1985; vodnogospodarske zadeve, 1970–1985, šolske, zdravstvene zadeve, 1965–1985, sodne zadeve, 1972–1985, 
proračun in zaključni račun občine.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ljUDSKI ODbOR meStNe ObčINe RADeče SI_ZAC/1106

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ljudski odbor mestne občine Radeče (LOMO Radeče) je nastal leta 1952 na osnovi zakona o ljudskih odborih mest in mestnih 
občin (Ur. l. LRS, št. 19/52). Ob nastanku je Občina Radeče obsegala območje bivših krajevnih ljudskih odborov Radeče, Vrhovo, 
Jagnjenica in Zidani Most, upravno pa je spadala k okraju Trbovlje. LOMO Radeče je prenehal delovati leta 1955, ko je prišlo 
do združevanja manjših občin v večje oz. z ustanovitvijo Občinskega ljudskega odbora Radeče.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo Ljudskega odbora mestne občine Radeče prevzel v hrambo krajevni urad Radeče, 
nato pa ga leta 1968 predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Organizacija in delo ljudskega odbora, 1952–1955; zapisniki sej LOMO Radeče, 1952–1955, svetov LOMO Radeče, 1952–1953, 
zborov volivcev, 1952–1953; volilne zadeve, 1952–1955; seznam uslužbencev LOMO Radeče, 1954; elektrifikacija, 1952–1955; 
obrtne zadeve, 1952–1953; kmetijske zadeve, 1952–1955; komunalne zadeve, 1952–1955; gradbene zadeve, 1950–1957; 
blagajniške knjige, 1952–1955; vpisi in izbrisi iz zemljiških knjig, 1952–1955; spisi po delovodniku, 1952–1955; delovodniki in 
indeksi k delovodnikom, 1952–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotna ureditev
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Sirk, 2010) 
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KRAjeVNe SKUPNOStI SI_ZAC_A.146

ČAS NASTANKA: 1964–2000
KULTURNI KONTEKST

Zametki krajevne skupnosti so nastajali že med narodnoosvobodilnim bojem; to so bili terenski narodnoosvobodilni odbori. 
Po vojni so njihovo vlogo prevzeli krajevni ljudski odbori in stanovanjske skupnosti. Krajevne skupnosti so nastale znotraj 
občin (komuna) na podlagi 1955 leta vpeljanega komunalnega sistema; z ustavo iz leta 1963 so bile vgrajene v sistem kot 
neobvezne samoupravne skupnosti občanov, ustava iz leta 1974 pa jih je postavila kot enega od temeljev socialističnega 
samoupravljanja in uzakonila njihovo ustanavljanje kot obvezno.
V krajevni skupnosti so občani opravljali komunalne, socialne, vzgojne, kulturne, zdravstvene, društvene in druge dejavnosti. 
S prostovoljnim delom in samoprispevki so si bistveno izboljševali življenjske in delovne razmere.
Po ustavi iz leta 1991 in po sprejetju Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93) je prišlo do izvajanja reforme lokalne 
samouprave. Krajevne skupnosti in njihovi organi so nadaljevali z delom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih svetov 
novih vaških, krajevnih ali četrtnih skupnosti oziroma do uveljavitve občinskih statutov, če v njih ni bilo predvidene delitve 
občine na skupnosti (Ur. l. RS, št. 60/94).

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 5, Ljubljana 1991, str. 361.
Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 2009, str. 83.

KRAjeVNA SKUPNOSt tAbOR SI_ZAC/0261

ČAS NASTANKA: 1975–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevna skupnost Tabor je bila ustanovljena na seji občinskega zbora in na seji zbora delovnih skupnosti Skupščine občine 
Žalec 12. maja 1964. Obsegala je naselja: Tabor, Ojstriška vas, Kapla, Pondor, Loke, Črni Vrh in Miklavž. Organi krajevne sku-
pnosti so bili: zbor občanov, svet krajevne skupnosti, tajnik skupnosti in poravnalni svet. Delovala je do leta 1998, ko je bila 
na območju tedanje krajevne skupnosti ustanovljena občina Tabor.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je po ukinitvi ustvarjalca hranila Občina Tabor, ki ga je leta 2007 predala arhivu.

VSEBINA
Zapisniki sveta krajevne skupnosti, 1979–1998; civilna zaščita, 1988; zaključni računi, 1979–1998; plani; seznami umrlih, 
1987–2000; cestna infrastruktura, 1975–1998.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2009)

KRAjeVNA SKUPNOSt meDlOg SI_ZAC/0455

ČAS NASTANKA: 1974–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevna skupnost Medlog je bila ustanovljena na seji občinskega zbora in na seji zbora delovnih skupnosti Skupščine občine 
Celje, 28. aprila 1965. Obsegala je naselja oz. ulice: Lava, Cesta na Ostrožno – del, Ložnica, Babno, Medlog, Ronkova ulica, 
Badovinčeva, Čufarjeva, Murnova, Nazorjeva, Ketejeva, Stritarjeva, Zupančičeva in Ljubljanska – del. Organi krajevne sku-
pnosti so bili: zbor občanov, svet krajevne skupnosti, tajnik skupnosti in poravnalni svet.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Konkretne naloge združenja rezervnih vojaških starešin krajevne skupnosti za primer vojne, 1974; seznam vojaških obveznikov, 
1985; seznam prebivalcev krajevne skupnosti Medlog, 1988; delovodnik krajevne skupnosti Medlog, 1989–1993.

SISTEM UREDITVE: kronološki
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2008)

KRAjeVNA SKUPNOSt VItANje SI_ZAC/1305

ČAS NASTANKA: 1964–1980
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 7,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 78 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevna skupnost Vitanje je bila ustanovljena s sklepom zbora volivcev v Vitanju dne 16. 2. 1964, ki ga je potrdila Občinska 
skupščina Slovenske Konjice. Obsegala je naselja: Vitanje, Brezen, Ljubnica, Sp. Dolič, Stenica, Paka, Skomarje (del) in Hudinja. 
Praznik krajevne skupnosti je bil 12. februarja in je predstavljal spomin na 100 talcev, ki so tega dne leta 1945 bili ubiti na 
Stranicah. Organi krajevne skupnosti so bili: zbor občanov, svet krajevne skupnosti, tajnik skupnosti in poravnalni svet. Leta 
1995 je bila na območju Krajevne skupnosti Vitanje ustanovljena občina Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranila občina Vitanje.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1964–1980; poravnalni svet, 1965–1980; gradbene zadeve, 1965–1980.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

KRAjeVNA SKUPNOSt PONIKVA SI_ZAC/1321

ČAS NASTANKA: 1974–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevna skupnost Ponikva pri Grobelnem je bila ustanovljena 29. decembra 1964 na seji občinskega zbora in na seji zbora 
delovnih skupnosti Skupščine občine Šentjur pri Celju. Obsegala je naselja: Bobovo pri Ponikvi, Boletina, Dobovec pri Ponikvi, 
Dolga Gora, Hotunje, Luterje, Okrog, Ostrožno pri Ponikvi (del), Podgaj, Ponikva, Ponkvica, Slatina pri Ponikvi, Uniše, Zagaj 
pri Ponikvi, Zgornje Selce in Srževica pri Ponikvi. Organi krajevne skupnosti so bili: zbor občanov, svet krajevne skupnosti, 
tajnik skupnosti in poravnalni svet.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Anketni listi za oceno škode na objektih po potresu, 1974, seznam oškodovancev po potresu, 1974, poročila o delu na odpravi 
škode po potresu, 1974–1976; motenje posesti, 1992.

SISTEM UREDITVE: kronološko
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNA SKUPNOSt bIStRICA Ob SOtlI SI_ZAC/1421

ČAS NASTANKA: 1964–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 24 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevna skupnost (KS) Bistrica ob Sotli je bila ustanovljena 13. 12. 1964. Ob ustanovitvi je obsegala naselja: Bistrica ob Sotli, 
Črešnjevec ob Bistrici, Dekmanca, Hrastje ob Bistrici, Križan Vrh, Kunšperk, Ples, Polje ob Sotli, Srebrnik, Trebče in Zagaj. Na 
prvi seji sveta KS dne 9. 1. 1965 je bil izvoljen za predsednika sveta KS Franc Gajer iz Bistrice ob Sotli. V letu 1971 je KS Bistrica 
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ob Sotli obsegala 11 vasi, v katerih je bilo naseljenih približno 500 hišnih gospodinjstev. Temeljna dejavnost na tem območju 
je bilo kmetijstvo, s katerim se je preživljal pretežni del prebivalstva. Vendar so bili za kmetijstvo značilni relativno slabši 
rezultati, ki so bili posledica razdrobljenosti kmetijskih površin, slabe tehnične opremljenosti in nizke produktivnosti dela. 
Slabo razviti so bili tudi trgovina, gostinstvo in obrt, ki niso zadoščali potrebam prebivalstva, še manj pa turizma. V letu 1981 
je tovarna Gorenje iz Velenja dokončala izgradnjo proizvodnega obrata, v katerem so zaposlitev dobili številni domačini. 
Državni zbor RS je 3. oktobra 1994 sprejel Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in KS Bistrica ob Sotli je, 
vključno z vsemi 11 vasmi, spadala v občino Podčetrtek, kljub temu da so se krajani na dveh predhodnih referendumih izrekli 
za oblikovanje samostojne občine. Leta 1996 je svet KS Bistrica ob Sotli na izredni seji sprejel sklep o oblikovanju samostojne 
občine Bistrica ob Sotli in s tem izločitev iz tedanje občine Podčetrtek. Do realizacije tega sklepa je prišlo v letu 1998, ko je bila 
ustanovljena občina Bistrica ob Sotli.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v svojem arhivu hranila občina Bistrica ob Sotli.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1964–1999; delovodniki; zapisniki društev; gradbene zadeve; poravnalni svet; vprašalnik o občini Bistrica ob 
Sotli, 2000.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2008)
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UPRAVNe eNOte  SI_ZAC_A.148

ČAS NASTANKA: 1995-2004
KULTURNI KONTEKST

Upravne enote so bile ustanovljene leta 1991, ko se je državna uprava popolnoma ločila od lokalne samouprave. Danes 58 
upravnih enot v Sloveniji skrbi za izvajanje vseh upravnih nalog, ki ne sodijo v domeno lokalne samouprave in posebnih 
upravnih enot določenih ministrstev (npr. Carinska uprava Republike Slovenije).
Upravne enote so organizirane za območje ene ali več lokalnih skupnosti. Z delovanjem so začele 1. januarja 1995. Upravne 
enote odločajo na prvi stopnji v upravnih stvareh iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne stvari ni dru-
gače določeno. Opravljajo določene naloge iz pristojnosti ministrstev v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo dela organov 
lokalnih skupnosti oziroma nadzorstvom nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela v zadevah iz državne pristojnosti, 
ki so prenesene na lokalno skupnost.
V upravni enoti se organizirajo notranje organizacijske enote za posamezna področja. Notranje organizacijske enote upravne 
enote se določijo z aktom o organizaciji, ki ga izda na predlog pristojnih ministrstev načelnik upravne enote s soglasjem vlade.
Načelnik upravne enote predstavlja upravno enoto, izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji, koordinira delo 
notranjih organizacijskih enot, zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim 
enotam, opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem upravne enote ter skrbi za sodelovanje z lokalnimi skup-
nostmi z območja upravne enote.
Za sodelovanje med upravno enoto in lokalnimi skupnostmi se ustanovi poseben sosvet načelnika upravne enote kot posveto-
valni organ načelnika upravne enote. Člane sosveta izvolijo pristojni organi lokalnih skupnosti. Sosvet obravnava vprašanja, 
ki se nanašajo na opravljanje nalog upravne enote, ter daje načelniku upravne enote mnenja in predloge.

UPRAVNA eNOtA šeNtjUR PRI CeljU SI_ZAC/0403

ČAS NASTANKA: 1995–2004
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 44,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 445 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Upravna enota Šentjur pri Celju je začela z delovanjem po reorganizaciji državne uprave leta 1995. Geografsko sodi v osrednjo 
Slovenijo, saj meji na šest upravnih enot: Celje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Sevnica, Laško in Krško. Na območju 
Upravne enote Šentjur pri Celju je 121 naselij. Najgosteje je naseljeno naselje Šentjur, ki je edino naselje z urejenim uličnim 
sistemom. Do leta 1991 je bil Šentjur trg, potem pa je postal mesto. Teritorialno obsega dve občini, in sicer Šentjur in Dobje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Organizacija upravne enote Šentjur pri Celju, 1995–2004; volilne zadeve, 1995–2004; organizacije in društva, 1995–2004; 
sistem uprave in upravno poslovanje, 1995–2004; seje, posvetovanja, 1995–2004; zaposlovanje, 1995–2004; državljanske 
zadeve, 1995–2004, javna varnost, 1995–2004; gospodarske zadeve, 1995–2004; urejanje in varstvo prostora, 1995–2004; 
finančno-premoženjske zadeve, 1995–2004; socialne zadeve, 1995–2004, zdravstvene zadeve, 1995–2004; zadeve s področja 
šolstva, kulture, pravosodja, 1995–2004.

SISTEM UREDITVE: prvotna ureditev
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam



214



215

SI_ZAC_A.148

POSebNI UPRAVNI ORgANI SI_ZAC_A.150

ČAS NASTANKA: 1851–2002
KULTURNI KONTEKST

Upravi organi se ustanovijo za upravljanje nalog v določeni družbeni skupnosti in so organi te skupnosti.
Prva raven v sestavi notranje organizacije ministrstev so upravni organi in organizacije:
– upravni organi v sestavi ministrstev so uprave, uradi in inšpektorati
– upravne organizacije v sestavi ministrstev pa so direkcije in agencije.
Organ v sestavi ministrstva se ustanovi za opravljanje specializiranih strokovnih nalog, izvršilnih in razvojnih upravnih nalog, 
nalog inšpekcijskega in drugega nadzora in nalog na področju javnih služb.
Javna agencija se lahko ustanovi za opravljanje upravnih nalog v skladu s posebnim zakonom, ki ureja javne agencije.

Viri in literatura:
www.zup.si/documents/DrzavniOrganiMinistrstva.pdf (2. 3. 2011).
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POSebNI ORgANI ZA UPRAVO,  
NOtRANje, ZUNANje ZADeVe IN PRAVOSODje SI_ZAC_A.151

ČAS NASTANKA: 1945–1958
KULTURNI KONTEKST

Komisijo za upravo narodne imovine (KUNI) je Predsedstvo Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) ustanovilo 20. 
februarja 1944 in se je prvotno imenovala Komisija za upravo razlaščene imovine (KURI). Člani KUNI so bili imenovani z odlokom 
Predsedstva SNOS z dne 16. 4. 1944. Naloga KUNI je bila upravljanje z narodno imovino, ki je obsegala: premoženje, ki je bilo 
last bivše jugoslovanske države in avtonomnih teles; premoženje, ki so ga po vojni zaplenile zaplembne komisije (na osnovi 
odloka Antifašističega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije z dne 21. 11. 1944), vojaška sodišča, Sodišče slovenske narodne 
časti (SNČ) in civilna sodišča; premoženje oseb, ki jih je okupator izgnal; premoženje, ki ga je okupator zaplenil; premoženje 
brez lastnika (zapuščeno premoženje ) itd. KUNI je z narodno imovino upravljala preko svojih organov, in sicer so bile v vseh 
okrožjih in okrajih ter mestih s položajem okraja ustanovljene okrožne in okrajne uprave narodne imovine; v krajih pa so z 
narodno imovino upravljali posebni krajevni referenti za narodno imovino. Posamezna posestva in podjetja pa so upravljali 
od KUNI postavljeni začasni upravitelji. KUNI je bila podrejena Državni upravi narodnih dobara (DUND) v Beogradu.

UPRAVA NARODNe ImOVINe Celje SI_ZAC/0107

ČAS NASTANKA: 1945–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 31 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V fondu Uprava narodne imovine je združeno gradivo, ki je nastalo pri poslovanju okrožne uprave narodne imovine Celje 
in okrajnih uprav narodne imovine na območju celjskega okrožja. Tudi okrožna uprava narodne imovine Celje je začela 
delovati takoj po osvoboditvi. Za varovanje zaseženega premoženja so postavili krajevne in okrajne referente ter okrožne 
kontrolorje. Hrano in drugo pokvarljivo blago so oddali odseku za trgovino in preskrbo, drugo zaseženo blago iz trgovin pa 
novo ustanovljenim zadrugam. Večja podjetja in kmetijske komplekse je prevzela resorna kmetijska, industrijska in trgovin-
ska oblast. V skladu z zakonom o zaplembi premoženja z dne 5. 6. 1945 so pri vseh okrajih ustanovili tričlanske zaplembne 
komisije, kakor tudi okrožno pritožbeno komisijo. Komisija za upravo narodne imovine je prenehala delovati marca 1946.

Viri in literatura:
SI_ZAC/0107, AŠ 11, Poročila in okrožnice okrožne uprave narodne imovine Celje, 1945.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda narodne imovine so po prenehanju delovanja tega organa hranili v arhivu okraja Celje, po njegovi ukinitvi 
pa so gradivo predali v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zaplembe, 1945–1946; agrarna reforma, 1945–1958; arondacije, 1952; okrožnice komisije za upravljanje narodne imovine 
(KUNI), 1945; zapisniki sej predstavnikov KUNI in DUND, 1945; poročila o delu okrožne uprave narodne imovine Celje in o delu 
okrajnih uprav narodne imovine, 1945; poročilo o likvidaciji okrožne uprave narodne imovine Celje, 1945; seznami narodne 
imovine, 1945; popis imetja ljubljanske škofije v Zgornji Savinjski dolini, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1991)



217

SI_ZAC_A.152

POSebNI ORgANI ZA gOSPODARStVO IN FINANCe SI_ZAC_A.152

ČAS NASTANKA: 1851–2002
KULTURNI KONTEKST

Davčne uprave so od druge polovice 19. stoletja izvajale naloge davčne službe v skladu z zakoni, ki so urejali obdavčevanje 
in postopek v zvezi z obdavčevanjem. Provizorična ustanovitev davčnih uradov je bila izvršena na temelju odločbe 19. 
septembra 1849 in finančnega ministrskega ukaza z dne 19. novembra 1849. Davčni uradi so skrbeli za odmero, pobiranje, 
obračunavanje in odvajanje direktnih davkov. Leta 1850 so bile v deželah za upravo direktnih davkov ustanovljene davčne 
direkcije, ki so bile neposredno podrejene finančnemu ministrstvu. Leta 1849 je bilo na Štajerskem 65 davčnih uradov. Tudi v 
času med prvo in drugo svetovno vojno so davčni uradi delovali v okviru Dravsko finančnega ravnateljstva v Ljubljani. Leta 
1931 so delovale davčne uprave v Brežicah, Celju, Črnomlju, Gornji Radgoni, Gornjem Gradu, Kamniku, Kočevju, Kozjem, Ko-
njicah, Kranju, Krškem, Laškem, Radovljici, Ribnici, Slovenj Gradcu, Slovenski Bistrici, Škofji Loki, Šmarju pri Jelšah, Šoštanju, 
Višnji Gori in Vrhniki.
Po drugi svetovni vojni je davčna služba delovala v okviru občinskih uprav.
Leta 1959 je bila z zakonom ustanovljena Služba družbenega knjigovodstva. Z ukazom o razglasitvi prvega Zakona o družbe-
nem knjigovodstvu (SDK) 19. 10. 1959 (Ur. l. FLRJ, št. 43/59) je bilo uvedeno družbeno knjigovodstvo kot javna služba, s katero 
se je zagotavljala evidenca in kontrola uporabe družbenih sredstev in razpolaganja z njimi, evidenca o gospodarskih gibanjih 
in kontrola nad tem, kako uporabniki družbenega premoženja izpolnjujejo obveznosti do družbene skupnosti. Na osnovi 
tega zakona je SDK delovala v okviru Narodne banke FLRJ, organizirala se je pri Glavni centrali, centralah in podružnicah 
Narodne banke FLRJ. V sestavi SDK je bila tudi finančna inšpekcija. Svoja poročila so podružnice SDK pošiljale tudi upravnim 
organom občinskih ljudskih odborov, ki so bili pristojni za finance. Guverner Narodne banke je skrbel za organizacijo in delo 
celotne službe SDK ter za strokovna navodila, ki so bila obvezna za vse organe SDK.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem knjigovodstvu iz leta 1962 (Ur. l. FLRJ, št. 39/62) je bila 1. 11. 1962 
izvedena razmejitev poslov med Službo družbenega knjigovodstva in Narodno banko FLRJ. SDK je postala samostojna in 
enotna služba pri Narodni banki. V letu 1964 so organizirali dva organizacijska dela: kontrolo uporabnikov družbenih sredstev 
iz gospodarstva in kontrolo uporabnikov iz negospodarstva. V letu 1965 pa se je z Zakonom o dopolnitvah Zakona SDK (Ur. 
l. SFRJ, št. 23/65) SDK popolnoma osamosvojila iz sestave Narodne banke SFRJ. Zakon je tudi določal SDK kot pravno osebo 
s sedežem v Beogradu. Določil je tudi odgovornost SDK do Zvezne skupščine in Zveznega izvršnega sveta. Ta zakon je pred-
pisoval, da SDK opravlja plačilni promet na enoten način na vsem ozemlju Jugoslavije ter da ima lahko svoje organizacijske 
enote v krajih, v katerih je to potrebno. Zakon iz leta 1967 (Ur. l. SFRJ, št. 23/67) je predpisal SDK-ju statistična raziskovanja, ki 
so imela pomen za vso državo. Hkrati je predpisal tudi organizacijo podružnic s sedeži v posameznih krajih ter sedeži central 
v glavnih mestih republik in avtonomnih pokrajin ter glavne Centrale za Jugoslavijo v Beogradu.
Po osamosvojitvi leta 1991 je naloge Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije v celoti prevzela Služba družbenega 
knjigovodstva v Republiki Sloveniji.
Do sprememb v organiziranosti davčne službe pa je prišlo v 90. letih 20. stoletja. Prvi korak je bil narejen 1. marca 1992 z usta-
novitvijo Republiške uprave za javne prihodke (RUJP) z njenimi območnimi izpostavami Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, 
Črnomelj, Domžale, Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, Kamnik, Kočevje, 
Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana Bežigrad, Ljubljana Center, Ljubljana Moste Polje, Ljubljana Šiška, 
Ljubljana Vič-Rudnik, Ljutomer, Logatec, Maribor-Pesnica-Ruše, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, 
Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj Gradec, 
Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, 
Vrhnika, Zagorje ob Savi, Žalec in Ljubljana-mesto.
Ta organ je bil neposredno organiziran v sestavi Ministrstva za finance. Kljub reorganizaciji sta davčno službo še vedno 
opravljali novonastala Republiška uprava za javne prihodke in Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira-
nje in informiranje (APPNI). RUJP je delovala v okviru pristojnosti za področje obdavčitve, pobiranja in nadziranja davkov 
fizičnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov, APPNI je pokrivala obdavčenje, pobiranje in nadzor nad davčnimi 
obveznostmi pravnih oseb.
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet je pričela z delovanjem julija 1994 kot pravni naslednik Službe družbenega 
knjigovodstva v Republiki Sloveniji (SDK). Agencija je bila pravna oseba in je imela status javnega zavoda. Sedež javnega 
zavoda je bil v Ljubljani. Agencija je opravljala naslednje naloge: plačilni promet v državi, davčno nadziranje (s kontrolira-
njem in inšpiciranjem), statistiko kot del nacionalnega programa statističnih raziskovanj, vodila register imetnikov računov, 
informiranje, drugo nadziranje v skladu z zakonom, revidiranje lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, druge naloge po 
posebnih predpisih in na njih temelječi pogodbi.
Agencijo je upravljal in njeno delovanje nadzoroval svet Agencije. Svet Agencije je imel poleg predsednika še osem članov. 
Agencijo je vodil in zastopal generalni direktor, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Generalnega direktorja je imenoval 
in razreševal svet Agencije v soglasju z Vlado Republike Slovenije.
20. 3. 1996 je državni zbor sprejel Zakon o davčni službi, ki je stopil v veljavo 1. julija istega leta. Davčna uprava je od tedaj 
organ v sestavi Ministrstva za finance. Davčna uprava organizira, vodi in upravlja davčni register. Sestavljena je iz Glavnega 
urada s sedežem v Ljubljani, davčnih uradov (teh je 14 in imajo sedeže v Brežicah, Celju, Kočevju, Kopru, Kranju, Ljubljani, 
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Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, Postojni, Ptuju, Trbovljah in Velenju), izpostav kot notranjih organizacij-
skih enot območnih davčnih uradov in Posebnega davčnega urada s sedežem v Ljubljani.
Davčna uprava Republike Slovenije opravlja naloge davčne službe: pobiranje davkov in drugih obveznih dajatev; opravljanje 
nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti, določenih s predpisi o obdavčenju; 
preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih ravnanj, določenih v predpisih, za nadzor nad izvajanjem 
katerih je pristojna služba, ter vodenje postopka za prekrške prekrškovnega organa; prisilna izterjava denarnih terjatev države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in na podlagi zakona, ki ureja 
prekrške; izvajanje predpisov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnosti) in mednarodnih pogodb, ki obvezujejo 
Slovenijo z delovnega področja službe, sodelovanje in izmenjava podatkov z organi Skupnosti, pristojnimi organi držav čla-
nic EU in s pristojnimi organi drugih držav; sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji s področja 
davkov; proučevanje in analiziranje delovanja davčnega sistema in ukrepov davčne politike ter dajanje pobud za reševanje 
zadev s tega področja; opravljanje drugih nalog,določenih z zakonom ali s predpisom na podlagi zakona.
Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada za: banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične 
igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške 
družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe.

Viri in literatura:
Splošni pregled Dravske banovine, Glavni statistični podatki upravna, sodna in cerkvena razdelitev 
ter imenik krajev, Ljubljana 1939, str. 41.
Zakon o davčni službi, (Ur. l. RS, št. 14/92).
Statut Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (Ur. l. RS, št. 62/96).
Zakon o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. l. RS, št. 
48/1994.
http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25697 (24. 11. 2010)
www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/lozar191.pdf (25. 10. 2010).
www.durs.gov.si (25. 10. 2010).

AgeNCIjA RePUblIKe SlOVeNIje  
ZA PlAčIlNI PROmet, PODRUžNICA tRbOVlje SI_ZAC/0585

ČAS NASTANKA: 1949–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 35,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 356 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni je davčna in finančna služba delovala v okviru trboveljske občinske uprave za družbene prihodke. 
V letu 1965 so na podlagi dopolnil zakona Službe družbenega knjigovodstva (SDK) organizirali njeno podružnico tudi v 
Trbovljah. 10. aprila 1992 je začela z delom Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Trbovlje, kot pravni naslednik 
SDK v Trbovljah pa je 1994 začela delovati Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (APP), podružnica Trbovlje kot 
podružnica IV. velikostnega razreda.
Bistvene naloge (evidenčna, informativno-analitična in kontrolna funkcija, opravljanje ekonomsko finančne revizije in 
plačilnega prometa) so se ohranile vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991. Ekonomsko-finančna revizija, ki jo je opravljala 
podružnica SDK v Trbovljah, je zajemala revizijo zaključnih računov in ekonomsko-finančno revizijo poslovanja uporabnikov 
družbenih sredstev. Pri reviziji zaključnih računov je ugotavljala nezakonitosti oziroma nepravilnosti stanja sredstev in njihovih 
virov oziroma rezultatov poslovanja.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo prevzela Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in ga 
na podlagi izdanih navodil predala v Zgodovinski arhiv Celje leta 2002 in 2008.

VSEBINA
Register imetnikov računov, 1949–2001; informacije in analize, 1983–1995; splošni akti, 1974–2001; seje delovne skupnosti, 
1984–1994.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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AgeNCIjA RePUblIKe SlOVeNIje  
ZA PlAčIlNI PROmet, PODRUžNICA Celje SI_ZAC/1249

ČAS NASTANKA: 1952–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 113
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1130 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni je davčna in finančna služba delovala v okviru celjske občinske uprave za družbene prihodke. V letu 
1965 so na podlagi dopolnil zakona Službe družbenega knjigovodstva (SDK) organizirali njeno podružnico v Celju. 10. aprila 
1992 je začela z delom Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Celje, kot pravni naslednik SDK v Celju pa je 1994 za-
čela delovati Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (APP), podružnica Celje kot podružnica II. velikostnega razreda.
Bistvene naloge (evidenčna, informativno-analitična in kontrolna funkcija, opravljanje ekonomsko finančne revizije in 
plačilnega prometa) so se ohranile vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991. Ekonomsko-finančna revizija, ki jo je opravljala 
podružnica SDK v Celju, je zajemala revizijo zaključnih računov in ekonomsko-finančno revizijo poslovanja uporabnikov 
družbenih sredstev. Pri reviziji zaključnih računov je ugotavljala nezakonitosti oziroma nepravilnosti stanja sredstev in njihovih 
virov oziroma rezultatov poslovanja.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo APP prevzela Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
in ga na podlagi izdanih navodil predala Zgodovinskemu arhivu Celje leta 2002 in 2008.

VSEBINA
Zaključni računi podjetij, društev, zavodov, 1952–1997; obračun davka od dobička, 1990–1993, obračun davka iz dohodka, 
1986; mape imetnikov žiro in drugih računov podružnice Celje in ekspozitur Laško, Slovenske Konjice, Šmarje, Žalec, Šentjur, 
Hrastnik; navodilo zakona za preprečevanje pranja denarja; projektna dokumentacija; delovna navodila, 1994–2001; zapisniki 
sveta in kolegija, 1991–1998; protipožarni sistemi za ekspoziture Laško, Šmarje, Šentjur in Slovenske Konjice.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

AgeNCIjA RePUblIKe SlOVeNIje  
ZA PlAčIlNI PROmet, PODRUžNICA KRšKO SI_ZAC/1252

ČAS NASTANKA: 1952–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 61,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 614 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni je davčna in finančna služba delovala v okviru krške občinske uprave za družbene prihodke. V letu 1965 
so na podlagi dopolnil zakona Službe družbenega knjigovodstva (SDK) organizirali njeno podružnico v Krškem. 10. aprila 1992 
je začela z delom Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Krško, kot pravni naslednik SDK v Krškem pa je 1994 začela 
delovati Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (APP), podružnica Krško kot podružnica IV. velikostnega razreda.
Bistvene naloge (evidenčna, informativno-analitična in kontrolna funkcija, opravljanje ekonomsko finančne revizije in 
plačilnega prometa) so se ohranile vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991. Ekonomsko-finančna revizija, ki jo je opravljala 
podružnica SDK v Krškem, je zajemala revizijo zaključnih računov in ekonomsko-finančno revizijo poslovanja uporabnikov 
družbenih sredstev. Pri reviziji zaključnih računov je ugotavljala nezakonitosti oziroma nepravilnosti stanja sredstev in njihovih 
virov oziroma rezultatov poslovanja.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo APP prevzela Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
in ga na podlagi izdanih navodil predala Zgodovinskemu arhivu Celje leta 2002 in 2008.

VSEBINA
Register imetnikov računov, 1952–2001; statistika in informiranje, 1961–2001; organizacija, kadri in splošne naloge, 1962–2001.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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AgeNCIjA RePUblIKe SlOVeNIje  
ZA PlAčIlNI PROmet, PODRUžNICA VeleNje SI_ZAC/1255

ČAS NASTANKA: 1947–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 49,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 491 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni je davčna in finančna služba delovala v okviru velenjske občinske uprave za družbene prihodke. V 
letu 1965 so na podlagi dopolnil zakona Službe družbenega knjigovodstva (SDK) organizirali njeno podružnico v Velenju. 
10. aprila 1992 je začela z delom Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Velenje, kot pravni naslednik SDK v Vele-
nju pa je 1994 začela delovati Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (APP), podružnica Velenje kot podružnica IV. 
velikostnega razreda.
Bistvene naloge (evidenčna, informativno-analitična in kontrolna funkcija, opravljanje ekonomsko finančne revizije in 
plačilnega prometa) so se ohranile vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991. Ekonomsko-finančna revizija, ki jo je opravljala 
podružnica SDK v Velenju, je zajemala revizijo zaključnih računov in ekonomsko-finančno revizijo poslovanja uporabnikov 
družbenih sredstev. Pri reviziji zaključnih računov je ugotavljala nezakonitosti oziroma nepravilnosti stanja sredstev in njihovih 
virov oziroma rezultatov poslovanja.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji državne uprave je gradivo APP prevzela Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve 
in ga na podlagi izdanih navodil predala Zgodovinskemu arhivu Celje leta 2002 in 2008.

VSEBINA
Mape imetnikov računov, 1947–2000; zapisniki sej Sveta delovne skupnosti, 1973–1990, zapisniki sej zbora delovnih ljudi, 
1973–1990, zapisniki sej kolegija Službe družbenega knjigovodstva, podružnice Velenje, 1973–1992; splošni akti, 1974–1997, 
načrt tehničnega in fizičnega varovanja, 1991–2001; disciplinska in materialna odgovornost, 1995–2000; dokumentacija o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, 1994–1997; informacije in analize, 1975–1992, zaključni računi in letna poročila podjetij, 
društev, zavodov, letne zbirne tabele o plačilih za investicije, 1973–2001.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

DAVčNA UPRAVA RePUblIKe SlOVeNIje,  
DAVčNI URAD Celje – IZPOStAVA SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1396

ČAS NASTANKA: 1953–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni je davčna in finančna služba delovala v okviru konjiške občinske uprave za družbene prihodke. Do 
uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega organa je od marca 1992 naloge davčnega organa opravljala Repu-
bliška uprava za javne prihodke (RUJP), območna izpostava Slovenske Konjice. Z uveljavitvijo zakona o davčni službi pa je s 
1. julijem 1996 za to območje organizirana izpostava Davčnega urada Celje.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji davčne službe leta 1996 je skrb za gradivo republiške uprave za javne prihodke, izpostave Slovenske Konjice, 
prevzel Davčni urad Celje, nato pa je bilo gradivo leta 2005 predano Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Dohodnina, 1992, davek na motorna vozila, 1989–1993, davek od dejavnosti, 1953–1983.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

DAVčNA UPRAVA RePUblIKe SlOVeNIje, DAVčNI URAD VeleNje SI_ZAC/1397

ČAS NASTANKA: 1979–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni je davčna in finančna služba delovala v okviru velenjske občinske uprave za družbene prihodke. Do 
uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega organa je od marca 1992 naloge davčnega organa opravljala Repu-
bliška uprava za javne prihodke (RUJP), območna izpostava Velenje. Z uveljavitvijo zakona o davčni službi s 1. julijem 1996 pa 
je za območji upravnih enot Velenje in Mozirje organiziran Davčni urad Velenje. Davčni urad Velenje ima izpostavo v Mozirju.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji davčne službe leta 1996 je skrb za gradivo republiške uprave za javne prihodke, izpostave Velenje, prevzel 
Davčni urad Velenje, nato pa je bilo gradivo leta 2005 predano Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, 1979–1984, davek od premoženja, 1993, prometni davek, 1993; davek 
od kmetijstva, 1993.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

DAVčNA UPRAVA RePUblIKe SlOVeNIje, DAVčNI URAD Celje SI_ZAC/1398

ČAS NASTANKA: 1974–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni je davčna in finančna služba delovala v okviru celjske občinske uprave za družbene prihodke. Do uve-
ljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega organa je od marca 1992 naloge davčnega organa opravljala Republiška 
uprava za javne prihodke (RUJP), območna izpostava Celje. Z uveljavitvijo zakona o davčni službi s 1. julijem 1996 pa je za 
območja upravnih enot Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Žalec in Šmarje pri Jelšah organiziran Davčni urad 
Celje. Davčni urad Celje ima izpostave v Laškem, Slovenskih Konjicah, Šentjurju pri Celju, Šmarju pri Jelšah in Žalcu.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji davčne službe leta 1996 je skrb za gradivo Republiške uprave za javne prihodke, izpostave Celje, prevzel 
Davčni urad Celje, nato pa je bilo gradivo leta 2005 predano Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Ugotavljanje izvora premoženja, 1974–1976, izterjave, 1983–1999; pritožbe na odmero davka, 1988–1989; napoved za odmero 
davka iz dohodka iz dejavnosti, 1980–1992.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

DAVčNA UPRAVA RePUblIKe SlOVeNIje, DAVčNI URAD bRežICe SI_ZAC/1399

ČAS NASTANKA: 1965–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni je davčna in finančna služba delovala v okviru brežijske občinske uprave za družbene prihodke. Do 
uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega organa je od marca 1992 naloge davčnega organa opravljala Repu-
bliška uprava za javne prihodke (RUJP), območna izpostava Brežice. Z uveljavitvijo zakona o davčni službi s 1. julijem 1996 pa 
je za območja upravnih enot Brežice, Krško in Sevnica organiziran Davčni urad Brežice, ki ima izpostave v Krškem in Sevnici.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji davčne službe leta 1996 je skrb za gradivo republiške uprave za javne prihodke, izpostave Brežice, prevzel 
Davčni urad Brežice, nato pa je bilo gradivo leta 2005 predano Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Davek od dobička iz kapitala, 1993, davek od dohodkov iz premoženja, 1974–1993; davek od kmetijstva, 1986–1992, davek 
na motorna vozila, 1976–1993; obračun davka od prometa proizvodov, 1991–1992, odmera dohodnine, 1991–1993, davek 
na dediščine in darila, 1976–1993; sodna taksa, 1986–1993, odmera davka iz dejavnosti, 1965–1991.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

DAVčNI URAD KOStANjeVICA SI_ZAC/1449

ČAS NASTANKA: 1851–1890
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Za upravo direktnih davkov so bile leta 1850 v deželah ustanovljene davčne direkcije, ki so bile neposredno podrejene finanč-
nemu ministrstvu. Ustanovitev davčnega urada Kostanjevica je bila izvršena na osnovi odloka z dne 19. septembra 1849 in 
finančnega ministrskega ukaza z dne 19. novembra 1849. Z delovanjem je začel 1. februarja 1850. Davčni urad je skrbel za 
odmero, pobiranje, obračunavanje in odvajanje direktnih davkov.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Davčnega urada Kostanjevica se je prvotno nahajalo pri zbirki zemljiških knjig različnih gospostev z območja Po-
savja in tako je bilo tudi v okviru zbirke v sedemdesetih letih 20. stoletja predano v Zgodovinski arhiv Celje. Pri popisovanju 
zemljiških knjig se je gradivo iz zbirke izločilo in formiran je bil samostojni fond.

VSEBINA
Glavna depozitna knjiga davčnega urada Kostanjevica, 1851–1890.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2006)
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POSebNI ORgANI ZA NegOSPODARStVO SI_ZAC_A.153

ČAS NASTANKA: 1860–1994
KULTURNI KONTEKST

Od druge polovice 19. stoletja sta državna oblast s svojimi upravnimi organi, kakor tudi občine s svojimi organi skrbeli za 
različna področja družbenega življenja (med drugim, da lastnina in človek nista bila ogrožena, skrbeti za zdravje občanov 
in za ubožce, ureditev in vzdrževanje šol …).
Leta 1869 je bil sprejet tretji šolski zakon, ki je v razvoju šolstva pomenil pravo revolucijo. Cerkev je svojo funkcijo pri vodenju 
in nadziranju šol izgubila. Za nadzornike nad didaktično-pedagoškim stanjem šol so bili postavljeni šolski inšpektorji, za 
vodstvo in nadzor nad vzgojo pa šolski sveti. Šolski sveti so bili organi, ki so bili delno imenovani (približno 1/3 članov) in 
delno voljeni. Člani šolskih svetov so funkcijo opravljali brezplačno. Po zakonu o šolskem nadzorstvu za Vojvodino Štajersko 
z dne 8. februarja 1869 so bili predpisani: deželni šolski svet v Gradcu kot najvišja deželna šolska oblast, okrajni šolski sveti 
na sedežih posameznih okrajev in krajevni šolski sveti v vsaki šolski občini.
Nastanek in razvoj srednjeveških mest ter izoblikovanje meščanske elite sta povzročila, da so se v sistem delitve miloščin kot 
tudi institucionalne in individualne dobrodelnosti, ki je bil sprva v domeni Cerkve, začele vedno bolj vpletati mestne oblasti, 
kasneje tudi državne, ki so kontinuirano širile sistem ukrepov na socialnem področju. V drugi polovici 18. stoletja so začeli 
delovati župnijski ubožni inštituti, ki so v večjih mestih prerasli v ubožne inštitute kot centralne ustanove za reveže, katerih 
namen je bil, da so poleg pomoči revežem, skrbeli predvsem za preprečevanje vzrokov, ki so vodili v revščino. Od srede 19. 
stoletja so se v področje socialne politike aktivno vključile deželne in občinske uprave (ubožni sveti). Po prvi svetovni vojni 
pa se je področje socialne politike že začelo obravnavati v okviru samostojnega oddelka oziroma poverjeništva za socialno 
skrbstvo, po letu 1924 pa oddelka za socialno politiko.
Po drugi svetovni vojni je socialno varstvo postalo izključna naloga in obveznost države, laične in cerkvene dobrodelne or-
ganizacije so bile odpravljene. Do konca leta 1975 je bila dejavnost socialnega skrbstva financirana iz občinskih proračunov. 
V letu 1976 so se v postopku planiranja potreb in materialnih možnosti za socialnoskrbstvene storitve začele uveljavljati 
občinske skupnosti socialnega skrbstva.
Kulturne skupnosti so bile ustanovljene na podlagi Zakona o kulturnih skupnostih (Ur. l. SRS, 257/1970). V kulturne skupnosti so 
se samoupravno povezovali posamezniki, delovne in druge organizacije, društva in skupine, ki so opravljale kulturno dejav-
nost, drugi občani in organizacije ter družbenopolitične skupnosti z namenom usklajevanja svojih interesov ter oblikovanja 
in uresničevanja delovnih programov na področju kulture. Z delovanjem so prenehale leta 1989.

Viri in literatura:
Metka Bukošek, Ivanka Zajc Cizelj, Šolski sveti 1864–1941, Celje 1996, str. 3–5.
Sonja Anžič, Zgodovina socialne politike v osrednjem slovenskem prostoru do druge svetovne vojne.
http://www.sweep.uni-siegen.de/Sweep_PDF/3dSlovenia-Programm.pdf (26. 11. 2010)

CeNteR ZA SOCIAlNO DelO bRežICe SI_ZAC/0372

ČAS NASTANKA: 1940–1969
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 46 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Do konca leta 1975 je bila dejavnost socialnega skrbstva financirana iz občinskih proračunov. V letu 1976 so se v postopku 
planiranja potreb in materialnih možnosti za socialnoskrbstvene storitve začele uveljavljati občinske skupnosti socialnega 
skrbstva. Tako se je formirala tudi Občinska skupnost socialnega skrbstva občine Brežice. Strokovno socialno delo je opravljal 
Center za socialno delo. Slednji je bil ustanovljen leta 1984. Naloge občinske skupnosti socialnega varstva Brežice so bile: druž-
beno-denarne pomoči; oskrba in varstvo v socialnih zavodih; pomoč občanom in družinam pri načrtovanju družine, vzgoji in 
vzreji otrok; pomoč pri usposabljanju za življenje in delo; pomoč posameznikom in družinam pri preprečevanju alkoholizma 
in narkomanije; organizacija dela invalidnih oseb pod posebnimi pogoji; varstvo in organizirana pomoč občanom na domu 
in organizacija oskrbe ostarelih v drugi družini ter druge storitve socialnega dela.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Občinske skupnosti socialnega skrbstva Brežice je gradivo prevzel v hrambo Center za socialno delo Brežice. Slednji 
je leta 2007 predal gradivo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Urejanje očetovstva, 1940–1969; preživnine, 1946–1968; posvojitve, 1955–1966; razveza zakonske zveze, 1957–1969; rejništvo, 
1961–1969; skrbništvo, 1946–1969; premoženjsko skrbništvo, 1954–1960.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

KRAjeVNI šOlSKI ODbOR RAKA SI_ZAC/0446

ČAS NASTANKA: 1923–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni šolski odbor Raka je bil upravni organ, ki je urejal šolska vprašanja na območju občine Raka. Na podlagi uredbe 
iz leta 1927 je nasledil Krajevni šolski svet Raka, ki je bil ustanovljen na osnovi zakonov iz let 1868 in 1870. Po drugi svetovni 
vojni je bilo njegovo delovanje obnovljeno.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi krajevnega šolskega sveta Raka je gradivo prevzela v hrambo osnovna šola Raka, ki ga je nato leta 2005 predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej Krajevnega šolskega odbora Raka, 1923–1965.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

CeNteR ZA SOCIAlNO DelO SeVNICA SI_ZAC/0840

ČAS NASTANKA: 1970–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 16 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V letu 1976 so se v postopku planiranja potreb in materialnih možnosti za socialno skrbstvene storitve začele uveljavljati 
občinske skupnosti socialnega skrbstva. Tako je od leta 1975 do 1982 delovala tudi občinska skupnost socialnega skrbstva 
Sevnica. Center za socialno in svetovalno delo Sevnica je bil kot samostojen zavod, ustanovljen 1. 3. 1982. Kasneje se je prei-
menoval v Center za socialno delo Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi občinske skupnosti socialnega skrbstva Sevnica je gradivo prevzel v hrambo Center za socialno delo Sevnica in 
ga leta 2001 predal v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Družbena pomoč, 1970–1994; skrbništvo, 1975–1988.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

meStNI šOlSKI SVet Celje SI_ZAC/0841

ČAS NASTANKA: 1864–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 23 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni šolski svet Celje (MŠS) je začel s svojim delovanjem leta 1869 in bil leta 1919 razpuščen, ponovno konstituiran pa leta 
1921. Ker je bila Mestna občina Celje občina z lastnim statutom, je MŠS opravljal naloge krajevnega in okrajnega šolskega 
sveta. Skrbel je za izvrševanje veljavnih predpisov, upravljal krajevni šolski fond, skrbel za finančne zadeve za šole, za plače 
učiteljev in ostale prejemke učiteljev, za izobraževanje itd. Deloval je do leta 1927, ko so bili na osnovi uredbe o krajevnih in 
oblastnih šolskih odborih za osnovne in meščanske šole šolski sveti ukinjeni in ustanovljeni šolski odbori.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo mestnega šolskega sveta je bilo do prevzema v arhiv shranjeno v Mestnem muzeju Celje in urejeno v osemdesetih letih.

VSEBINA
Spisi šolskega konkurenčnega odbora, 1864–1868; zapisniki sej mestnega šolskega sveta, 1870–1917; inšpekcijska poročila, 
1872–1918; šolski predpisi in zakonodaja; zaposlovanje učiteljev, plače in ostali prejemki učiteljev, 1866–1918; šoloobvezni 
otroci, šolski izostanki in olajšave; učila in učni pripomočki, šolski fond, zapisniki sej mestnega šolskega sveta, 1919–1941; 
zapisniki šolskih konferenc, poročila, finance, personalije.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1996)

OKRAjNI šOlSKI SVet bRežICe SI_ZAC/0842

ČAS NASTANKA: 1869–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 23 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni šolski svet Brežice je deloval od leta 1869 do 1926. Leta 1927 je bil na osnovi uredbe ukinjen in ustanovljen šolski odbor. 
Deloval je na območju Okrajnega glavarstva Brežice in je teritorialno pokrival sledeče šolske občine: Artiče, Brežice, Globoko, 
Kapele, Orešje, Pišece, Sromlje, Stara vas, Veliki Obrež, Videm, Zdole in Zgornja Sušica. Z delovanjem je prenehal leta 1941.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je gradivo Okrajnega šolskega sveta Brežice prešlo v hrambo v Posavski muzej Brežice skupaj z gradi-
vom Okrajnega glavarstva Brežice. Posavski muzej Brežice je gradivo leta 1976 predal v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej okrajnega in krajevnih šolskih svetov in odborov, 1869–1941; proračuni in računi krajevnih šolskih svetov, zapi-
sniki sej učiteljskih konferenc, 1900–1902; učitelji, 1893–1941 (zaposlitve, plače, karakteristike), šolska statistika, letna poročila, 
izvenšolska dejavnost učiteljev, 1869–1941.
Sistem ureditve: kronološki, tematski

JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (M. Bukošek, 1996)

OKRAjNI šOlSKI SVet KOZje SI_ZAC/0843

ČAS NASTANKA: 1869–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni šolski svet Kozje je deloval od leta 1869 na območju šolskega okraja Kozje in je pokrival sledeče šolske občine: Kopriv-
nica, Kozje, Lopaca, Pečice, Olimje, Pilštanj, Podčetrtek, Podsreda, Ravno, Sopote, Sv. Vid pri Planini, Virštanj, Vrenska Gorca 
in Zagorje.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je gradivo Okrajnega šolskega sveta Kozje prešlo v hrambo v Posavski muzej Brežice skupaj z gradivom 
Okrajnega glavarstva Brežice. Posavski muzej Brežice je gradivo leta 1976 predal v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej okrajnega in krajevnih šolskih svetov, 1869–1903; proračuni krajevnih šolskih fondov in svetov, 1881–1903; statistika 
ljudskih šol, 1894–1895; učitelji (zaposlitve, plače, karakteristike), 1880–1914; učenci (olajšave, zamude, globe), 1880–1920.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (M. Bukošek, 1996)
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OKRAjNI šOlSKI SVet SeVNICA SI_ZAC/0844

ČAS NASTANKA: 1869–1925
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni šolski svet Sevnica je deloval od leta 1869 na območju šolskega okraja Sevnica in je pokrival sledeče šolske občine: 
Blanca, Leskovec, Planina, Podgorje, Rajhenburg (Brestanica), Sevnica in Zabukovje.

HISTORIAT FONDA
Po drugi svetovni vojni je gradivo Okrajnega šolskega sveta Sevnica prešlo v hrambo v Posavski muzej Brežice skupaj z gradi-
vom Okrajnega glavarstva Brežice. Posavski muzej Brežice je gradivo leta 1976 predal v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej okrajnega in posameznih krajevnih šolskih svetov, 1869–1905; šolska statistika, 1882–1925, učitelji (zaposlitve, 
prejemki, karakteristike), 1880–1920; učenci (olajšave, zamude, globe), 1880–1913; finančne zadeve, 1880–1903.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (M. Bukošek, 1996)

ZAVOD ZA PROSVetNO IN PeDAgOšKO SlUžbO tRbOVlje SI_ZAC/0899

ČAS NASTANKA: 1961–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zavod za prosvetno in pedagoško službo v Trbovljah je bil ustanovljen z odločbo Občinskega ljudskega odbora Trbovlje 28. 
aprila 1961 in je deloval na območju občin: Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in Litija. Osnovna naloga zavoda je bila sistematično 
spremljanje, proučevanje in nadzorovanje učnovzgojnega procesa. Svoje zaključke in analize je posredoval vzgojnemu osebju 
na seminarjih, aktivih in v tisku. Zavod je prenehal delovati 14. 8. 1965.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi ustvarjalca je gradivo prevzela Skupščina občine Trbovlje in ga hranila do izročitve v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Zaključni računi, 1961–1965, samoupravni interni akti, poročila šol, 1961–1965, ustanovitvena in likvidacijska dokumentacija.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (1993)

meStNI UbOžNI SVet Celje SI_ZAC/0912

ČAS NASTANKA: 1876–1918
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni ubožni svet je bil ustanovljen na seji mestnega sveta Mestne občine Celje 15. septembra 1861. V mestni ubožni svet 
so bili izvoljeni: Josef Wokaun in dr. Štefan Kočevar (kot člana občinskega odbora), Gašper Gorišek in Ivan (Janez) Hostonski 
(kot celjska meščana), Karolina Wokaun in Suzana Sima (kot celjski meščanki), dr. Josef Neckerman (kot zdravnik) in vikar 
mestne župnije. Ubožnemu svetu je predsedoval okrajni glavar, ki je na to mesto lahko imenoval pooblaščenega občinskega 
svetnika. Mestni ubožni svet je začel sistematično skrbeti za reveže.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdaj je prišlo gradivo v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1876–1918; register izdane denarne pomoči, 1904.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški, slovenski
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PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

CeNteR ZA SOCIAlNO DelO tRbOVlje SI_ZAC/0913

ČAS NASTANKA: 1960–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Zavod za socialno delo Trbovlje je bil ustanovljen z odločbo Občinskega ljudskega odbora Trbovlje 18. avgusta 1962 kot 
strokovna socialna služba. Zavod je prenehal z delom 1. septembra 1965. Njegove naloge so prenesli na referat za socialno 
varstvo pri občini Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo pri urejanju fonda Ukinjena podjetja občine Trbovlje 1947–1967 izločeno in oblikovano kot samostojen fond.

VSEBINA
Zaključni računi, 1963–1965; proračun, 1963; statut zavoda, dokumentacija o ukinitvi.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1993)

KUltURNA SKUPNOSt ObčINe SeVNICA SI_ZAC/0991

ČAS NASTANKA: 1971–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Kulturna skupnost Sevnica je bila ustanovljena na podlagi Zakona o kulturnih skupnostih (Ur. l. SRS, 257/1970). V kulturne 
skupnosti so se samoupravno povezovali posamezniki, delovne in druge organizacije, društva in skupine, ki so opravljale 
kulturno dejavnost, drugi občani in organizacije ter družbenopolitične skupnosti z namenom usklajevanja svojih interesov 
ter oblikovanja in uresničevanja delovnih programov na področju kulture. Z delovanjem je prenehala leta 1989.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je pred prevzemom v arhiv hranil gradivo.

VSEBINA
Delovodnik, 1976; statut, 1975; zapisniki sestankov izvršnega odbora, predsedstva in odborov, 1978–1980, 1985–1989; pro-
gram in pregled pomembnejših nalog za obdobje 1981–1985 in 1986–1995, srednjeročni program razvoja kulture, 1976–1980; 
podatki o stanju kulture in objektov v Sevnici, 1979, programi in poročila posameznih društev in zvez; knjižnica, muzej, kino, 
gledališče, lutkarji, radio Sevnica; obnova objektov; kulturni poročevalec, 1971.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2005)

KUltURNA SKUPNOSt ObčINe Celje SI_ZAC/1245

ČAS NASTANKA: 1971–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kulturna skupnost Celje je bila ustanovljena leta 1971 na podlagi Zakona o kulturnih skupnostih (Ur. l. SRS, 257/1970). V 
kulturne skupnosti so se samoupravno povezovali posamezniki, delovne in druge organizacije, društva in skupine, ki so 
opravljale kulturno dejavnost, drugi občani in organizacije ter družbenopolitične skupnosti z namenom usklajevanja svojih 
interesov ter oblikovanja in uresničevanja delovnih programov na področju kulture. Z delovanjem je prenehala leta 1989.
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HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Kulturne skupnosti Celje je gradivo prevzel v hrambo Občinski sekretariat za družbene dejavnosti. 
Slednji je leta 1991 gradivo predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisnik ustanovne skupščine, 1971, zapisniki sej skupščine, 1972–1989, zapisniki sej izvršnega odbora, 1977–1982, zapisniki 
sej konference delegacij, 1978–1988; poročila in programi, 1976–1989, reševanje vprašanj kulturnih organizacij, 1976–1986; 
proslave in prireditve, 1977–1982; priznanja, 1973–1976; štipendiranje, gradivo komisij in odborov; seminar Človek-delo-kul-
tura, 1978–1983; dopisi s kulturnimi ustanovami, društvi, družbeno političnim organizacijam, šolami, Krajevnimi skupnostmi, 
podjetji; teden domačega filma v Celju, 1976–1988; revija Obrazi, 1977–1985; Celjski zbornik, 1977–1985; Zveza kulturnih 
organizacij Celje, 1977–1988.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Štorman)

KRAjeVNI šOlSKI SVet SVetI jeRNej SI_ZAC/1380

ČAS NASTANKA: 1906–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevni šolski sveti in šolski odbori so delovali kot upravni organi, ki so urejali šolska vprašanja na območju občin. Predpisani 
so bili s tretjim osnovnošolskim zakonom leta 1869 in so v skladu s spremenjenimi predpisi delovali do leta 1941. Krajevni šolski 
(svet) odbor Sv. Jernej je deloval na območju šolske občine Sv. Jernej in v okviru okrajnega šolskega sveta Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Dokumentacija krajevnega šolskega sveta je bila shranjena na Osnovni šoli Loče pri Poljčanah in skupaj z gradivom šole 
predana Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej šolskega sveta, 1906–1941; proračun za šolo, 1907; delovodnik, 1906–1909.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

KUltURNA SKUPNOSt ObčINe žAleC SI_ZAC/1441

ČAS NASTANKA: 1980–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Kulturna skupnost Žalec je bila ustanovljena na podlagi Zakona o kulturnih skupnostih (Ur. l. SRS, 257/1970). V kulturnih 
skupnostih so se samoupravno povezovali posamezniki, delovne in druge organizacije, društva in skupine, ki so opravljale 
kulturno dejavnost, drugi občani in organizacije ter družbenopolitične skupnosti z namenom usklajevanja svojih interesov 
ter oblikovanja in uresničevanja delovnih programov na področju kulture. Občinska kulturna skupnost je prenehala z delo-
vanjem leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja je skrb nad gradivom prevzel Javni sklad Republike Slovenije za kulturno dejavnost, območna enota 
Žalec. Slednji je gradivo predal v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki skupščine ter komisij in odborov, 1982–1989; plani in poročila, 1984–1986; samoupravni sporazum o temeljih plana 
občinske kulturne skupnosti, 1986–1990; poslovniki; Savinova nagrada; gradnja Kulturnega doma, 1980–1988.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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SAmOUPRAVNe INteReSNe SKUPNOStI SI_ZAC_A.160

ČAS NASTANKA: 1967–1990
KULTURNI KONTEKST

Družbenim dejavnostim – tako šolstvu, zdravstvu, kulturi, umetnosti kot znanosti – je bilo mogoče zagotoviti enakovreden 
položaj v družbi le na osnovi interesnega in dohodkovnega povezovanja v samoupravnih interesnih skupnostih. Te so najprej 
zaživele na raziskovalnem in vzgojnoizobraževalnem področju, v kulturi, in to že na osnovi ustavnih dopolnil iz leta 1971, širšo 
osnovo pa so dobile z ustavo 1974. Da bi si zagotovili socialno varnost, so bile ustanovljene še samoupravna interesna skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali drugih oblik socialnega zavarovanja, samoupravne interesne skupnosti na 
stanovanjskem področju (v njih so se združevala sredstva za graditev stanovanj in določala politika ter program te graditve; 
skupaj s stanovalci so upravljale stanovanjske hiše in stanovanja). Na področjih komunalnih dejavnosti, energetike, vodne-
ga gospodarstva, prometa in drugih dejavnosti materialne proizvodnje so lahko bile ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti organizacij združenega dela s teh področij ter uporabnikov njihovih proizvodov in storitev.
Samoupravne interesne skupnosti so se lahko združevale v širše interesne skupnosti, ustanavljale so se zveze in druga zdru-
ženja interesnih skupnosti in vzpostavljale druge oblike medsebojnega sodelovanja.
Kadar se je samoupravna interesna skupnost ustanovila za območje, ki je bilo širše od občine, so se lahko za območja občin 
ustanovile skupnosti kot deli te samoupravne interesne skupnosti.
S samoupravnim sporazumom o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti in z njenim statutom so se urejale zadeve, ki 
so bile skupnega pomena za njene člane, način odločanja o njih, delovno področje, pooblastila in odgovornosti skupščine in 
drugih organov interesne skupnosti ter druga vprašanja skupnega pomena. Zakon je lahko določil, da mora samoupravni 
sporazum o ustanovitvi samoupravne interesne skupnosti, ki opravlja dejavnost posebnega družbenega pomena, oziroma 
njen statut, potrditi organ družbenopolitične skupnosti.
Statut samoupravne interesne skupnosti je moral biti v skladu s samoupravnim sporazumom o njeni ustanovitvi.
Samoupravno interesno skupnost je upravljala skupščina. Skupščino so sestavljali delegati, ki so jih izvolili zaposleni in or-
ganizacije združenega dela ter druge samoupravne organizacije in skupnosti. Skupščina je lahko poverila določene izvršilne 
funkcije svojim izvršilnim organom, ki so ji bili za svoje delo odgovorni.
Samoupravne interesne skupnosti so prenehale z delovanjem leta 1989.

Viri in literatura:
Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije 1974.

SAmOUPRAVNe INteReSNe SKUPNOStI ObčINe ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0295

ČAS NASTANKA: 1981–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Na podlagi ustave iz leta 1974 so bile tudi na območju skupščine občine Zagorje ob Savi ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti za družbene dejavnosti (zdravstvo, sociala, kultura, šolstvo, varstvo pred požarom, raziskovalno dejavnost …). Z 
delovanjem so prenehale leta 1989.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi samoupravnih interesnih skupnosti občine Zagorje v 90. letih 20. stoletja je bilo gradivo predano v arhiv Skupščine 
občine Zagorje, po letu 1994 pa je skrb nad gradivom prevzela Upravna enota Zagorje in ga maja 2009 predala Zgodovin-
skemu arhivu Celje.

VSEBINA
Samoupravna interesna skupnost za varstvo pred požarom (samoupravni akti, sklepi organov), 1981–1989; samoupravni 
sklad za gospodarski razvoj (zapisniki in gradiva sej organov), 1982–1989; občinska raziskovalna skupnost (zapisniki in 
sejna gradiva sej skupščine ter drugih organov skupnosti, samoupravni akti, sklepi, raziskovalne naloge, razstave inovacij, 
pospeševanje podjetništva), 1981–1989.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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SAmOUPRAVNe INteReSNe SKUPNOStI ObčINe SeVNICA SI_ZAC/1243

ČAS NASTANKA: 1975–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 111 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Na podlagi ustave iz leta 1974 so bile tudi na območju skupščine občine Sevnica ustanovljene samoupravne interesne skupnosti 
za družbene dejavnosti (zdravstvo, sociala, kulturo, šolstvo …). Z delovanjem so prenehale leta 1989.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi samoupravnih interesnih skupnosti je gradivo prevzela v hrambo Skupščina občine Sevnica, ki ga je nato predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Občinska izobraževalna skupnost Sevnica (zapisniki sej, letni plani, poročila), 1978–1985; občinska zdravstvena skupnost 
Sevnica (zapisniki sej, letni plani, poročila), 1975–1986; kulturna skupnost (zapisniki sej, letni plani, poročila), 1977–1987; raz-
iskovalna skupnost Sevnica (zapisniki sej, letni plani, poročila), 1975–1989; skupnost socialnega varstva Sevnica (zapisniki sej, 
letni plani, poročila), 1975–1986; telesnokulturna skupnost Sevnica (zapisniki sej, letni plani, poročila), 1978–1984; skupnost 
otroškega varstva Sevnica (zapisniki sej, letni plani, poročila), 1976–1989.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SAmOUPRAVNe INteReSNe SKUPNOStI ObčINe mOZIRje SI_ZAC/1259

ČAS NASTANKA: 1975–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Na podlagi ustave iz leta 1974 so bile tudi na območju skupščine občine Mozirje ustanovljene samoupravne interesne skupnosti 
za družbene dejavnosti (zdravstvo, sociala, kulturo, šolstvo, raziskovalno dejavnost …). Z delovanjem so prenehale leta 1989.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi samoupravnih interesnih skupnosti je gradivo prevzela v hrambo Skupščina občine Mozirje, ki ga je nato predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej skupščin in odborov, 1982–1986; občinska raziskovalna skupnost, 1979–1990; poplavljenci, 1990; izvajanje sa-
nacijskega programa Rekreacijsko-turističnega centra (RTC) Golte – aneks, 1966; sofinanciranje Savinjskih novic za leto 1985; 
poročilo o delu RTC Golte za leto 1985; Planinsko društvo Mozirje-Zgornje savinjska alpinistična sekcija – poročilo odprave na 
Grenlandijo, 1984; združevanje sredstev za izgradnjo kampa v Logarski dolini, 1982; anketa o potrebah po letalskem prevozu 
potnikov v letu 1981; razpis za podelitev priznanj Stanka Bloudka za leto 1982; razreševanje problematike RTC Golte, 1982; 
program dela pri pripravi družbenega plana 1986–1990; problematika vzgoje in izobraževanja s poudarkom na predšolski 
vzgoji in izobraževanju, 1986; seje odbora za inovativno in raziskovalno dejavnost, 1990; analiza stanja onesnaženosti zraka 
in poljščin na ožjem območju tovarne Glin Nazarje, 1987; statut samoupravne interesne skupnosti socialnega varstva, 1975.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SAmOUPRAVNe INteReSNe SKUPNOStI ObčINe šeNtjUR SI_ZAC/1334

ČAS NASTANKA: 1979–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
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HISTORIAT USTVARJALCA
Na podlagi ustave iz leta 1974 so bile tudi na območju skupščine občine Šentjur pri Celju ustanovljene samoupravne interesne 
skupnosti za družbene dejavnosti (zdravstvo, sociala, kulturo, šolstvo, varstvo pred požarom, raziskovalno dejavnost …). Z 
delovanjem so prenehale leta 1989.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi samoupravnih skupnosti v 90. letih 20. stoletja je skrb za gradivo prevzela Skupščina občine Šentjur, leta 2004 pa 
ga je Upravna enota Šentjur predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Občinska izobraževalna skupnost (samoupravni sporazum o ustanovitvi, statut, registrska dokumentacija, karton podpi-
snikov), 1982–1990; skupnost otroškega varstva Šentjur (samoupravni sporazum o ustanovitvi, statut, poslovnik skupščine, 
registrska dokumentacija, karton podpisnikov), 1984–1986; telesnokulturna skupnost Šentjur (samoupravni sporazum o usta-
novitvi, statut, registrska dokumentacija), 1984–1989; kulturna skupnost Šentjur (samoupravni sporazum o ustanovitvi, statut, 
registrska dokumentacija), 1983–1989; občinska skupnost socialnega skrbstva Šentjur (samoupravni sporazum o ustanovitvi, 
sklep skupščine občine), 1981–1989; cestna skupnost občine Šentjur (samoupravni sporazum o ustanovitvi, statut, poslovnik 
skupščine, registrska dokumentacija, karton podpisnikov), 1983–1987; komunalna skupnost občine Šentjur (samoupravni 
sporazum o ustanovitvi, statut, poslovnik skupščine, registrska dokumentacija, karton podpisnikov), 1983–1984; stanovanjska 
skupnost občine Šentjur (samoupravni sporazum o ustanovitvi, statut, poslovnik skupščine, karton podpisnikov), 1984–1989; 
občinska zdravstvena skupnost (samoupravni sporazum o ustanovitvi, statut, sklep skupščine občine Šentjur, registrska doku-
mentacija), 1982–1985; statut Enote komunalno cestne skupnosti Šentjur pri Celju za upravljanje s stavbnim zemljiščem, 1979.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 2009)
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PRAVOSODje SI_ZAC_A.200

ČAS NASTANKA: 1735–2001
KULTURNI KONTEKST

Pravosodje oziroma pravosodni sistem preko državnih ustanov izvaja sodno dejavnost. V širšem pomenu lahko štejemo sem 
tudi organe pravosodne uprave, ki skrbijo, da se sodna oblast lahko izvršuje. Ožje gledano pa so to predvsem sodišča, ki za-
gotavljajo spoštovanje pravnih norm, kaznujejo kršitelje, zagotavljajo pravno varnost pravnih in fizičnih oseb. S tem zaščitijo 
temeljne človeške pravice in svoboščine. V preteklosti lahko sledimo različnim pravosodnim sistemom. Skozi gradivo, ki ga 
hrani Zgodovinski arhiv v Celju, lahko sledimo razvoju pravosodja, ki je sovpadalo z različnimi družbenimi gibanji. Največji 
prelom pomenijo meščanske revolucije, ki so pripeljale do ločitve zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti. 
Sistem sodišč, ki se je razvil v drugi polovici 19. stoletja v Habsburški monarhiji, je postavil temelje pravosodnega sistema, ki 
ga poznamo še danes. Podlaga za nastanek novih sodišč je bil cesarski patent z dne 14. junija 1849. Z njim so bila ukinjena 
patrimonialna sodišča, zemljiškim gospoščinam ter mestnim in trškim magistratom pa odvzeta sodna oblast. Pravosodje 
in uprava sta postali ločeni tudi na prvi stopnji, kar se je pri višjih organih zgodilo že prej. Poleg nastanka novih sodišč so se 
razvile tudi druge sodne veje, kot so državna tožilstva. Postopoma so nastajala tudi nova specialna sodišča, kot so trgovska, 
rudarska, obrtna, upravna. Razvila se je tudi institucija notariata. Avstrijski pravni model je ostal v veljavi tudi po nastanku 
Kraljevine SHS do leta 1929 in se razširil še na Prekmurje. Po letu 1929 je Kraljevina Jugoslavija izdala vrsto zakonov, s katerimi 
je poenotila pravni sistem. V času okupacije so bili v Sloveniji uvedeni različni okupacijski pravni sistemi. Na Štajerskem se 
je uveljavil nemški okupacijski sistem, ki je bolj ali manj uspešno deloval do leta 1945. Poleg nemške organizacije sodstva 
je začelo nastajati tudi partizansko sodstvo. V Sloveniji je bil izdan že leta 1944 odlok o začasni ureditvi narodnih sodišč in 
o narodnih sodnikih (Ur. l. SNOS, št. 4/26), ki je odrejal delovanje civilnih sodišč v vojnem času. Vendar na Štajerskem ni bilo 
ustanovljeno niti eno partizansko civilno sodišče. Leto 1945 je prineslo velike spremembe v družbenem in političnem sistemu, 
kar je močno vplivalo tudi na razvoj pravosodja. Ukinjena so bila državna pravobranilstva, notariat, začasno tudi redna 
sodišča. Posebno vlogo so odigrala vojaška sodišča, ustanovljeno pa je bilo tudi Sodišče narodne časti. Še istega leta so bila 
vzpostavljena redna sodišča, vendar so imela podrejen položaj, saj se je močno povečala vloga javnih tožilstev in organov 
za notranje zadeve. Del zadev, za katere so bila prej pristojna sodišča, je prešlo na upravo (npr. varstvene zadeve leta 1947). Z 
uvedbo jugoslovanskega samoupravnega socializma so nastala nekatera posebna sodišča, kot so sodišča združenega dela 
ali družbeni pravobranilci samoupravljanja. Njihova naloga je bilo varovanje samoupravnih pravic in družbene lastnine. 
Leta 1979 so izvedli reorganizacijo sodstva. Tako so nastala temeljna sodišča in temeljna javna tožilstva. Po osamosvojitvi 
Slovenije so sodni organi delovali naprej, edino tožilstva niso bila več dolžna upoštevati navodil zveznega javnega tožilca. 
Leta 1994 so obnovili okrožna in okrajna sodišča, javna tožilstva so postala državna tožilstva, obnovil se je notariat, nastalo 
je upravno sodišče, preoblikovala so se pravobranilstva, sodišča združenega dela so se preoblikovala v delovna sodišča. 
Družbenega pravobranilca samoupravljanja so začeli postopoma ukinjati, tisti pa, ki so še ostali, pa so leta 1994 postali 
namestniki družbenega pravobranilca RS. 

Viri in literatura: 
Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1969.
Ema Ogrizek, Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 2009.
Jelka Melik, V imenu Njegovega Veličanstva Kralja!, Ljubljana 2000.
Pravni leksikon, Beograd 1964.
G. Kobler, Pravosodni sistem, Ljubljana 2003.
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PRAVOSODNI ORgANI PReD letOm 1850 SI_ZAC_A.210

ČAS NASTANKA: 1735–1859
KULTURNI KONTEKST

Značilnost sodstva pred letom 1850 je dvojnost organiziranja sodišč glede na stan oseb, ki so jih obravnavala; privilegirani 
in neprivilegirani stanovi so imeli ločena sodišča. Posest privilegiranih stanov je bila vpisana v deželno desko, sodili pa so 
jim pred ograjnimi sodišči in deželno pravdo (deželnoglavarskim sodiščem), ki so bili organizirani v deželnih glavnih mestih.
Podložniško sodstvo je bilo v rokah fevdalnih zemljiških gospodov, organizirano pa po gospostvih (gospoščinska – patri-
monialna sodišča), medtem ko so meščanom in tržanom sodila mestna in trška sodišča. Osnovno obliko patrimonialnega 
sodstva so predstavljala krajevna, drugo pa deželska sodišča, organizirana pri nekaterih pomembnejših gospostvih in mestih.
Sodišča magistratov so se začela razvijati v 14. stoletju. Ponekod so imela značaj deželskih sodišč, praviloma pa so delovala 
s pristojnostjo patrimonialnih sodišč.
V drugi polovici 18. stoletja je začela država organizirati prvoinstančno sodstvo v tako imenovanih krajevnih sodiščih, pri čemer 
pa ni jasnih kompetenčnih razlik med njimi in patrimonialnimi sodišči. To sodstvo je država delegirala večjim dominijem, ki 
so morali sodišča vzdrževati na svoje stroške. Dominij, ki je od države prevzel krajevno sodstvo, je veljal za delegirano gospo-
stvo. Verjetno se je obseg takih sodnih okrajev v precejšnji meri skladal z obsegom nabornih okrajev. Na ta način so se začeli 
razvijati upravni in sodni okraji. Obseg se je določal z združitvijo več nekdanjih števnih oddelkov oziroma katastrskih občin. 
Deloma so se upravni in sodni okraji pokrivali ali pa sta bila oba v rokah enega in istega delegiranega gospostva. Medtem 
ko so civilne in lažje kazenske zadeve vodila vsa gospoščinska, trška in mestna sodišča, so v težjih kazenskih zadevah le-ta 
opravila samo začetno preiskavo, nato pa so zadevo predali krvnemu sodniku, ki je sodil pri privilegiranih deželskih sodiščih. 
Za tožbe podložnikov zoper zemljiške gospode je bilo pristojno deželnoglavarsko sodišče, ki je v tem primeru delovalo kot 
drugostopenjsko.
Deželska sodišča so nastala iz teritorialnih zemljiških gospostev, katerih gospod je bil za svoj teritorij pridobil nekdanje višje 
sodstvo krajinskega kneza, to je t. i. deželsko sodstvo. Poleg višjega sodstva so deželska sodišča imela vojaško-mobilizacij-
sko ter policijsko oblast na svojem ozemlju. Deželska sodišča so bila – ne glede na to, čigava so bila – vezana na deželnega 
kneza s tem, da je njihovim sodnikom podeljeval krvno oblast. Krvnim pravdam je moral predsedovati izobražen sodnik 
(krvni sodnik). Deželskosodna gospostva, ki so imela pravico in sredstva za vzdrževanje svojega lastnega krvnega sodnika, 
so veljala za privilegirana deželska sodišča. Neprivilegirana sodišča so imela sicer lasten prisedniški kolegij, zasedala so na 
svojem sedežu, imela lastno morišče in so sama dobivala dohodke od krvne pravde. Za vodstvo krvnih pravd pa so morala 
poklicati krvnega sodnika od privilegiranega sodišča in ga plačati.
Takšna organizacija sodišč se je na Štajerskem ohranila vse do marčne revolucije, odpravljena pa je bila s cesarskim patentom 
4. 3. 1849 ter cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
V gradivu pravosodnih organov iz obdobja pred letom 1850, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Celje, srečamo spisovno gradivo s 
področja civilnega in kazenskega sodstva neprivilegiranih stanov (zemljiškoknjižne zadeve, skrbstvene, pravdne, zapuščinske 
in kazenske zadeve).

Viri in literatura:
Jože Žontar (ur.), Priročniki in karte o organizacijski strukturi do 1918, Graz-Klagenfurt-Ljubljana-
Gorizia-Trieste 1988.
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte: Steiermark, Graz 1914.
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

DeželSKO SODIšče lAšKO SI_ZAC/0470

ČAS NASTANKA: 1808–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Deželsko sodišče Laško je bilo pristojno zlasti za kazensko sodstvo; vodilo je preiskavo hujših kaznivih dejanj (umorov, deto-
morov, hujših telesnih poškodb, posilstev, nasilništva, ropov, tatvin) in izvedlo sojenje. Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 
4. 3. 1849 ter cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849. Deželsko sodišče je nastalo pred letom 1182. Laško je postalo trg leta 1227, trški 
sodnik pa je izvajal tudi funkcijo deželskega. Trško ozemlje je bilo leta 1621 znatno omejeno. Meja deželskega sodišča Laško 
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je segala od kamnitega križa (pri Celju), od tam na Šmohor, Klek/Kovk, Trbovlje, Savo, Gučjo vas, Glino, Turje, Lukovico, nato 
do Gračnice, Širja, Lipnega Dola, Gorice, (Sv.) Lenarta, Modriča, Podmelja, Trške Gorce, Plaza, Svetine in Laške vasi pri Štorah.

Viri in literatura:
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte: Steiermark, Graz 1914.
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Deželskega sodišča Laško dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča Celje kot 
naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) za 
ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Kazenske zadeve (sodbe, zapisniki), 1808–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009) 

DeželSKO IN KRAjeVNO SODIšče PlANINA PRI SeVNICI SI_ZAC/0471

ČAS NASTANKA: 1735–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Deželsko sodišče Planina pri Sevnici je bilo pristojno zlasti za kazensko sodstvo; vodilo je preiskavo hujših kaznivih dejanj 
(umorov, detomorov, hujših telesnih poškodb, posilstev, nasilništva, ropov, tatvin) in izvedlo sojenje. Ukinjeno je bilo s cesar-
skim patentom 4. 3. 1849 ter cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Meja deželskega sodišča je potekala od Podgorja, Njivic, Mišjega Dola, Lipnega Vrha, Kravjega Dola, Sv. Helene, Javorja, 
Žusemske Gorce, Sv. Ane, Brezja, Straške Gorce, Topol, Presk, Volčjega, Plešivca (pri Pohanci), Trnovca, potoka Sevnična in 
Peclja nazaj do Podgorja. Ozemlje deželskega sodišča Planina pri Sevnici je mejilo na ozemlja sodišč Laško, Radeče, Sevnica, 
Brestanica, Pilštanj in Šentjur.

Viri in literatura:
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte: Steiermark, Graz 1914.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Deželskega sodišča Planina pri Sevnici dobil skupaj z gradivom Okrožnega so-
dišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1814–1848; kazenski spisi, 1817–1849; zapuščinski spisi, 1832–1843; zemljiškoknjižni spisi, 1827–1848; 
rekognicije, 1806–1849, posestni spisi, kazenski spisi; protokoli, 1832–1850.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007) 

DeželSKO SODIšče PODSReDA SI_ZAC/0472

ČAS NASTANKA: 1837–1854
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Deželsko sodišče Podsreda je bilo pristojno zlasti za kazensko sodstvo; vodilo je preiskavo hujših kaznivih dejanj (umorov, 
detomorov, hujših telesnih poškodb, posilstev, nasilništva, ropov, tatvin) in izvedlo sojenje. Ukinjeno je bilo s cesarskim pa-
tentom 4. 3. 1849 ter cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Meja deželskega sodišča Podsreda je potekala najprej po potoku Bistrica, nato do Vrhovnice (Zagaj), Drameljškega Potoka, 
Silovca, Rucman Vrha, Raven, Anovca, Brestovca, Velikega Kamna, Gluhe Peči, Opečnika, Pijovcev, Peclja, Sotle in Sušice.

Viri in literatura:
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte: Steiermark, Graz 1914.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Deželskega sodišča Podsreda dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča Celje 
kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Kazenski spisi (preiskave, sodbe), 1837–1854.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec) 

DeželSKO SODIšče šOštANj SI_ZAC/0474

ČAS NASTANKA: 1822–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Deželsko sodišče Šoštanj je bilo pristojno zlasti za kazensko sodstvo; vodilo je preiskavo hujših kaznivih dejanj (umorov, deto-
morov, hujših telesnih poškodb, posilstev, nasilništva, ropov, tatvin) in izvedlo sojenje. Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 
4. 3. 1849 ter cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Meja deželskega sodišča Šoštanj je potekala od sotočja Pake in Savinje, preko letuških polj, Presike, Skornega, cerkve sv. 
Antona, Belih Vod, cerkve sv. Vida, Velunje, cerkve sv. Ožbalta, Pake in Šaleka, Škrlinovega gradu (Helfenberg) in Globokega 
nazaj na omenjeno sotočje.

Viri in literatura:
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte: Steiermark, Graz 1914.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Deželskega sodišča Šoštanj dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča Celje kot 
naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) za 
ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Kazenski spisi, 1822–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2004) 

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe štROVSeNeK SI_ZAC/0475

ČAS NASTANKA: 1842–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Štrovsenek se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo 
je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
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(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
Posestvo Štrovsenek se je razvilo okrog lovskega dvorca Celjskih. 1467. je posest dobil Jurij Leißer, v letih 1578–90 je bil lastnik 
deželni fizik dr. Jakob Strauß, leta 1597 je bila posest prodana Andreju Tavčerju (ta je bil lastnik še leta 1629). Naslednji la-
stniki so bili: grof Janez Sauer in sinovi (1674), Marija Pilpach (1730–42), Lovrenc Schröckinger (1742–76) … (4 lastniki), Josef 
Krüger-Schuh (1855), vitez Franz Födransperg, baron Otto von Bruck (1861–69).

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Štrovsenek dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Gospodarske zadeve (cenitve, sirotinski kapital, poravnave, zapuščine), 1842–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA bRASlOVče SI_ZAC/0476

ČAS NASTANKA: 1811–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Braslovče se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
Braslovče so bile sejemska vas, leta 1457 pa se prvič omenjajo kot trg s trškimi privilegiji in pravicami. Vsako leto voljen trški 
sodnik (potrjeval ga je vsakokratni žovneški gospod) je imel pravico nižjega sodstva.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Braslovče dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščinske zadeve, zemljiškoknjižni spisi, pravde, 1811–1850.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec, 1983)

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA bRežICe SI_ZAC/0477

ČAS NASTANKA: 1815–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Brežice se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
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Čas, ko so Brežice postale trg in kasneje mesto, navajajo avtorji različno. Kot trg se Brežice omenjajo v virih leta 1314 in 1315. 
Kot mesto – civitas pa se navajajo v urbarju iz leta 1322 in kasneje, v dokumentu iz leta 1330. Od leta 1586 mesto ni imelo 
več istega gospodarja kot gospostvo, spadalo je v celjsko četrt. Leta 1353 so dobile Brežice od salzburškega nadškofa Ortolfa 
pravico v binkoštnem tednu voliti mestnega sodnika. Gotovo je le, da je ta imel pravico samo nižjega sodstva. Iz foliatov, 
ki predstavljajo »mestno knjigo« za čas od 1585 do 1651 (obdelal jo je M. Dolenc), je razvidno, da so meščani na praznik sv. 
Marka (25. aprila) volili mestne funkcionarje in uslužbence. »Markovo zborovanje« je potekalo v mestni hiši, javno pred zbra-
nimi meščani. Lastniki gradu niso imeli pravice potrditve mestnega sodnika. Ob izvolitvi mestnega sodnika je bila slovesna 
prisega, sv. maša in morda tudi pojedina. Sodna opravila so se vršila vsak kvatrni petek. V dokumentih poznega srednjega 
veka se navajajo imena nekaterih mestnih sodnikov. V virih je ohranjen podatek, da je bil leta 1414 mestni sodnik (Richter) 
Erhard Raumschüssel, na voljo pa mu je bil del cerkvene desetine. Mestnega sodnika Boštjana Wayda so leta 1588 zaprli v ječo 
zaradi prestopkov. V naslednjem obdobju, od leta 1588 do 1591, je bil mestni sodnik Fortunat Sustič. Foliati »mestne knjige« 
omenjajo naslednja imena mestnih sodnikov: 1597: Peter Schweinfuter, 1600: Matej Lavrič, 1637: Janko Dteher, 1641: Dominik 
Mallagini, 1645: Anton Porta, 1604: Ivan Gerjak. Iz zapisnika l. 1586 in 1603 »mestne knjige« je razvidno, da se imenujejo ma-
gistrat, mestni sodnik, notranji svet in mestni pisar. Magistrat je imel tudi mestnega učitelja, brodarja, sodnega sla ali biriča in 
dva mestna stražarja. Sodnik magistrata se je posluževal kazenskih sredstev, kot je zapor v mestnem stolpu (Turm), denarnih 
kazni (globe so se stekale v blagajno magistrata) in izgonov. Magistrat z mestnim sodnikom in notranjim svetom je bil prva 
instanca. Notranji svet je sestavljalo 12 članov. Pritožbe zoper razsodbe magistrata so se naslavljale na upravitelja celjske 
četrti, kot drugo instanco (apelacije). Tako je bil npr. v zapuščinskih zadevah višja instanca upravitelj celjske četrti (Verwalter 
der ehrsamen Grafschaft Cilli), nepristransko sodišče pa je bilo pristojno za spore med patrimonialno gospodo in podložniki.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Brežice dobil skupaj z gradivom Okrožnega so-
dišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1845–1850; zapuščinski spisi, 1815–1850; zemljiškoknjižni spisi, 1826–1849. Spisi zapuščinskih razprav 
vsebujejo naslednje kategorije gradiva: naznanila smrti, zapisnike zapuščinskih razprav, oporoke, zapisnike dražb, sodna 
pojasnila, zapisnike cenitve premoženja, izročilne pogodbe.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA Celje SI_ZAC/0478

ČAS NASTANKA: 1794–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 6,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 65 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Celje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je zapu-
ščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
Avtonomna mestna uprava je funkcionirala preko mestnega sveta (Rath), ki ga je sestavljalo poleg mestnega sodnika (Richter, 
judex) še 12 prisednikov (Assessores, svetniki). Redkeje se je sestajal širši mestni svet – mestni odbor (Ausschuß (denimo za 
volitve mestnega sodnika), medtem ko so bili sklici »gmajne« (zbor meščanstva) namenjeni najpomembnejšim odločitvam 
za prihodnost mesta (volitve sodnika, seznanjanje z uredbami notranjeavstrijske vlade in vladarja, gospodarjenje z mestnimi 
zemljišči). Od leta 1803 plačanih magistratnih uradnikov niso več volili, temveč jih je imenoval kar gubernij na predlog mesta. 
Kandidati so morali imeti predpisano izobrazbo. Mandat mestnega sodnika je trajal tri leta, v posebnih primerih pa so ga lahko 
razrešili tudi prej. Poleg mestnih sodnikov velja omeniti še funkcijo sindika (mestnega pisarja/tajnika), ki je poleg ostalega 
skrbel tudi za pisanje protokolov (zapisnikov sej). Mestni svet se je sestajal ponavadi vsak teden, po potrebi pa tudi pogosteje 
(leta 1802 so se svetniki sestajali ob torkih, po potrebi pa še ob petkih). Poleg mestnih upravnih zadev (te so prevladovale) je 
mestni svet deloval tudi kot sodno-poravnalni organ (za razžalitve in dolžniško-upniške zadeve) ter civilna (civilno-sodna) 
inštanca v skrbniških (in drugih civilnih) zadevah. Mestno ozemlje se je razprostiralo med Ložnico, Gozdnim dvorom (predel 
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med Levcem in Ostrožnim), Dobrovo, Lahovno, Prekorjem, Hudinjskim gozdom, reko Hudinjo, Šmarjeto, Trnovljami, Voglajno, 
cerkvijo Sv. Jožefa, Savinjo, Liscami in dvorcem Pobrežje.

Viri in literatura:
Iz zgodovine Celja 1780–1848, Odsevi preteklosti 1, Celje 1996.
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischenAlpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte: Steiermark, Graz 1914.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Celje dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1816–1848; kazenski spisi, 1816–1850; skrbniškovarstveni spisi, 1828; sirotinske listine, 1835–1838; za-
puščinski spisi, 1794–1850; konkurzi, 1800–1830; zapisniki sodnih obravnav, 1818–1844; spisi o delitvi mestnega gozda v 
Pečovniku, 1815–1849; personalni spisi, začetek 19. st. –1825 (sistemizacija uradniških mest).

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA KONjICe SI_ZAC/0479

ČAS NASTANKA: 1758–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Konjice se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
Konjice so postale trg leta 1251. Meja konjiškega pomirja je potekala med konjiškim gradom, kamnitim križem, potokom, 
Prevratom in Bregom.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Konjice dobil skupaj z gradivom Okrožnega so-
dišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1804–1830; kazenske zadeve Deželskega sodišča Konjice, 1812–1849; gospodarske zadeve.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 1999)

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA lAšKO SI_ZAC/0480

ČAS NASTANKA: 1832–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Laško se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
Magistrat Laško je bil pristojen za naslednje kraje: Bistrica, Brnica, Debro, Hrastnik, Laško, Lahomno, Leskovca, Kostel, Marno, 
Mulenca, Ojstro, Pobreže, Rečica, Rifengozd, Selo, Sveta Jedrt, Sveti Krištof, Šmihel, Šmiklavž, Tovsto in Trnovo.
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HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Laško dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravni spisi, 1840–1848; konkurz, 1843 (Moritz Audie). Večino ohranjenega gradiva predstavljajo razne poravnave, 
nekaj je pravd, en konkurz, v sklopu tega fonda pa so tudi drobci poravnav Krajevnega sodišča župnijskega imenja Laško.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 1996)

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA SeVNICA SI_ZAC/0485

ČAS NASTANKA: 1819–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Sevnica se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
Sevnica je postala trg v prvi polovici 14. stoletja, med ostalimi trškimi privilegiji pa so bile tudi volitve sodnika in pravica do azila.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Sevnica dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1830–1845; zapuščinski spisi, 1819–1839; skrbniškovarstveni spisi, 1827–1849, pravde, poravnave.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2005)

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA šOštANj SI_ZAC/0489

ČAS NASTANKA: 1825–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Šoštanj se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
Šoštanj je bil kot Schonenstein prvič omenjen ok. 1200. Njegovi prvi lastniki so bili Breže-Selški, nato oglejski patriarhi, 
Vovbržani, Celjski, Habsburžani, Wageni, Sauerji (po 1619), Schrottenbachi (po 1658) in Thurni (1681–1802). Trške pravice so 
Šoštanju domnevno leta 1436 podelili Celjani. Trg je imel lastno sodstvo, tedenski (četrtek) in več letnih sejmov ter predpravice 
pri trgovini s soljo. Krvno sodstvo je vodil štajerski deželni sodnik s (trškimi) prisedniki.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo, Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Šoštanj dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.
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VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1829–1849; zapuščinski spisi, 1833–1849; zemljiškoknjižni spisi, 1845–1850; poravnave, 1846–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2005)

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA VOjNIK SI_ZAC/0490

ČAS NASTANKA: 1820–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Vojnik se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
Ime Vojnik se prvič pojavi leta 1165 (Hohenecke). Najprej je bil last Breže-Selških, nato gospodov Vojniških. Po izumrtju te 
rodbine (1241) je postal deželnoknežja last. Kot trg se prvič omenja leta 1306, listina o podelitvi pa je zgorela med turškim 
požigom Vojnika. Leta 1524 mu je cesar Ferdinand potrdil in povečal trške pravice. V trgu je bila mitnica za blago, ki je potovalo 
na Koroško. Vojnik je imel svoj sodni okoliš, sodnika in svetovalce pa so volili vsako leto. Sodnika je potrjeval celjski vicedom.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo, Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Vojnik dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1822–1849; zapuščinski spisi, 1820–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2003)

KRAjeVNO SODIšče mAgIStRAtA žAleC SI_ZAC/0492

ČAS NASTANKA: 1828–1840
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče magistrata Žalec se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je zapu-
ščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 14. 6. 1849.
Žalec je prvič izpričan kot Sachsenfeld leta 1182, 1256. leta pa s slovenskim poimenovanjem Žalec, ko je bil povzdignjen v trg. 
Njegovi gospodarji so bili Traungavci, Babenberžani, Otokar II. in Habsburžani, ki so ga dajali v zakup. V drugi pol. 13. stoletja 
je bil sedež knežjega deželskega sodišča in središče laške gospoščine v Savinjski dolini. Bil je tudi sedež deželnega krvnega 
sodnika (ukinjen med turškimi vpadi 1471–80).

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča magistrata Žalec dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1828–1840.
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SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2005)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe bIZeljSKO SI_ZAC/0494

ČAS NASTANKA: 1832–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Bizeljsko se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Bizeljska gospoščina je bila najjužnejši fevd krške škofije, omenjena leta 1251. V srednjem veku so bili zakupniki Janž s Kozjega 
(1404), Žiga in Andrej Dobrnski (1421), Henrik in Jošt Soteški (1458). 1532. so Bizeljsko dobili v fevd Tattenbachi, ki so posestvo 
ok. leta 1608 odkupili. Leta 1749 ima Bizeljsko v lasti grofica Valburga Baumgarten (r. Tattenbach), 1764. grof Kajetan Wil-
denstein, leta 1803 grofica Maria Anna Dietrichstein, 1820. Franz Hirschhofer, leta 1858 pa knez Weriand Windischgraetz, ki 
je združil gospoščini Kunšperk in Bizeljsko.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Bizeljsko dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1832–1850 (a.e. 29 – zapuščinski spisi Mathiasa Broza, Kumrovec, 1842; oporoka v zagorskem narečju, 
napisana 24. 1. 1842 pri notarju Alojzu Tavurezu v Klanjcu); kazenski spisi, 1840–1848.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec, 1982)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe blAgOVNA SI_ZAC/0495

ČAS NASTANKA: 1808–1859
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Blagovna se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
V zgodnjem srednjem veku so bili lastniki graščine Blagovna grofje Breže-Selški. Leta 1036 je postala last ženskega samostana 
v Krki na Koroškem; samostanu jo je darovala grofica Hema po smrti svojega moža Henrika. Od leta 1072 so bili lastniki krški 
škofje, na gradu Blagovna pa so prebivali njihovi ministeriali. Gospoščina Šentjur-Blagovna je bila ena od petih gospoščin 
krške škofije. Leta 1492 je šentjursko gospoščino dobil v zakup Andrej Weißpriach, 1499. Simon Ungerspach, leta 1612 pa je 
gospoščino kupil Felicijan Wagen. Wagnova vdova je šentjursko gospoščino leta 1620 prodala Albrehtu Dietrichsteinu, ki je 
pridobil še več krških fevdov in leta 1618 od Hansa in Sigmunda Wagnerja odkupil pristavo Blagovna, kjer je leta 1624 zgradil 
dvorec. Dietrichstein je nato Šentjur zapustil hčerki Ani Rindsmaul, Blagovno pa Regini Gaisruck. Gaisrucki so Blagovno leta 
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1720 skupaj z uradom Vojnik prodali grofu Leopoldu Wurmbrandu. Blagovno je leta 1771 kupil Gašper Jakomini, 1783. Johann 
Gadolla, 1848. Ignac Mack, nato pa Hugo Berks.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Blagovna dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Sodno gradivo gospoščine Blagovna obsega spise zapuščinskih razprav in spise civilnopravdnih postopkov. Gradivo ne pred-
stavlja celote, za nekatera leta je samo delno ohranjeno. Na posameznih arhivskih enotah so spisovne numerične evidence 
(v fasc. 4 in 5), spisovne evidence niso ohranjene. Civilnopravni spisi, 1837–1850; zapuščinski spisi, 1808–1849 (zapuščinska 
razprava Johanna pl. Gadolle, lastnika gradu Blagovna, 1832).

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec, 1983)

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA SVetI jURIj SI_ZAC/0496

ČAS NASTANKA: 1827–1835
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Sveti Jurij se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Prva majhna cerkev v Šentjurju (na Zgornjem trgu) je bila zgrajena v 13. stoletju, druga leta 1340, sedanja pa 1721. V srednjem 
veku je prva omemba sakralnega prostora kapele v gradu Anderburg (ecclesie in castro Anderburch conpetebat) v listini iz leta 
1276, kapela pa se omenja tudi v zvezi z gradom Rifnik v listini iz leta 1342 (capellam in castro de Reichenek). Prva omemba 
kraja Šentjur je povezana s cerkvijo Sv. Jurija. Pojavi se v listini, 26. januarja 1340, kot Sv. Jurij pri Anderburgu (vicario ecclesie 
sancti Georgii in Anderburch). Ves čas od prve omembe cerkve se v listinah omenjajo vikarji, ki so tukaj opravljali božjo službo. 
Leta 1493 je cesar Friderik III. ustanovil kapitelj v Novem mestu in mu dodelil celotno pražupnijo Ponikva. Kmalu po tem se je 
vikariat Šentjur odcepil od pražupnije Ponikva in vsaj od leta 1526 poznamo Šentjur kot samostojno župnijo.
http://zupnije.rkc.si/sentjur-pri-celju/zgodovina.htm (22. 10. 2010)
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Sv. Jurij dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Gradivo krajevnega sodišča župnijskega imenja Sv. Jurija (Šentjur) je ohranjeno kot drobec, saj obsega le dokumente štirih 
zapuščinskih obravnav.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007) 

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe RAjHeNbURg SI_ZAC/0497

ČAS NASTANKA: 1790–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče gospoščine Rajhenburg se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo 
je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
Prvotni rajhenburški grad je dal zgraditi salzburški nadškof zaradi obrambe pred Ogri, dajali pa so ga v zakup različnim fev-
dalcem. Med letoma 1290 in 1570 so ga imeli vitezi Rajhenburški (vmes od 1480 do 1491 je bil v ogrskih rokah). V letih 1515, 
1573, 1583 so grad neuspešno oblegali uporniški kmetje. Leta 1595 ga je salzburška nadškofija prodala (skupaj z gospoščino) 
Mosconom, za njimi so gospoščino prevzeli vitezi Gradneški, po letu 1630 baroni Galli Gallensteini. Od 1721–1802 je bil v lasti 
Attemsov, do leta 1820 v lasti Alojza von Mandelsteina, do 1855 rodbine Delena, nato Sidonije Brzowske. V letih 1857–74 je bil 
v lasti grofa Eberharda Waldburga in za njim do 1881 barona Kristjana Esebecka. Leta 1881 so grad in okoliško posest kupili 
redovniki trapisti, ki so v njegovem sklopu uredili tovarno čokolade in likerjev. Med drugo svetovno vojno, do pomladi 1942, 
je bil grad okupatorsko zbirno taborišče za slovenske rodoljube. Brestaniška gospoščina je bila (tudi) sedež privilegiranega 
deželskega sodišča v naslednjih mejah: ustje potoka Sotelsko, Sava, vas Videm, Slom (hrib), potok Brestanica, Gorica (vas), 
podružnična cerkev Sv. Duha, Jerički Dol, Veliki Dol, Blatni potok, Sikovec, Laze, Veliki Kamen, potok Toplica.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte: Steiermark, Graz 1914.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo patrimonialnih sodišč različnih nivojev in kompetenc (deželska, krajevna) dobil 
skupaj z gradivom okrožnega sodišča Celje kot naslednika deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega 
ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1824–1848; kazenski spisi, 1790–1848; zapuščinski spisi, 1825–1849; skrbniškovarstveni spisi, 1831–1850; 
zemljiškoknjižni spisi, 1820–1849; rekognicije, 1790–1850; poravnave in sodbe, 1820–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 1993)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe bRežICe SI_ZAC/0499

ČAS NASTANKA: 1801–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Brežice se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Grad se prvič omenja leta 1249, bil pa je obrambno, gospodarsko in upravno središče salzburške posesti v spodnjem Posavju. 
1515. so grad zavzeli in zažgali uporni kmetje. Kasneje so grad imeli različni plemiči v zastavi (Ungnad) ali v lasti: Gallensteini, 
sredi 17. st. Frankopani, za njimi pa (od 1685) Attemsi. Ozemlje sodišča se je razprostiralo med mostom na Sotli, Župelevcem, 
potokom Dramljo, Mihalovcem, Debevcem, Slopnim, Malo Goro, Toplo Jamo, Rimskim potokom, potokom Brestanico, Savo 
do Vidma, izliva Sotle v Savo in prej omenjenim mostom čez Sotlo.

Viri in literatura:
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte: Steiermark, Graz 1914.
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Brežice dobil skupaj z gradivom Okrožnega so-
dišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.
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VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1810–1850; kazenski spisi, 1801–1849 (tatvine, ropi, javno nasilje, nasilni poseg in kršitev lastnine go-
spoščine Brežice, 1849); zapuščinski spisi, 1816–1849; spisi o mladoletnih storilcih, 1820–1843; korespondenca z najvišjimi 
oblastmi o umrlih vojakih, 1832–1845.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNO SODIšče POSeStVA bRODe SI_ZAC/0500

ČAS NASTANKA: 1826–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče posestva Brode se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je zapuščin-
ske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, delitve 
premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Dvorec Brode je nastal konec 17. stoletja (prva omemba 1730). Prvi lastniki so bili Pilpachi, nato Curti-Francini, 1788. baron 
Rastern, leta 1789 Joseph Bayer, 1824. Joseph Omersi, leta 1852 pa Eduard Schauer.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča posestva Brode dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Seznam civilnopravnih spisov; zapuščinski spisi, 1826–1849 (oporoka v slovenskem jeziku, Michaell Savetnigg, 1840; zapu-
ščinska razprava Marije Omersi, vdove c. kr. poštnega mojstra, lastnika posestva Brode, 1847); civilni spisi, 1840–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec, 1983)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščIN DObRNA IN DObRNICA SI_ZAC/0501

ČAS NASTANKA: 1815–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščin Dobrna in Dobrnica se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Pred letom 1147 je grof Hartvig Bogenski prodal svoj alod (prosto posest) Dobrna krškemu škofu. Gospoščino so nato upravljali 
gospodje Dobrnski (sredi 13. st. Henrik in Bertold, 1322. Albreht in Eberhart, sredi 16. st. Bolfenk) in vmes Ptujski (do 1438). 
Leta 1605 je po smrti Franca Dobrnskega gospoščino prevzela sestra Regina Putterer (Saurau), ki jo je leta 1613 prodala Matiji 
Gačniku. Ta je trdnjavo prekrstil v Kačji grad (Schlangenburg). 1729. je gospoščino podedoval Janez Prantner Brandenau in 
ji vrnil ime. Za njim so imeli gospoščino v lasti Dienerspergi, nato pa 1851. grof Franc Kolovrat, 1864. Johann von Resingen, 
1868. Adolf von Layritz, 1882. Adolf Kogan, 1887. Adolf Dub, 1890. Johann Frohner. Gospoščina je mejila na gospoščine Vitanje, 
Lemberg, Ranšperk (Rabensberg) in dvor Breg (Rann). Meja gospoščine je potekala od Grobelj preko Poberžnice, Cigonce, 



247

SI_ZAC_A.210

sedla med Dobnikom in Slemenom, do potoka Ponikva, med sotočjem Pirešice in Lopatnika, preko Podvina, Lopatnika (vrh), 
Dobršnice in Useke.

Viri in literatura:
Anton Mell und Hans Pirchegger, Steirische Gerichtsbeschreibungen Als Quellen zum Historischen 
Atlas der österreichischen Alpenländer. I. Abteilung. Landgerichtskarte:Steiermark, Graz 1914.
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščin Dobrna in Dobrnica dobil skupaj z gradivom 
Okrožnega sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 
1852 (objava 19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravni spisi, 1831–1850; zapuščinski spisi, 1831–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe FRANKOlOVO SI_ZAC/0506

ČAS NASTANKA: 1829–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Frankolovo se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo 
je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
Središče sodišča je bilo v Verpetah v graščini Sternstein (izvirno 1580 Rephenhof), ki je delna naslednica gradu Lindek. Sprva 
je bila last Hansa Seidla, nato njegove hčerke Elizabete Gaisruck (1604), leta 1615 jo je kupil duhovnik Collin, jo prezidal in 
preimenoval v Sternstein; njega so nasledili njegovi bratje in njihovi sinovi (1644). Okoli leta 1690 je bila lastnica Katarina 
Teufenburg-Mauerburg, ki je del prodala baronu Sigmundu Jaborneggu, del pa duhovniku Janezu Jerebu. Jabornegg je svoj 
del zapustil Katarini Stragge (1725). 1760 je posest prevzel A. F. Filipič, v letih 1790–1809 je bila v lasti Andreasa Reichholda, v 
letih 1815–1870 pa Ignaca Resingena.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Frankolovo dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1829–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe gORICA PRI VeleNjU SI_ZAC/0508

ČAS NASTANKA: 1835–1847
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče gospoščine Gorica pri Velenju se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Grad Gorica je stal pod gradom Šalek. Bil je krška posest. Uživali so jo Vovbržani (pred 1322), Ulrik Mertinger in Otto Schuer-
prant (1329), leta 1335 so Gorico dobili Žovneški (Mertingerji so bili njihovi vazali) – Celjski. Leta 1456 je Gorica spet pripadla 
krški cerkvi, ki jo je 1458. podelila v fevd Ahacu Goriškemu, 1468. pa njegovemu sinu. Po letu 1498 so dobili Gorico spet deželni 
knezi. Leta 1500 so jo podelili grofu Eitelfritzu Zollernu, kmalu nato pa jo je prevzel Friderik Lamberger in za njim njegovi 
sestri, poročeni s Scheyrerjem in Apfalternom. Leta 1516 je bila v lasti Baltazarja Altenhauserja, kasneje pa še njegovih sinov 
Hansa in Jurija, ki jo je leta 1563 odstopil Juriju Scheyrerju. 1643. so jo deželni stanovi dali v zakup Hansu Scheyerju, 1640. 
Janezu Tavčarju, 1658. baronici Margareti Delea Löwenburg. Okoli leta 1660 je grad Gorica propadel, sedež gospoščine pa so 
prestavili v bivšo pristavo gradu Gorica, ki so jo 1666. prezidali. Zakupniki so bili nato: 1661: Gabelkhoven, 1770: baron Anton 
Adelstein, 1850: Josef Althaler, 1853: grof Ladislaus Cavriani.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Gorica pri Velenju dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 
(objava 19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1835–1847.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNO SODIšče gRASSlOVegA ImeNjA SI_ZAC/0509

ČAS NASTANKA: 1827–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče Grasslovega imenja se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Vitezi Grassli so bili žovneški vitezi na gradu Lemberg, kmalu po letu 1341 pa so celjski grofje podelili Antonu Grasslu v fevd 
dvor pri Poljčanah. Rodbina je imela še stolp v Celju in Slovenski Bistrici, sorodstveno pa so bili povezani z Minndorferji in 
vitezi Mahrenbergi iz Radelj.

Viri in literatura:
http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/p-8/poljcane.php (30. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča Grasslovega imenja dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1835–1849; pravde; zemljiškoknjižne zadeve; rekognicije.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe jelše SI_ZAC/0512

ČAS NASTANKA: 1802–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Jelše se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je zapuščin-
ske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, delitve 
premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Prvotni dvorec Jelše je bil do leta 1456 fevd Celjskih. V letih 1669–1799 je bil v posesti Gaisruckov, ki so ga konec 17. stoletja 
prezidali kot grad; v prvi pol. 19. stoletja pa je bil grad baročno opremljen. Leta 1754 so spadali pod gospoščino Jelše naslednji 
uradi: Jelše, Korpule, Vojnik in Kostrivnica. Za Gaisrucki so bili posestniki gradu in gospoščine: Anton Nagy (1799), Rajmund 
Novak (1837), Rudolf Gödel (1845), baron Gödel-Lannoy (1884), Artens (1887).

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Jelše dobil skupaj z gradivom okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Pravde in poravnave, 1828–1850, zemljiškoknjižne in zapuščinske zadeve, 1802–1843.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe KONjICe SI_ZAC/0514

ČAS NASTANKA: 1786–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Konjice se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Konjiška gospoščina je bila fevd krške škofije; grad se prvič omenja leta 1148. Sprva je bil v lasti konjiških gospodov, ki so 
bili ministeriali deželnega kneza in so izumrli po letu 1398. Že leta 1329 so grad prodali Viltuškim (1329–1385). Naslednji 
lastniki so bili Devinski (1385–1406), Walseejski (1406–1469) in od leta 1466 spet deželni knezi, ki so imeli na gradu oskrbnike 
in najemnike (1533: Gregor Regall, 1561: Janez Krištof Valvasor, 1576–1592: Hans Khiesl (lastnik!), spet zakupnik, leta 1594: 
Krištof Prunner). Leta 1597 je prišel v last Tattenbachov. Leta 1635 so ga poškodovali uporniški kmetje. 1692. so grad kupili 
žički kartuzijani, vendar so ga zanemarili in je propadel. Zadnjič je bil obnovljen leta 1794. 1828. je država ruševino prodala 
knezu Windischgrätzu, upravne funkcije pa je prevzel dvorec Trebnik, ki je bil zgrajen na osnovi srednjeveškega dvorca, in 
sedež gospodov Trebniških. Od leta 1627 je bil v lasti Tattenbachov (do 1670); ti so v letih 1630–1636 zgradili današnji dvorec. 
Za njimi je dvorec prevzela žička kartuzija (1692–1783), nato državni verski fond (1783–1828), leta 1828 pa Windischgrätzi. 
1754. je gospoščina Konjice obsegala urade: Škofja vas, Kebelj, Sv. Duh, Hebenstreit, obštetarji okoli Konjic, Koritno, Dolga 
Gora, Pohorje, Perovec, Podob, Ritoznoj, Trebnik.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkt, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.
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HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Konjice dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1829–1850; zapuščinski spisi, 1829–1850; zemljiškoknjižni spisi, 1845–1847; listine, 1845–1847.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2000)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe lAšKO SI_ZAC/0515

ČAS NASTANKA: 1830–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Laško se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 
14. 6. 1849.
Laška gospoščina je najprej pripadala Spanheimom, kasneje Otokarju III. in leta 1192 Babenberžanom. Kralj Otokar je go-
spoščino skupaj s še nekaterimi drugimi podelil Vovbržanom. Grad je nastal v 11. ali 12. stoletju, kmalu potem ko je nastala 
laška gospoščina, in je varoval pot na Dolenjsko (prvič je bil omenjen leta 1270). 1336. so gospoščino dobili Žovneški in jo 
kot Celjski obdržali kot deželnoknežji fevd do leta 1456. Za njimi je gospoščino dobil Friderik Apprecher (1465), 1482. Viljem 
Dollacher, 1496. Hans in Gregor Lamberger, 1501. Buechwald, 1511. Žiga Weichselberger, 1515. Hans Auersperg. Auerspergi 
so leta 1532 grad obnovili in je služil kot zavetišče (tabor) pred Turki. Za Auerspergi so gospoščino pridobili Valvasorji. 1581. je 
Janez Valvasor gospoščino zapustil sinovom Petru, Mihaelu in Maksu ter sestri Katarini Frančiški Moscon. Leta 1620 je cesar 
prodal gospoščino baronoma Juriju Karlu in Vidu Mosconu, leta 1665 pa grofu Janezu Vajkardu Vettru Lilijskemu, ki je 1675. 
v trgu dal zgraditi graščino, ki je postala sedež laške gospoščine in njenih uradov, ki so najprej gostovali v dveh trških hišah. 
Za Vettri Lilijskimi so imeli v lasti gospoščino grofje Wildensteini (do 1828), nato pa je spet pripadla Vettrom.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Laško dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščine, 1830–1850; skrbniškovarstveni spisi, 1839–1842; rekognicije, 1836–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2000)

KRAjeVNO SODIšče ImeNjA legANt PRI bRASlOVčAH SI_ZAC/0516

ČAS NASTANKA: 1832–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Legant se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
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nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Dvor Legant (»strelski ali lovski dvor«) oz. njegov predhodnik je naveden kot celjska lastnina v celjsko-ortenburški fevdni knjigi 
iz leta 1436. Kot »strelski dvor« ga navaja tudi Žovneški urbar iz leta 1550. Renesančna stavba, kakršna je danes, naj bi bila 
iz konca 16. stoletja. V vojni nevarnosti je moral lastnik Leganta stražiti na gradu Žovnek brez omejitev, ne glede na dnevni 
čas in čas trajanja vojne nevarnosti. Za opravljanje vojaške dolžnosti pa je na Žovneku prejemal le tisto hrano in pijačo, do 
katere so bili upravičeni grajski uslužbenci. Kot prvi znani lastnik je leta 1750 izpričan Franc Jožef Peer, sledili so mu Karel 
Peer, leta 1787 Franc Ksaver Siebenbürger in njegova sestra Terezija, leta 1795 Peter Schmied in njegova soproga Terezija, 
roj. Siebenbürger, leta 1808 Niklas del Negro in njegova soproga Amalija roj. Tschockl, pozneje Marija Tratnik, okoli leta 1885 
Ana Novak. Danes se v stavbi nahajajo prostori pošte Braslovče in stanovanja.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (19. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča imenja Legant dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Indeks sodnih zadev, 1832–1849; pravde in poravnave, 1832–1850; dražbeni spisi in konkurz Vincenca Kovača, 1834–1838; 
zemljiškoknjižne zadeve, 1832–1842; imenovanje krajevnega rihtarja; likvidacija patrimonialnega sodišča, 1832–1848.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe lembeRg SI_ZAC/0518

ČAS NASTANKA: 1830–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Lemberg se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Lemberg pri Novi Cerkvi (pogosto naveden tudi kot Lemberg pri Dobrni) je prvič posredno izpričan v listini iz leta 1213, s katero 
je avstrijski in štajerski vojvoda Leopold VI. v Mariboru potrdil volila za kartuzijanski samostan v Žičah. V listini nastopata kot 
priči Uschalk z Ranšperka in njegov brat Eberhard Lemberški – Vlscalcus de Rauenberch et frater eius Eberhardus de Leuburch, 
kar obenem priča o trdni povezanosti lemberške in ranšperske gospoščine. Skromne razvaline gradu Ranšperk so vidne še 
danes, nahajajo se na strmem skalnatem hribu v naselju Rupe med Šmartnim v Rožni Dolini in Dobrno, jugozahodno od 
gradu Lemberg. Med letoma 1248 in 1271 je na gradu živel krški ministerial Nikolaj Lemberški (Nikolaj de Lewenberch), eden 
izmed vitezov iz kroga znamenitega minnesängerja Ulrika Liechtensteinskega. Leta 1271 je Lemberg držal v lasti Hartnid 
iz Guštanja, deželni sodnik v Savinjski dolini, ki se mu je leta 1279 odpovedal v korist Friderika Ptujskega in njegovih sinov. 
Pritisk Ptujskih se je večal, tako da so se Lemberški preselili na Štrasberk. Ptujski so tako dobili formalno in dejansko v posest 
Lemberg, tja pa so naselili svoje gradiščane, med katerimi je bil med prvimi Ditmar z Lemberga (1307). Leta 1380 je omenjen 
Nikolaj Schmalzhofen. V 90. letih 14. stoletja so Ptujski združili gospodarsko upravo Lemberga in bližnjega Ranšperka. V letih 
1403/1404 in 1427 se je kot lemberški gradiščan omenjal Jurij Mindorfer (1432, Ojstrica). Leta 1387 je krški škof podelil pet krških 
gradov (tudi Lemberg) grofom Celjskim, vendar do realnega prevzema ni prišlo. Ko so Ptujski izumrli, so jim kot krški fevdniki 
leta 1438 sledili grofje Schaunberški, pristaši deželnega kneza in zato sovražniki Celjanov. V kroniki grofov Celjskih je zapisa-
no, da je dal leta 1452 grof Friderik Celjski razdejati gradova Lemberg in Ranšperk, ker sta bila po njegovem Celju preblizu, v 
resnici pa zato, ker je bil tedanji lemberški posestnik grof Ulrik s Schaunberga svetovalec cesarja Friderika III. Ulrik in Albreht 
Schaunberška sta grad obnovila in ga posedovala do leta 1463, ko sta ga zastavila Štefanu in Andreju Hohenwarterju, leta 
1487 pa so ga Hohenwarterji dobili kot krški fevd. Hči Andreja Hohenwarterja Neža je gospoščino prinesla za doto Krištofu 
Welzerju von Ebersteinu, njegov naslednik Viktor Welzer pa je grad leta 1584 na novo pozidal. Družina ga je posedovala še 
leta 1604, njegovi nadaljnji lastniki pa so bili leta 1610 gospa pl. Polheim, Schrottenbachi (Ojstrica) do leta 1766, grofje Gross 
do leta 1811, potlej Ignacij baron pl. Reinisch, leta 1855 družina Langer, leta 1904 Hubert in Ana Galle. Galleti so posedovali 
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grad tudi med obema vojnama, nakar je prišel v last splošnega družbenega premoženja. V postopku denacionalizacije so 
Galleti dobili vrnjeno posest z gradom. Po zadnjih podatkih naj bi dotedanji lastniki gradu, družina Galle, grad prodala.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (20. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Lemberg dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1830–1850; zapuščinski spisi, 1841–1850; zemljiškoknjižni spisi, 1833–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče POSeStVA lINDeK SI_ZAC/0521

ČAS NASTANKA: 1829–1848
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Lindek se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 
14. 6. 1849.
Grad se omenja leta 1264 kot Lindecke, leta 1333 kot castrum Lindekk, leta 1335 kot Lindek, kasneje kot Lyndekg in leta 1441 
kot haus Lindegk. Ime je povzeto po lipi, nem. die Linde, ki jo srečamo stilizirano tudi v lindeškem grbu. Lindeški vitezi nasto-
pajo od leta 1258 dalje in jih srečujemo na gradu vse do srede 16. stoletja. Omenjajo se: 1293 - Albert Lindeški, 1296 - Merclin 
Lindeški, 1307 in 1317 - Wülfing, 1329 - Örtlein in Wülfing, 1363 - brata Henrik in Ortolf, 1367 - Marchel, 1378 - Friedl itn. Kapela 
na gradu se omenja za časa Eberharda iz Hauensteina (1376–1402?). Leta 1404 dobi grad v zakup Friderik Lindeški, leta 1412 
njegov sin Hans in leta 1467 njegov sin Ludvik. Leta 1542 je bila gospoščina v lasti dedičev Jörga Lindeškega. Posest se je v 16. 
stoletju načela drobiti. Leta 1580 že ni bila več v rokah Lindeških, ampak jo je posedoval Hans Seidl, ki so mu sledili njegovi 
dediči. Poslednjič se Lindeški gospodje omenjajo na začetku 17. stoletja, sledijo pa lastniki: (1613–1621) Katarina Strassberger, 
nato njen sin Adam Seifried, Johan Strassberger, leta 1720 pa preide posest v neplemiške roke. Jožefa Katarina Elizabeta roj. 
baronica Teuffenbach je prodala gradič Lindek Janezu Jerebu, ki ga je posedoval do leta 1730. Sledijo lastniki Marija Ana in 
Johan pl. Conti, v letih 1792–1875 Ferdinand Verstovšek, leta 1876, ko je bil grad že v razvalinah, pa je bil v kmečkih rokah.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (21. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča posestva Lindek dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilni spisi, 1829–1848 (zapuščine, pravde in poravnave).

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe lOKA PRI ZIDANem mOStU SI_ZAC/0522

ČAS NASTANKA: 1807–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče gospoščine Loka pri Zidanem Mostu se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja 
dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Graščina je bila zgrajena sredi 13. stoletja. Leta 1365 jo je Friderik von Scheyer zapisal svoji ženi Otiliji. 1437. (za Jurijem Sche-
yrerjem) je graščino dobil Gašper Lamberger. Loka in okoliški fevdi so spadali k boštanjski gospoščini še v letih 1542–1569. 
Nadaljnji posestniki: baron Reising (1674–1683), baron Karel Wintershofen (1708), von Flachenfeld (od 1724), grof Saurau, baroni 
Apfaltererji (1730–1830), rodbina Mulej (od 1855), nato hitra menjava 9 lastnikov in od 1908 Alois Drmelj in Adolf Hauptmann.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Loka dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilni spisi, 1818–1850; zapuščinski spisi, 1807–1850; gospodarske zadeve (cenitve, izročitve premoženja, poravnave), 1825–
1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2008)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe NOVI KlOšteR SI_ZAC/0528

ČAS NASTANKA: 1807–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Novi Klošter se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo 
je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
Samostan Novi Klošter (skupaj s cerkvijo) je bil po treh letih gradnje postavljen leta 1452. Vanj se je naselil dominikanski samo-
stanski red, ki je bil leto kasneje tudi potrjen z ustanovno listino. Leta 1479 so samostan napadli Turki, cerkev so uporabili za 
hlev, njeno notranjost pa razbili. Ljubljanski generalni vikar Boštjan je vernike pozval, naj pomagajo samostan utrditi, da bo 
varen pred morebitnimi novimi vpadi. Zdi se, da je bil samostan v letih 1479–1492 neobljuden in zapuščen. Oglejski patriarh 
Francesco Barbaro je sto let pozneje, leta 1593, poročal, da je samostan zaradi predhodnih napadov Turkov, od bratov in 
služabnikov, sedaj varovan kot utrdba. Leta 1635 so samostanu prizadejali precej škode uporni kmetje. Leta 1690 je prior p. 
Tomaž Bucelleni pozidal prednji trakt samostanskega poslopja. Leta 1745 je v Novi Klošter udarila strela. Pri tem je popolnoma 
pogorela cerkev, zvonik se je sesul, požar je uničil vse strehe in tretjino konventskih poslopij. V naslednjih letih so samostan 
obnovili. Že leta 1746 so znova pozidali zvonik, leta 1754 pa so v cerkvi postavili novi veliki oltar. Z dvornim dekretom 19. 
junija 1787 je bil samostan razpuščen in so ga poslej upravljali uradniki deželne komore, leta 1820 pa ga je vlada skupaj s 
posestjo prodala Jakobu Brezicu. Naslednik Jožef Oesterlein je okoli leta 1826 dal demolirati samostansko cerkev Naše ljube 
gospe in prezidati samostansko poslopje. Iz cerkve so v župnijsko cerkev sv. Petra prenesli veliki oltar (iz leta 1750) in Marijin 
kip (iz leta 1320). Leta 1831 je bila na njenem mestu zgrajena sedanja kapela sv. Dominika. Do druge vojne je bil Novi klošter 
še v zasebni lasti, vmes pa je zamenjal kar nekaj lastnikov.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (18. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Novi Klošter dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.
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VSEBINA
Civilni spisi, 1818–1850; zapuščinski spisi, 1807–1850; gospodarske zadeve (cenitve, izročitve premoženja, poravnave), 1825–
1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe NOVO Celje SI_ZAC/0529

ČAS NASTANKA: 1791–1854
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 29 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Novo Celje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo 
je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
Na mestu novoceljske graščine je od konca srednjega veka dalje stal grad Brunnberg (Plumberk). Njegovi lastniki so bili: Žiga 
von Schrottenbach (1580), Jurij von Leyser (1593), Regalli, Hans Stich (1620), Qualandro (1638), Miglio (1658–1752), Gaisrucki 
(1752–1825), Jožef Ludvik Hausmann (1840–1848).

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Novo Celje dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1822–1854 (največ terjatve in zahtevki); zapuščinski spisi, 1829–1849; kazenski spisi, 1820–1849; skrbni-
škovarstveni spisi, 1827; rekognicije, 1839–1850; konkurzi, 1821–1837.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe OjStRICA IN PODgRAD SI_ZAC/0530

ČAS NASTANKA: 1814–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 30 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Ojstrica: Na griču, imenovanem Stari grad pri Lokah pri Taboru, ležijo razvaline gradu Ojstrica (Osterwitz). Utrdba je bila v 
lasti svobodnih gospodov Žovneških. V njej so menda kasneje bili urejeni tudi celjski zapori, v katerih je bil zaprt tudi Friderik 
II. Celjski. Na gradu naj bi menda leta 1428 umorili njegovo drugo ženo Veroniko Deseniško. Grad je v virih prvič omenjen 
leta 1280 kot castrum Ostirwitz, leta 1308 kot haus Osterwitz, leta 1362 kot schloss Osterwitz, nato pa še leta 1372 (geschloss 
Ostrawicz), leta 1423 (vest Osterwitz), leta 1459 (gesloss Osterwitz) in 1484. gesloss Osterbicz. Grad so upravljali žovneško-celjski 
kastelani, ki so se v 14. stoletju imenovali po gradu (leta 1320 vitez Uschalk, leta 1330 Mertl, leta 1352 pa Eberhard). Celjska 
gradiščana sta bila tudi Pavel Luegel iz Žalca (omenjen leta 1417) in Jurij Mindorfer (1432). Po letu 1456 so na njem gospodovali 
deželoknežji oskrbniki, med njimi najprej Hans Eckelheimer, nato celjski vicedom Jurij Apprecher (omenjen leta 1459), Hans 
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Apprecher (1478), Krištof Obračan (1484), Tomaž Gradenecker (1494), med letoma 1501 in 1530 Leonhard Raumschüssel in 
njegovi sinovi ter od leta 1535 Jošt Limbarski. Leta 1542 je omenjen Friderik von Rechberg, leta 1546 Hans Wagen, leta 1556 
pa ga je dobil v stavno last Maksimilijan Schrottenbach, ki je grad opustil in ob vznožju hriba pozidal graščino. Lastniki le-te 
so bili: Schrottenbachi (od 1767), grof Janez Gaisruck, rodbina Robida (1791–1837), Julijana Vogl in Regina Kircher, baroni 
Wittenbachi (1846–1908) in nazadnje rodbina Piussi. Stari grad je skoraj popolnoma razpadel že v začetku 17. stoletja. Zasle-
dimo še omembe: Celjska kronika poroča v 38. poglavju, da je dala vdova Ulrika Celjskega Katarina dobro zavarovati gradove 
Žovnek, Ojstrico in druge. Leta 1635 so uporni kmetje med drugim napadli tudi grad Ojstrico.
Podgrad: Današnja graščina je naslednica dvora, ki se omenja v 14. in 15. stoletju, vendar pa je Oton Kunšperški s Stopnika 
že leta 1257 podelil gornjegrajskemu samostanu dve posestvi pri vasi villa Purch. Beseda villa pomeni vas ali dvor, beseda 
Purch pa grad. Leta 1341 se omenja hof zu Purch pei Vrench (pri Vranskem). Gornjegrajski samostan, ki je imel tu svoja 
posestva, podrejena uradu v Vologu, ga je tedaj podelil Rudolfu Vajstu, leta 1376 pa ga je dobil v zajem njegov sin Rudlein. 
Takrat se dvor prvič omenja kot Podgrad. Beseda pomeni isto kot nemški Burgstall in izpričuje staro utrdbeno kontinuiteto 
lokacije. Gre za dvor, ki se nato leta 1426 v gornjegrajskem urbarju omenja kot Curia zu Podgor, leta 1431 pa kot hoff Pod-
gradt in Vranczker pharr. Leta 1436 in leta 1456 se omenjajo posestva, ki jih je imel Gašper Vajst v bližini Vranskega v zajmu 
od celjskih grofov in pozneje od deželnega kneza, vendar med njimi ni Podgrada, pač pa je Eberhard Pauer z Iga leta 1432 
zamenjal svoj gornjegrajski fevdni dvor Podgrad za neke druge posesti, nakar ga je dobil v zajem Mihael Weltz. Leta 1483 je 
posedoval dvor Andrej Freisteiner s svojo ženo Magdaleno. Leta 1536 je ljubljanski škof Krištof Ravbar, gospodar Gornjega 
Gradu, zamenjal dvor pri Vranskem, ki leži pod taborno kapelo sv. Hieronima (den Hof zu Fraintzkh vnndter sanndt Iheronimus 
thaber Cappeln, gelegen), ki je bil pred časom v posesti nekega Goloba, s svojim svakom Friderikom Rebrškim (von Rechberg), 
ki je bil takrat gornjegrajski oskrbnik, za dve kmetiji. Leta 1652 je grof J. F. Schrottenbach prodal plemiško prebivališče (Edl 
Sitz Purgstall) Joh. Karlu Sandbauerju, pozneje poplemenitenemu v. Samburg. Njegovi nadaljnji lastniki so bili: leta 1681 
njegova hčerka Suzana Abfaltrern, leta 1726 njena hči Marija A. Strassberger, leta 1737 njen nečak J. L. von Hohenwart, leta 
1781 Maksimilijana von Renzenberg, rojena von Brandenau, leta 1792 Peter F. Hillebrand in za njim njegova vdova Jožefa, 
vnovič poročena Perše, leta 1801 Cecilija Talničer, leta 1807 Marija, ovdovela Skubic in znova poročena Pečak, za njo Jožef in 
nato njegov brat Franc Skubic, leta 1827 Matija Perko, nato njegov sin Anton Vincenc Perko, ki je posestvo leta 1846 prodal 
baronu Nepomuku Gustavu Wittenbachu. Wittenbachovi nasledniki so tu gospodarili do leta 1916, nato pa Peter Majdič, ki 
je posedoval graščino do druge svetovne vojne.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (12. 11. 2009)
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Ojstrica in Podgrad dobil skupaj z gradivom 
Okrožnega sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 
1852 (objava 19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Indeks, 1830–1847; civilnopravdni spisi, 1830–1849; kazenski spisi, 1826–1849 (tatvine, umor, uboj, posilstva); skrbniškovarstveni 
spisi, 1840; zapuščinski spisi, 1821–1850; zemljiškoknjižni spisi, 1821–1847; rekognicije, 1814–1850; konkurzi, 1847; poravnave, 
1830–1849; listine v zvezi s spremembo posesti, 1821–1825; pogodbe, 1821–1825.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe PIšeCe SI_ZAC/0533

ČAS NASTANKA: 1787–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Pišece se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 
14. 6. 1849.
Na prvo omembo pišečkega gradu naletimo v virih leta 1329 kot haus Pischaetz, sledijo omembe leta 1346 kot vest Pischatz, 
leta 1426 vest Pischecz in leta 1443 gesloss Pischecz. Pozidali so ga salzburški nadškofje na vzhodnem robu svojih posavskih 
posesti, ki so se razprostrirale od Sevnice prek Rajhenburga-Brestanice in Brežic do izliva Sotle v Savo in jih je na severovzhodu 
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zamejeval potok Dramlje. Oskrbovali so ga ministeriali, med katerimi se prvi omenja Konrad v letih 1268–1300 in njegov brat 
Ekhard (1268). Pišece v srednjeveških virih nastopajo tudi kot Bischaez, kar naj bi pomenilo »bei der schanz« (pri šancah), kar 
utegne kazati na zelo staro utrdbo. Pišečki vitezi so okoli leta 1353 izumrli in grad so poslej upravljali nadškofovi oskrbniki. 
Leta 1406 ga je dobil v zastavo Žiga Dobrnski. Leta 1426 je bil oskrbnik Friderik Rad starejši, od leta 1454 do leta 1536 Žiga 
Mordachs in njegovi nasledniki, potlej Jurij Rajhenburški, čigar vdova je posest leta 1542 izročila salzburškemu vladnemu 
svetniku dr. Johanu Marschalku. Grad so nato oddajali v najem. Leta 1590 ga je posedoval Hans Khiesl, leta 1595 pa ga je 
kupil skupaj s Sevnico in Reštanjem Inocenc pl. Moscon. Salzburški nadškof je do leta 1803 ohranil do gradu vrhovno fevdalno 
pravico, rodovina Moscon pa je ostala v njegovi posesti vse do 2. svetovne vojne. Leta 1573, ko je divjal kmečki upor, grad ni 
bil prizadet, so se pa leta 1661 na božični dan uporni domači podložniki spravili na Hansa Jakoba Moscona in njegovo ženo 
Elizabeto ter oba ubili.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (24. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Pišece dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1818–1850; zapuščinski spisi, 1818–1849; zemljiškoknjižni spisi, 1838–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe PODSReDA SI_ZAC/0535

ČAS NASTANKA: 1840–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Podsreda se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
so zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
Grad se prvič neposredno omenja leta 1213. Že v tej prvi omembi je torej grad označen kot utrdba. Leta 1251 je krški škof Ulrik 
oddal v zakup gradova, Planino in Podsredo, Frideriku Ptujskemu in Henriku Svibenskemu. Leta 1265 je olomuški škof Bruno 
pred deželnim sodiščem v Mariboru razsodil spor med Henrikom Svibenskim in neko gospo Lemberško zaradi gradu Podsreda, 
ki ga je prisodil Henriku, obenem pa je naročil Liutoldu Lehniškemu, naj Henriku grad izroči. Henrikov sin Friderik in njegovi 
potomci so se tedaj že imenovali Podsreški. Leta 1318 se grad Podsreda omenja kot vest Herwerg in haws Herwerch, pozneje 
leta 1430 kot castrum in leta 1476 kot gschloss Herberg. Po letu 1320, ko je rod podsreških vitezov izumrl, je gospoščino dobil 
Seifried Kranichberški, ki jo je leta 1338 za 600 mark srebra oddal svobodnim Žovneškim. Leta 1339 je Viljem Pišečki zagotovil, 
da se zaradi podsreške utrdbe ne bo več prepiral s Friderikom svobodnim Žovneškim in še tistega leta so se za 450 mark od-
rekli svojemu deležu Podsrede tudi bratje Viljem, Reinprecht in Albert Šperenberški. Leta 1340 je krški škof Henrik oddal grad 
Frideriku Žovneškemu v zakup. Leta 1441 je krški škof Johan oddal Podsredo v zakup grofu Frideriku Celjskemu. Ko so celjski 
grofje izumrli, je grad prešel iz krških rok v posest deželnega kneza. Leta 1484 sta ga od cesarja Friderika dobila v zakup brata 
Erazem in Danijel Mindorfer, sinova Andreja Mindorferja. V naslednjih letih so se zakupniki in oskrbniki pogosto menjavali. 
Med zakupniki gradu sta bila leta 1569 Gašper baron Herbersteinski in leta 1573 Krištof von Ratz, ki je upravljal grad za časa 
velikega kmečkega upora. Leta 1617 je kupil grad in gospoščino v zasebno dedno last Žiga grof pl. Tattenbach. Leta 1701 jo 
je podedovala grofica Eleonora Evzebija por. Barbo, leta 1731 njena hči Marija H. pl. Apfaltrern in leta 1787 baron Franz La-
zarini. Od Lazarinija je pred letom 1848 kupil grad knez Weriand pl. Windischgrätz in ga leta 1852 izročil svoji hčeri kot doto 
ob poroki z dednim grofom Schönburgom, ki je imel v posesti tudi grad Snežnik na Notranjskem. V rokah Windischgrätzov 
je ostal grad do druge svetovne vojne.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (12. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Podsreda dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.
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VSEBINA
Listine, 1840–1850; skrbniški spisi, 1841–1850; pravde, 1840–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče POSeStVA PONIKVA SI_ZAC/0537

ČAS NASTANKA: 1819–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče posestva Ponikva se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 
14. 6. 1849.
Na dvoru Ponikva (Ponigl) so bivali ponkovski gospodje, posestvo pa je bilo v deželnoknežji lasti in pozneje v lasti Celjskih. 
Sprva je spadal dvor pod vojniško gospoščino, leta 1585 pa se je z lastnikom Viktorjem Welzerjem osamosvojil. Njegov sin 
Moritz je posestvo prodal naprej Danijelu Kacjanoviču (1604), Kacjanovičeva hčerka pa je Ponikvo prinesla v zakon s Hansom 
Wokalitschem. Naslednji lastniki so bili Hans von Dienersperg, grofje Trautmannsdorfi (1839–1866), Alexander von Guggenthal 
(od 1876) in končno rodbina Auffart.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča posestva Ponikva dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) 
za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1819–1849; zapuščinski spisi, 1839–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe PRebOlD SI_ZAC/0538

ČAS NASTANKA: 1817–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Prebold se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Preboldski dvorec se do druge polovice 16. stoletja ne omenja, vendar je tu vsaj že v 15. stoletju stal dvor. Leta 1437 (1457) je 
dobil Jörg Eckelheimer kot celjski zajem dvor pri »sv. Pavlu v gozdu« s kmetijami in domačini ter grad Liebenstein s pritikli-
nami. Dvorec Prebold je morda pravni dedič omenjenega dvora, morda tudi Liebensteina, saj se je cerkev sv. Pavla namreč 
prej (leta 1392) označevala kot s. Pauli prope Liebenstein, potem pa s. Pauli prope Pragwald. Leta 1491 (1492) je dobil Lasla 
(Ladislav) Prager, oskrbnik Žovneka in Mozirja, za svoj sedež plemiško prebivališče (sitz zu s. Larenzsen in dem Seentall) in s 
tem pomirje, ki se v ojstriškem urbarju leta 1585 imenuje Prewaldt. Oblika prvotnega nemškega imena dopušča možnost, da 
gre za izvedenko iz slovenske besede, ki naj bi pomenila graščino ob Voljski. Poznejšo nemško obliko imena Pragwald izvajajo 
od Pragerjev, ki naj bi bili stavbo pozidali. Vendar pa Pragerji niso bili dolgo posestniki gospoščine. Že pred letom 1519 jo je 
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posedoval Koloman Windischgrätz, leta 1542 pa Krištof Windischgrätz. Za časa Windischgrätzov naj bi uporni kmetje leta 
1539 tedanji dvorec Prebold oplenili in požgali. V letih 1571–1591 je bila grajska stavba v posesti gospodov Wagnov, nato pa 
bila od leta 1628 do 1807 v rokah rodovine Schrottenbach. Ob velikem kmečkem puntu leta 1635 so dvorec, ki ga je takrat 
posedoval Hans Friderik Schrottenbach, puntarji razdejali. Dvorec so pozneje na novo pozidali. Leta 1706 ga je ponovno 
zadela nesreča, ko je v njem izbruhnil požar. Schrottenbachom so kot lastniki dvorca leta 1807 sledili Vogli, za njimi pa leta 
1855 baron Rudolf Hackelberg-Landau, ki je okoli leta 1860 stavbo temeljito obnovil in prezidal. Leta 1908 mu je sledil grof 
Rudolf Funfkirchen, leta 1910 Johann Jakše, leta 1917 Vinzenz Hudovernik.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (22. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Prebold dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1817–1849 (zapuščina župnika Jožefa Mahoriča 1839); skrbniškovarstveni spisi, 1820–1849 (računi); zemlji-
škoknjižni spisi, 1833–1849; rekognicije, 1820–1849; konkurzi, 1825–1829.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče ZDRUžeNegA POSeStVA  
ZgORNjI lANOVž IN PRešNIK SI_ZAC/0539

ČAS NASTANKA: 1826–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Zgornji Lanovž in Prešnik se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja 
dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Posestvo Lanovž so Celjski leta 1437 dali v fevd Jakobu Haidlu pl. Steinu, ki ga je 1483. zapustil hčerki Magdaleni Freisteiner. 
Leta 1527 je bilo v lasti Jurija Paradajzerja, 1542. pa meščana Jakoba Freibergerja. Dvor Zgornji Lanovž je bil po letu 1688 
pristava grofov Thurnov, za njimi so posestvo prevzeli grofje Reisingi in mu priključili Gorico in Lahovno. 1790. je bil v lasti 
Elizabete Robida, 1804. ga je prevzel baron Avguštin Dienersperg, nato Barbara Gadolla, Vinzenz Karničnik, Simon Bartol, 
leta 1900 pa Konrad Vasič.
Graščina Prešnik v istoimenskem zaselku blizu Gorice pri Šmartnem je bila zgrajena leta 1666 kot ranšperška pristava. Sprva je 
bila last Mayerbergov, kasneje Reisingov, Grossov, Franca Novaka itd. Leta 1882 jo je prevzel in preuredil tovarnar Karel Stücker.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča združenega posestva Zgornji Lanovž in Prešnik dobil skupaj 
z gradivom Okrožnega sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega 
ukaza iz leta 1852 (objava 19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilni spisi, 1826–1850; zapuščinski spisi, 1833–1850; zemljiškoknjižni spisi, 1837–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe RANšPeRK SI_ZAC/0542

ČAS NASTANKA: 1839–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče gospoščine Ranšperk se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Grad je bil v posesti krške škofije, na njem pa so kot krški ministeriali gospodovali ranšperški vitezi. Grad se prvič izrecno omenja 
šele leta 1355, a to že kot Rabensperch das alt haws, naslednje leto kot haws Rabensperch in dem Sevntal in leta 1338 die vest 
Rabensperch. Nedvomno pa je grad stal že vsaj v 12. stoletju. Leta 1279 grad Ranšperk skupaj z Lembergom, kateremu se je 
odpovedal Hartnid z Guštanja, formalno prejme v fevd Friderik Ptujski. Ptujski so do izumrtja leta 1438 oba gradova obdržali 
v fevdu in sta skupaj z Dobrno zaokrožala ptujsko posest severno od Celja. Konec 13. stoletja se Ranšperški spet vrnejo na 
grad kot sekundarni ptujski vazali in to ostanejo vse do izumrtja leta 1388, ko se po Ranšperku ne imenuje nihče več (po I. 
Stoparju rod Ranšperških izumre okoli leta 1360). I. Stopar navaja še podatek, da naj bi ranšperško posest Frideriku Ptujskemu 
prodal Heinczel Vrezzner leta 1335. Po smrti Friderika Ptujskega, ki je bil zadnji moški potomec Ptujskih, je ranšperško posest 
podedovala njegova hčerka Ana, ki je poročila Ivana Schaunberškega. Shaunberški so takrat še bili lastniki Lemberga pri 
Novi Cerkvi. Kot oskrbnik gradu je leta 1443 naveden Gašper Fayst. Shaunberški so bili pristaši deželnega kneza in nasprotniki 
Celjanov. Tako so Celjani leta 1452 zaradi schaunberške zvestobe Habsburžanom Ranšperk skupaj z Lembergom pri Novi 
Cerkvi požgali (porušili). Od konca 60. let 15. stoletja se grad že omenja kot gradišče (purkhstal – opuščeni grad). V nasprotju 
z Lembergom pri Novi Cerkvi ta ni bil več obnovljen. Pod starim so Hohenwarti po letu 1480 postavili nov grad. V njihovi lasti 
je bil do 1580. Za njimi so bili lastniki Führenbergi, leta 1800 Dienerspergi. Za zadnjim Dienerspergom (Francem) je posestvo 
podedovala sestra Terezija Resingen, graščakinja na Taboru pri Vojniku, kjer je bil poslej sedež združene gospoščine. Ranšperk 
je po letu 1815 propadel.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.
http://www.gradovi.net/ (12. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Ranšperk dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika Deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Zapuščine, 1839–1850; pravde, 1840–1850.

SISTEM UREDITVE:
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe POgleD SI_ZAC/0543

ČAS NASTANKA: 1829–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Pogled se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Graščina Pogled je na vzpetini blizu vasi Mlače pri Ločah pri Poljčanah. Stari dvorec so pred letom 1540 postavili Schrotti in 
ga imeli v lasti do leta 1616, za njimi je prišel v roke vitezov Plöschen, ki so zgradili sedanjo graščino. Nadaljnji lastniki so bili: 
baroni Reisingi, Dienerspergi, baroni Conti in Berlendis, od leta 1811 Thurni. 1828. je gospoščino kupil Karel Schmelzer, 1829. 
Karel in Cecilija Possek; rodbina je imela Pogled v lasti do 1941.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo patrimonialnih sodišč različnih nivojev in kompetenc (deželska, krajevna) dobil 
skupaj z gradivom Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščine, 1820–1849, pravde in poravnave, 1826–1850.
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SISTEM UREDITVE:
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče ImeNjA RUDA SI_ZAC/0546

ČAS NASTANKA: 1825–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Ruda se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je zapuščin-
ske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, delitve 
premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Ruda je zaselek, ki spada v naselje Razbor, ki leži ob cesti Breg–Jurklošter (pod Lisco). Prvotni lastniki gradiča so bili Reutenbergi, 
ki so izumrli že 1375. Gradič je razpadel v 17. stoletju, nasledniki pa so postavili drugo graščino. Okoli leta 1542 je pripadal 
Krištofu Črnomaljskemu, 1558. njegovemu sinu Hansu, 1648. Jakobu Gärtnerju, 1690. Dienerspergu, leta 1744 baronu Billu, 
1784. Murmayerju, 1847. Juliju Mulleju, do leta 1907 baronu Ottu Bolschwingu, 1919. pa Karlu Bartosu.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča imenja Ruda dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Rekognicije, 1835–1849, zapuščine, 1825, 1849.

SISTEM UREDITVE: klasifikacijski načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe SOCKA SI_ZAC/0549

ČAS NASTANKA: 1837–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Socka se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 
14. 6. 1849.
Graščina se omenja že leta 1404 kot krški fevd. Sredi 19. stoletja je bila obnovljena. Najprej je bila v lasti vitanjskih gospodov 
(1404, 1428), nato pa leta 1439 Žige Sobriacherja, 1534. Antona Kienbergerja, 1542. Apolonije pl. Altenhaus, 1579. Adama in 
Maksimiljana Schrotta, Raumschüsslov, Jaborneggov (1697), Dienerspergov (1756) in Resingenov (1817). Od leta 1864 do 1885 
je bil lastnik grof Arthur Mensdorf-Pouilly.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Socka dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1837–1850; zapuščinski spisi, 1837–1850.
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SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe SPODNjA SeVNICA SI_ZAC/0550

ČAS NASTANKA: 1811–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Spodnja Sevnica se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Sedež gospoščine je bil v spodnjem sevniškem gradu, ki izvira iz 17. stoletja. Lastniki oziroma zakupniki: grof Lamberg, 1715: 
baron Wintershofen, 1725: Auerspergi, 1764–1796: spet Wintershofen, do 1806 Ferdinand Kellner, do 1813 Joachim Gallinger, 
kasneje Jožef Kaučič.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte. München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Spodnja Sevnica dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1812–1849; zapuščinski spisi, 1811–1849; testamenti, 1843–1849; cenitve posesti, 1817–1827; rekognicije, 
1832–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)

KRAjeVNO SODIšče ImeNjA SVetI DUH PRI KONjICAH SI_ZAC/0554

ČAS NASTANKA: 1823–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče imenja Sveti Duh pri Konjicah se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Cerkev Sv. Duha v Ločah se prvič omenja 1434. Je sedež župnije, ki se je prej imenovala Sv. Duh na Jezeru.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča imenja Sveti Duh pri Konjicah dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščinske zadeve, 1831–1850; pravde, 1831–1848; skrbniške zadeve, 1833–1847; poročna dovoljenja, 1831–1834; zemlji-
škoknjižne zadeve, 1834–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
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PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe šAleK IN tURN SI_ZAC/0556

ČAS NASTANKA: 1836–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Šalek in Turn se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo 
je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
Šaleške viteze, krške ministeriale, srečamo v virih leta 1264, ko se omenja Egelof Šaleški (Egeloffus de Shelek habeat ius pa-
tronatus in Capella sancti Martini ante Shelek). Zdi se, da je grad, po katerem je vsa dolina dobila svoje ime, dosti starejši in 
da z njim lahko povežemo viteze Škalske, na katere v 12. stoletju večkrat naletimo, zlasti še, ker v bližini nekdanjih Škal razen 
hrastovškega Turna ni bilo pomembnejše fevdalne postojanke. V letih 1154–1189 se omenja pl. Bertold (Bertoldus de Scalach, 
Bertholdo de Scalach, Perhtoldus de Scalach liberi itn.). Poleg njega naletimo v 12. stoletju še na Dietrika in Hartnida Škalska oz. 
Šaleška, nedvomno Bertoldova sorodnika; prvi med njimi Dietricus, Ditricus oz. Dietrich de Scalach ali Schalach se tudi enkrat 
ponaša z oznako liber – svobodni. O pomembnosti rodu priča okoliščina, da so Škalski-Šaleški med odličniki vselej navedeni na 
odličnem mestu, saj so bili suvereni gospodarji šaleškega aloda, ki je očitno šele pozneje prišel pod neposredno suverenost krške 
škofije. Leta 1278 se prvič izrecno omenja šaleški grad (haus Schalekke). Šaleška posest je bila tedaj kot mnoge druge posesti na 
Slovenskem že v rokah krške škofije in ne več svobodna posest kot v 12. stoletju. Leta 1314 je vitez Nikl – Nikolaj Šaleški prodal 
utrdbo svojemu bližnjemu sosedu Otonu Ekenštajnskemu. Leta 1335 sta Nikolaj Šaleški in njegov brat Ottel – Oton v Braslovčah 
izjavila, da sta od Friderika svobodnega Žovneškega odkupila polovico gradu (haus Schalek in dem Schelachtal), nato pa dobila 
od njega obe grajski polovici v zakup. Grad je bil takrat še vedno krški in tako ga je krški škof Lovrenc že naslednje leto v Vitanju 
podelil Frideriku Žovneškemu. Leta 1353 so celjski grofje oddali Šalek v zajem Niklasu Kienbergerju, leta 1371 pa Mertu – Martinu 
Rifniškemu. Grad se takrat omenja kot vest Schallek. Mertove hčere so ga leta 1428 prodale Söbriaškim, katerih dediči (Perneški, 
Racknitzerji, Kainacherji in Lambergerji) so še leta 1516 v posesti gradu. Leta 1561 so ga posedovali hkrati kar štirje lastniki, 
leta 1575 pa se v šoštanjskem urbarju omenja kot njegov lastnik Erazem Raumschüssel; podelil mu ga je bil deželni knez, ki je 
nasledil celjsko dediščino. Raumschüssli so posedovali grad do leta 1664, ko ga je Marjeta Raumschüssel, rojena baronica pl. 
Buchheim prodala svojemu bratrancu Otonu baronu pl. Teuffenbachu. Za časa Raumschüsslov so grad oplenili uporni kmetje, 
pol stoletja pozneje pa ga je prizadel požar. Popravljeni grad je po smrti Otona Teuffenbacha leta 1695 posedoval Ferdinand 
Leopold baron pl. Teuffenbach, ki se kot lastnik omenja leta 1708. Leta 1722 je bil Šalek v rokah baronov Mauerburgov, leta 
1732 pa ga že poseduje Johan Jožef baron pl. Gabelkhoven, lastnik gradu Turn pri Velenju, ki je obe gospoščini združil. Lastniki 
obeh gradov so poslej isti. Okoli leta 1770 je v Šalek udarila strela, nakar je že drugič pogorel. Poslej je Šalek ostal razvalina, 
kakor ga kažejo upodobitve iz 19. stoletja. Grad Turn so pozidali gospodje Kunšperški, upravljali pa njihovi vitezi. Leta 1207 je 
omenjen vitez Richero de Turre, leta 1250 kunšperški vitezi Engelbert, Gundakar in Oton, leta 1255 Rudolf, leta 1257 Gundakar 
in leta 1278 Leopold. Leta 1296 so Turnski prodali svoj delež grofom Vovbrškim, po katerih so ga leta 1322 podedovali svobodni 
gospodje Žovneški in ga podelili v fevd svojim vazalom Turnskim. Leta 1439 je grad razdejal Jan Vitovec, vendar so ga kmalu 
obnovili. Ko so Celjani izumrli, je bil deželnoknežji, do leta 1510 so bili na njem Turnski, nato vitezi Heriči od leta 1516. Med 1622 
in 1802 je bil v lasti Gabelkhovnov, 1802. rodbine Bayer, v letih 1805–45 pa rodbine del Negro. Do 1861. ga je imel v lasti Franz 
von Gadolla, od leta 1900 pa Daniel von Lapp. Pred drugo svetovno vojno pa je bil lastnik gradu vitez Komersinsky.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net (12. 11. 2009)
http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/t-8/turn-hrastovcu.php (12. 11. 2009)
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Šalek in Turn dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1845–1847; zapuščinski spisi, 1836–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 
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KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe šeNeK SI_ZAC/0557

ČAS NASTANKA: 1819–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Šenek se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 
14. 6. 1849.
Šenek se kot grad/stolp omenja že leta 1288 kot posest Žovneških. O njegovi nekdanji lokaciji lahko danes samo še ugibamo, 
ker je bil leta 1439 razdejan in se do danes ni ohranil niti kot razvalina. Šenek je kot dvor morda že leta 1493 pozidal ojstriški 
oskrbnik Lenart Raumschüssel, potomec starih šeneških kastelanov. Leta 1665 so ga posedovali Gabelkhovni, leta 1696 Ru-
dolf von Schrottenbach, leta 1730 J. Ernest von Ehrenberg. Poznejši lastniki: 1746: Johan Anton Curti Franzini, 1770: Rajmund 
Novak, 1774: Filip von Carastella, 1775: spet Rajmund Novak, 1797: Johan Nepomuk Kircher, 1807: Anton Gurnik, 1813: spet 
Johan Nepomuk Kircher, 1819: vdova Jožefa Perše. Leta 1844 je postal lastnik Šeneka Lenart Gechter, nato V. M. Vormiggini 
in za njim leta 1861 Franc Maurer, ki ga je leta 1869 izročil svojemu zetu Oskarju Pongrazu. V času okupacije je bil last grofa 
Pachta-Reihofen.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (14. 11. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Šenek dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1820–1850; zapuščinski spisi, 1819–1850; rekognicije, 1822–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče ImeNjA šmARje PRI SeVNICI SI_ZAC/0558

ČAS NASTANKA: 1814–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine imenja Šmarje pri Sevnici se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja 
dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
V južnem delu naselja Šmarje, ki je danes del mesta Sevnica, stoji podružnična cerkev Sv. Matere Božje. Sezidal naj bi jo meniški 
red kartuzijanov iz Jurkloštra. Cerkev se prvič omenja leta 1448 v urbarju salzburške nadškofije. Okoli cerkve je bilo pokopališče 
za vasi Šmarje in Ledina. Na srednjeveški izvor cerkve kažeta zazidani gotski okni v severovzhodni in jugovzhodni stranici 
prezbiterija. Leta 1790 je bil zvonik, do tedaj krit s skrilom, prekrit z belo pločevino. Leta 1860 so pokopališče okoli cerkve opustili 
in ga preselili na novo lokacijo na grič pod kapelo Božjega groba. Leta 1881 je bil prenovljen veliki oltar in postavljen novi kip 
Matere božje dobrega sveta. Leta 1928 je bil zvonik na novo prekrit s pločevino, hkrati pa je bil iz dotedanje čebulaste oblike 
spremenjen v koničastega, kakršen je še danes. Danes sta cerkvena zunanjščina in notranjščina barokizirani. Cerkev ima tri 
baročne oltarje. Veliki oltar je iz prve polovice 18. stoletja, kip Marije v niši pa je iz leta 1881. Oba stranska oltarja z dobrima 
oljnima slikama sta iz prve polovice 18. stoletja. Levi oltar je posvečen Sv. Uršuli in Apoloniji, desni oltar pa Sv. Petru in Pavlu. 
Na nizki vzpetini nad Šmarjem stoji podružnična cerkev Sv. Ane. Po izročilu bi morala cerkev stati na Ledini, saj so jo postavili 
prebivalci Ledine. Cerkev je v osnovi poznogotska stavba, zgrajena v 16. stoletju. V pisnih virih se cerkev prvič omenja leta 1581. 
K Sv. Ani so nekdaj ljudje hodili na romanje. Zaradi tega so na severni strani zvonika dozidali odprto lopo z oltarjem in prižnico 
tako kot pri Sv. Roku. Romanja k sv. Ani so bila opuščena za časa jožefinskih reform v 18. stoletju. Tedaj bi cerkev morala biti 
porušena, vendar se je občina Ledina zanjo zavzela in prevzela dolžnost, da bo zanjo skrbela in jo vzdrževala. Cerkev je do 
leta 1877 stala v ograjenih vrtovih, nakar so ograjo odstranili. Cerkev je v današnji podobi baročna stavba in ima štiri oltarje. 
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Veliki oltar Sv. Ane je iz druge polovice 18. stoletja. Vrišer ga pripisuje celjskemu kiparju Ferdinandu Gallu. Nastal naj bi v letih 
1760–1770. Oba stranska oltarja, ki sta iz leta 1769, imata v nišah oljni sliki. Levi je posvečen sv. Luciji, desni pa sv. Družini.

Viri in literatura:
http://www.donbosko.si/sevnica/?q=node/47#naslov2 (14. 10. 2009)
http://www.donbosko.si/sevnica/?q=node/47#naslov3 (14. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča imenja Šmarje pri Sevnici dobil skupaj z gradivom okrožnega 
sodišča Celje kot naslednika deželnega sodišča Celje, ki je bilo ustanovljeno na osnovi cesarskega ukaza iz leta 1852 (objava 
19. 1. 1853) za ozemlje celotnega mariborskega (upravnega) okrožja.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1837–1849; zapuščinski spisi, 1814–1849; skrbniškovarstveni spisi, 1839–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe šOštANj SI_ZAC/0559

ČAS NASTANKA: 1828–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Šoštanj se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Center šoštanjske gospoščine je bil sprva Stari ali Pusti grad, ki se pojavi leta 1309 kot last Vovbržanov, 1322. so jih nasledili 
Žovneški/Celjski, 1457. pa deželni knezi Habsburžani. Grad je bil leta 1438 v bojih porušen, kasneje pa obnovljen, vendar je leta 
1540 že bil razvalina. Pod tem gradom je stal Spodnji grad (1372) z istimi lastniki. 1473. so ga izropali Turki, 1635. uporni kmetje, 
1734. leta pa je pogorel. Nasproti Pustega gradu stoji grad Turn. Gradili so ga v letih 1575–1658. Po požaru Spodnjega gradu 
je postal sedež šoštanjskega urada. Lastniki: Hans Kacijanar (1503), njegova hčerka Sholastika von Eitzing (1540), Sigmund 
Galler (1554) – ta je posest odkupil od deželnega kneza, Hans Wagen (1597), Hans Sauer (1619), grof Maks Schrottenbach 
(1658), grof Friderik Thurn (1681), Franc Bayer (1802), Franc del Negro (1807), Josef Maier (1834), Ferdinand Rothkirch-Panthen, 
Hermann Schnitzer von Lindenstamm (1875), rodbina Gunther (1900).

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Šoštanj dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi; zapuščinski spisi, 1828–1849; rekognicije, 1835–1850; skrbniškovarstveni spisi, 1846–1847.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2004)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe tAbOR SI_ZAC/0561

ČAS NASTANKA: 1836–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče gospoščine Tabor se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 
14. 6. 1849.
Gospostvo Tabor je izšlo iz lindeških posestev ok. leta 1500, ko so ga kupili Dietrichsteini, ki so dali pozidati sedanjo stavbo. 
Njihovi nasledniki so bili Welzerji (1601), Sibenitschkhi (1608), Gačniki (1619), Dienerspergi, Resingeni (1802–1852). 1845 je bila 
graščina precej prezidana.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Tabor dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1836–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče žlAHtNIje teHARje SI_ZAC/0562

ČAS NASTANKA: 1819–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče žlahtnije Teharje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je zapuščin-
ske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, delitve 
premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Teharje je z okoliškimi naselji (Čret, Bukovžlak, Lipa, Kresnike, Osenca, Slance, Vrhe in Zvodno) tvorilo svobodno kmečko 
plemiško občino, ki ji je pripadalo še nekaj krajev v Spodnji Savinjski dolini in v gričevju med Savinjsko in Šaleško dolino. 
Teharski svobodni kmetje so bili potomci kosezov, nastajajočega plemiškega sloja staroslovenske družbe. Njihove pravice 
so potrdili že morda Vovbrški, gotovo pa Celjski. Teharčani so vsako leto volili sodina in svetovalce, ki so upravljali občinsko 
premoženje, izvrševali nižje sodstvo in pobirali gospoščinske in deželnoknežje davke.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča žlahtnije Teharje dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1819–1834; zapuščinski spisi, 1819–1850.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe VeleNje SI_ZAC/0563

ČAS NASTANKA: 1821–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče gospoščine Velenje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Velenjski grad se prvič omenja leta 1323 (Belem) kot last stranske veje Ptujskih (Königsbergov/Kunšperških). Po letu 1393 je bil 
v lasti Liechtensteinov, nato Stubenbergov, Lichtenbergov (1477–1541), Baltazarja Heriča (1598–1603) in Sauerjev (1613–1797). 
Kasnejši lastniki so bili: Gabriel Pauer, Eduard Trigler (1829), grof Hubert d’Harnoncourt-Unverzagt (1851–1858), Karl von 
Adamovich (1858), grofica Herberstein-Proskau (1919), grofje Coronini (do 1945).

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Velenje dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1822–1849; zapuščinski spisi, 1839–1845; poravnave, 1833–1850.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2005)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe VItANje SI_ZAC/0567

ČAS NASTANKA: 1803–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Vitanje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Središče gospoščine je bil sprva Gornji/Stari grad na južni strani Vitanja, ki se prvič omenja leta 1140. Leta 1201 ga je porušil 
potres, v vojni 1437–1439 pa Jan Vitovec, vendar so ga vsakič obnovili, saj je propadel šele po letu 1680. Spodnji/Novi grad 
je nastal jugovzhodno od naselja. Prva omemba je iz leta 1322, naseljen je bil še v 18. stoletju, 1790. pa je pogorel. Tretji grad 
stoji v trgu. Krški škofje so posest leta 1783 prodali Dienersbergom, lastniki so bili še: Jernej Schwarz in Janez Čiček pl. Vitanjski 
(1785), Maks Jožef von Leuzendorf (1799), Franc Mulej (1819), fužinarji Steinauerji (1831), Muleji (1868–1911) in Češka banka, 
ki je večino posesti razprodala.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte., München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Vitanje dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1807–1849; kazenski spisi, 1816–1850 (največ tatvine, poneverbe); zapuščinski spisi, 1803–1845.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe ZAlOg SI_ZAC/0569

ČAS NASTANKA: 1815–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Zalog se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je za-
puščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, 
delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 
14. 6. 1849.
Zaloška gospoščina se omenja že od 15. stoletja, svojo obliko pa je dvorec dobil v začetku 19. stoletja. Lastniki: Štefan Ho-
henwarter (1479), grof Hans Schrottenbach (1672), Schrottenbachi do leta 1765, grof Anton Gaisruck (1793), Kristjan Leitner in 
Steinmetz (1814), Alois Jaut (1831), Hermann Schnitzer von Lindenstamm (1846), Adolf Meurer (1864), baron Carl Puthon (1871).

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Zalog dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča 
Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1820–1849; kazenski spisi, 1824–1849; zapuščinski spisi, 1820–1850; rekognicije, 1821–1850; pobotnice, 
1815–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

DeželSKO IN KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe ZbelOVO SI_ZAC/0571

ČAS NASTANKA: 1795–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 18 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Deželsko sodišče Zbelovo je bilo pristojno zlasti za kazensko sodstvo; vodilo je preiskavo hujših kaznivih dejanj (umorov, deto-
morov, hujših telesnih poškodb, posilstev, nasilništva, ropov, tatvin) in izvedlo sojenje. Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 
4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Zbelovski grad je bil središče deželskega sodišča, ki je segalo ob desnem bregu Drave od Velke do Borla. Sprva je bilo v lasti 
konjiško-rogaških gospodov, njihovi fevdniki pa so bili Zbelovski, ki se omenjajo leta 1206. Naslednji lastniki so bili Liechten-
steini, Viltuški (1312), Ulrik der Putz (1393), Viljem Safner, Villjem Metz, Habsburžani (1435), ki so zbelovsko gospoščino leta 1587 
prodali Joštu Thurnu. Nov grad na zahodni strani Zbelovega so pozidali v letih 1515–1518, sedež krajevnega in deželskega 
sodišča pa je bil do leta 1848. Zadnji lastniki Johann Walland (1870) in firma Hafenrichter (do 1945).

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Deželskega in krajevnega sodišča gospoščine Zbelovo dobil skupaj z gradivom 
Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1817–1850; zapuščinski spisi, 1800–1850; zemljiškoknjižni spisi, 1809–1847; rekognicije, 1828; listine, 
1841–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
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PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 1999)

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe ZgORNjA SeVNICA SI_ZAC/0573

ČAS NASTANKA: 1796–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Zgornja Sevnica se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Prva omemba sevniškega gradu je iz leta 1323; dolgo časa je bil v lasti salzburške nadškofije. Leta 1479 so ga začasno zavzeli 
Ogri, 1573. pa kmečki uporniki. Oskrbniki: Hans Rajhenburški, Hans Ungnad (1519), Osvald Göriacher (1558). 1563. je bil v 
zakupu barona Baltazarja Lamberga, 1590. barona Hansa Khiesla. Leta 1595 ga je kupil Inocenc Moscon, 1675. je bil v lasti 
grofice Ane Elizabete Turjaške, 1688. Draškovičev, 1725. spet v lasti Turjaških, 1769. ga je kupila grofica Jožefina Keglevič. V 
letih 1803–1864 je bil v lasti Johanna Händl von Rebenburga, kasneje Albrechta Gehrenbecka, Ludwig Ratzersberga von 
Wartenburga.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Zgornja Sevnica dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1796–1850; kazenski spisi, 1821–1850; zapuščinski spisi, 1830–1849; zemljiškoknjižni spisi, 1840–1842; 
rekognicije, 1826–1850; konkurzi, 1826 (Matevž Veit); razne listine, 1796–1824; vpisnik od leta 1814.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe žOVNeK SI_ZAC/0576

ČAS NASTANKA: 1809–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Žovnek se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Žovnek sodi med najstarejše gradove na Slovenskem. Njegovo ime je povzeto po reki Savinji. Stari svobodniki Žovneški so 
listinsko prvič izpričani okoli leta 1130, kjer kot priča nastopa Gebhard »de Soune«. V času prve neposredne omembe je grad 
pač že stal, skrit v varnem zavetju vzhodne stene Dobrovelj na obrobju Spodnje Savinjske doline tik ob zaselku Podvrh, ki pa 
se izrecno omenja šele leta 1278 kot castrum Sevnekke. V svoj grad, na katerega so bili še posebej navezani, so se radi vračali 
tudi kasneje, ko so po letu 1341 kot grofje Celjski gospodovali na celjskem Starem gradu. Žovnek so dali v upravljanje svojim 
oskrbnikom. Ko so Celjani leta 1456 izumrli, je grad Žovnek prešel v last Habsburžanov. Skozi stoletja se je na njem menja-
valo mnogo oskrbnikov (lastnikov): 1479 – Jakob Schrott, 1492 – Ladislav Prager, 1498 – Rupert in Koloman Windischgrätz, 
1511 – Hans Rogaški, 1512 – Ahac Schrott, 1605 – Hans Sigmund Wagensperg, 1629 – Jurij Krištof Urschenpekh, 1633 – Jurij 
Seifrid Wechsler. V letih 1681–1713 so ga spet imeli v lasti Wagenspergi, nato baron Leopold Curti, v letih 1799–1814 del Franz 
Negro, za njim Jožef Čokl von Ruhethal, ki ga je popolnoma opustil in v dolini pozidal graščino, imenovano Ruhethal. Grad 
je potlej služil kot kamnolom. 1837. je lastnik novega gradu postal Ignac Oblak, v letih 1840–1848 je bil to baron Ferdinand 
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Bischoff-Widderstein, Josef Krüger-Schuch, 1848. Franz Archer, 1853. baron Karl Edmund von Schweiger, 1855. William Russel, 
1857. grof Ferdinand Bissingen, 1862. Gustav Göttmann von Götzburg, 1897. pa baron von Cnobloch.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net (15. 11. 2009)
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Žovnek dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščine, konkurzi, sirotinske zadeve, pravde, poravnave, kazenski spisi.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe žUSem SI_ZAC/0577

ČAS NASTANKA: 1835–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Žusem se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je zapu-
ščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (cenitve, delitve 
premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Žusem je bil fevd krških škofov v lasti žusemskih gospodov, ki se pojavljajo med letoma 1203 in 1478. V letih 1364–1404 in 
1437–1456 je bil v posesti Celjskih, kasneje pa v deželnoknežji lasti; tam so bivali oskrbniki in zakupniki: Bernard Lichteneger 
(1480), Pavel von Buchwald (1494), Ahac Mutmansdorfer, Andrej von Altenhaus in dediči (1528–1580), Inocenc Moscon (1616), 
baron Polikarp Scheidt (1624), baroni Reisingi: 1705 – Rudolf, 1724 – grofica Izabela Petazzi; 1787 – grof Johann Chamare de 
Herbuval, 1848 – Adolf Ritter, 1850–1858 – Franz Fürst, 1864 – Leopold Fieglmüller (1876 dal grad porušiti), 1892 – Josefine 
Marek, 1914 – H. Geiringer.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Žusem dobil skupaj z gradivom Okrožnega so-
dišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1835–1850; zemljiškoknjižni spisi, 1846–1848; rekognicije, 1835–1848.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče NeKDANjegA mINORItSKegA ImeNjA Celje SI_ZAC/0578

ČAS NASTANKA: 1828–1883
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče nekdanjega minoritskega imenja Celje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja 
dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
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stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Celjski minoritski samostan je bil razpuščen leta 1808, njegovo imetje pa izročeno verskemu fondu. Samostanska posest 
je obsegala 5 uradov: stari samostan, špital v Laškem, Naše ljube Gospe (Svetina), Sv. Janez (Laško) in Sv. Duh. Te urade je 
vključevala tudi posest nekdanjega minoritskega samostana.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča nekdanjega minoritskega imenja Celje dobil skupaj z gradi-
vom Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1833–1850; skrbniškovarstveni spisi, 1829–1849; spisovne evidence, 1828–1883.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec, 1991)

KRAjeVNO SODIšče OPAtIjSKegA ImeNjA Celje SI_ZAC/0579

ČAS NASTANKA: 1842–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče opatijskega imenja Celje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo 
je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
V srednjem veku je bilo območje celjske župnije vključeno v žalsko pražupnijo. Sredi 13. stoletja se je v procesu sprememb 
žalske pražupnije osamosvojila tudi celjska. Celjski župnik je dobil naziv opata sv. Danijela leta 1761.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča opatijskega imenja Celje dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje. Gradivo je nastalo pri poslovanju razpravne instance opatije Celje; razčlenjeno je v 74 arhivskih enot.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1842–1849.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (V. Berkopec, 1991)

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA SVetegA DANIjelA Celje SI_ZAC/0580

ČAS NASTANKA: 1814–1838
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Danijela Celje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja 
dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
V srednjem veku je bilo območje celjske župnije vključeno v žalsko pražupnijo. Sredi 13. stoletja se je v procesu sprememb 
žalske pražupnije osamosvojila tudi celjska. Celjski župnik je dobil naziv opata sv. Danijela leta 1761.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Svetega Danijela Celje dobil skupaj z 
gradivom Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Pogodbe; pregled sprememb posesti, 1814–1838.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
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PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA čRNeče SI_ZAC/0582

ČAS NASTANKA: 1833–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Črneče se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Župnijsko imenje Sv. Andreja v okolici Dravograda: Prvi zapiski o cerkvi Sv. Andreja v Črnečah so iz leta 1587, svoj začetek pa 
ima današnja cerkev že okrog leta 1150, za kar priča osrednji del cerkve – romanski del. Vas Črneče se prvič omenja leta 1239 
kot last Henrika Dravograjskega. V času gotike /okoli leta 1350/ so prizidali gotski prezbiterij. Eno gotsko okno za glavnim 
oltarjem je še ostalo, ostala so zazidali in vzidali baročna, ki obstajajo še danes. Leta 1700 so pozidali stolp, o čemer priča 
kronogram nad glavnimi vrati pod stolpom. Prvotno je bila sedanja župnijska cerkev podružnica pliberške pražupnije, pozneje 
pa župnije Libeliče. Šele leta 1780 je dobila župnija samostojnega škofijskega duhovnika.

Viri in literatura:
http://www.dmdekanija.si/index.php?option=com_content&task=view&id=36&Itemid=85 
(16. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Črneče dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščinski spisi.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA gOtOVlje SI_ZAC/0583

ČAS NASTANKA: 1841–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Gotovlje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejala skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Cerkev sv. Jurija v Gotovljah se prvič omenja leta 1263, v letih 1323 in 1426 pa se navaja kot kapela; današnja cerkev izvira iz 
srede 15. stoletja.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Gotovlje dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščinski spisi; zemljiškoknjižni spisi, 1841–1850.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
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PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA SVetegA PANKRACIjA gRIže SI_ZAC/0584

ČAS NASTANKA: 1843–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Pankracija Griže se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s podro-
čja dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Najstarejša omemba Griž je iz leta 1241. Tako lahko sklepamo, da je bila že v prvi polovici drugega tisočletja na kraju, kjer 
danes stoji cerkev sv. Pankracija, sezidana prvotna cerkev. Po vsej verjetnosti je bilo to majhno svetišče, saj so mu morali v 
začetku 18. stoletja prizidati kapelo, ki je ob prezidavi konec 18. stoletja postala prezbiterij prezidane cerkve. Obrnjena je že 
bila v smer sever-jug. To prezidavo je napravil znani župnik in čebelar Janez Goličnik v letih 1785–1789. Pobudnik gradnje 
povečane cerkve v letih 1883–1884 je bil takratni župnik Matija Arzenšek. Od prejšnje cerkve so ohranili zvonik, ki so ga 
nadzidali in korni del ob zvoniku. Ostali del je bil v celoti napravljen na novo. Cerkev je 19. oktobra 1884 posvetil škof Jakob 
Maksimilijan Stepischnegg.

Viri in literatura:
http://zupnije.rkc.si/grize/?mod=3 (23. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Svetega Pankracija Griže dobil skupaj 
z gradivom Okrožnega sodišča Celje.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče DeKANIjSKegA ImeNjA KOZje SI_ZAC/0586

ČAS NASTANKA: 1828–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče dekanijskega imenja Kozje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Župnijska cerkev se omenja leta 1249, sedanja zgradba je v osnovi iz 15. stoletja, sedež župnije pa od leta 1802.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo). Državna založba Slovenije, 
Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča dekanijskega imenja Kozje dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Civilni spisi, 1849; zapuščinski spisi, 1839–1849; poravnave, 1828–1840.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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KRAjeVNO SODIšče DeKANIjSKegA ImeNjA NOVA CeRKeV SI_ZAC/0593

ČAS NASTANKA: 1826–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče dekanijskega imenja Nova Cerkev se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Cerkev sv. Lenarta je prvič omenjena leta 1236 kot sedež pražupnije, še danes pa jo obdajajo ostanki obzidja tabora iz 15. 
stoletja.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča dekanijskega imenja Nova Cerkev dobil skupaj z gradivom 
Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1826–1850; zapuščinski spisi, 1829–1849; zemljiškoknjižni spisi, 1831–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče DeKANIjSKegA ImeNjA šKAle SI_ZAC/0600

ČAS NASTANKA: 1816–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče dekanijskega imenja Škale se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Danes izginula cerkev je bila že v 11. stoletju sedež pražupnije Sv. Jurij na Jezeru.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča dekanijskega imenja Škale dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1841–1849; zapuščinski spisi, 1841–1849.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0601

ČAS NASTANKA: 1830–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče župnijskega imenja Šmarje pri Jelšah se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja 
dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Marijina cerkev v Šmarju pri Jelšah se omenja že leta 1236, in to kot »Sancta Maria«. Takrat so pri tamkajšnji cerkvi imenovali 
duhovnika »Heinricus Sacerdos de Sancta Maria« v pražupniji Ponikva. Pravijo, da je bilo nekoč v Šmarski dolini veliko jezero 
in da so na njegovem otoku pozidali Škapulirsko kapelo. Od tod naj bi bilo ime »Marija na jezeru«. Kraj oziroma cerkev sta 
omenjena še leta 1348 kot »St. Marein«, leta 1385 kot »St. Marein bei Lemburg«, leta 1495 pa je cerkev omenjena kot podružnica 
Ponikve. Kot romarska cerkev je bila znana pod imenom »Marija na jezeru«. Samostojna župnija je od leta 1612.

Viri in literatura:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_%C5%A0marje_pri_Jel%C5%A1ah (22. 10. 2009)
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Šmarje pri Jelšah dobil skupaj z gradivom 
Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1834–1850; zapuščinski spisi, 1843–1845; zemljiškoknjižni spisi, 1831–1834; konkurzi, 1830 (Jurij Perc).

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA VIDem PRI KRšKem SI_ZAC/0603

ČAS NASTANKA: 1805–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Videm pri Krškem se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja 
dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Videm je del Krškega na levem bregu Save, ki je bil priključen mestu leta 1953. Fara na Vidmu je izpričana že pred letom 1297, 
na mestu prvotne cerkve Sv. Ruperta pa so leta 1897 zgradili novo cerkev.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Videm pri Krškem dobil skupaj z gradivom 
Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1806–1849; zapuščinski spisi, 1805–1849; skrbniškovarstveni spisi, 1850; zemljiškoknjižni spisi, 1840–1849; 
rekognicije, 1840–1848; konkurzi, 1822–1842 (Franc Riser); privatne listine, 1822–1837.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA VItANje SI_ZAC/0604

ČAS NASTANKA: 1841–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče župnijskega imenja Vitanje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Ime župnijske cerkev je bilo Sv. Peter na Jezeru, verjetno pa je bila prvotno lastninska cerkev vitanjske gospoščine. Prvi vikar 
je omenjen leta 1329.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Vitanje dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščinski spisi, 1841–1849; poravnave, 1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA VRANSKO SI_ZAC/0605

ČAS NASTANKA: 1835–1845
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Vransko se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Cerkev Sv. Mihaela se omenja že od leta 1123, župnija pa je bila ustanovljena v 16. stoletju. Cerkev je do leta 1842 obdajalo 
taborsko obzidje.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Vransko dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1835–1845; zapuščinski spisi, 1835–1844; konkurzi, 1844 (Domenico Desillia).

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA žAleC SI_ZAC/0607

ČAS NASTANKA: 1835–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Žalec se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo 
je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava 
(cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo 
z dne 14. 6. 1849.
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Župnijska cerkev sv. Nikolaja (Miklavža) se prvič omenja leta 1173, pred letom 1256 je bil Žalec središče pražupnije. Med letoma 
1499 in 1524 so cerkev obdali s taborskim obzidjem.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Vransko dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi, 1839–1847; zapuščinski spisi, 1835–1850; zemljiškoknjižni spisi, 1849–1850.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2005)

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA žUSem SI_ZAC/0608

ČAS NASTANKA: 1846–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Žusem se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Žusemska cerkev sv. Jakoba je postala sedež vikariata leta 1394, župnijsko cerkev sv. Valentina pa prvič omenjajo leta 1545; 
sedanja zgradba je iz leta 1714.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Žusem dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Civilnopravdni spisi; sirotinskovarstveni spisi; zbirka normalij, 1846–1849.

SISTEM UREDITVE: registraturni načrt
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KRAjeVNO SODIšče gOSPOščINe StOPNIK SI_ZAC/0795

ČAS NASTANKA: 1810–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče gospoščine Stopnik se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega (vodilo je 
zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega prava (ce-
nitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko odločbo z 
dne 14. 6. 1849.
Grad Stopnik (Heggenberg/Heckenberg) se prvič omenja leta 1188 in je najstarejši grad v Spodnji Savinjski dolini. V njem 
so do prve polovice 14. stoletja bivali vitezi Heggenbergi, lastniki pa so bili krški ministeriali Kunšperški, ki so grad leta 1322 
prodali Ptujskim. Za Ptujskimi so ga dobili/podedovali Stubenbergi, ki so ga leta 1442 prodali Celjskim. Po letu 1457 je grad 
zamenjal veliko lastnikov in upravnikov, dokler ga niso leta 1542 dobili Schrottenbachi, ki so ga imeli v lasti do leta 1794. 
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Nadaljnji lastniki so bili: Simon Alexander (1794), Joseph Omersi (1823), Franz Dworschak (1839), Wičhelm Uhl (1843), Anton 
Vincenc Perko (1847–1854).

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča gospoščine Stopnik dobil skupaj z gradivom Okrožnega 
sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščine, sirotinske zadeve.

SISTEM UREDITVE:
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

DeželSKO SODIšče bIZeljSKO SI_ZAC/1054

ČAS NASTANKA: 1840–1848
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Deželsko sodišče Bizeljsko je bilo pristojno zlasti za kazensko sodstvo; vodilo je preiskavo hujših kaznivih dejanj (umorov, deto-
morov, hujših telesnih poškodb, posilstev, nasilništva, ropov, tatvin) in izvedlo sojenje. Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 
4. 3. 1849 ter cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Bizeljska gospoščina je bila najjužnejši fevd krške škofije, omenjena leta 1251. V srednjem veku so bili zakupniki Janž s Kozjega 
(1404), Žiga in Andrej Dobrnski (1421), Henrik in Jošt Soteški (1458). 1532. so Bizeljsko dobili v fevd Tattenbachi, ki so posestvo 
ok. leta 1608 odkupili. Leta 1749 ima Bizeljsko v lasti grofica Valburga Baumgarten (r. Tattenbach), 1764. grof Wildenstein, 
1803. grofica Maria Anna Dietrichstein, 1820. Franz Hirschhofer, 1858. pa knez Weriand Windischgraetz, ki je združil gospo-
ščini Kunšperk in Bizeljsko.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Deželskega sodišča Bizeljsko dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Razglasitve sodb v kriminalnih (kazenskih) zadevah, sodni spisi deželskega sodišča, 1840–1848.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

DeželSKO SODIšče VeleNje SI_ZAC/1055

ČAS NASTANKA: 1830–1848
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Deželsko sodišče Velenje je bilo pristojno zlasti za kazensko sodstvo; vodilo je preiskavo hujših kaznivih dejanj (umorov, deto-
morov, hujših telesnih poškodb, posilstev, nasilništva, ropov, tatvin) in izvedlo sojenje. Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 
4. 3. 1849 ter cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Velenjski grad se prvič omenja 1323 (Belem) kot last stranske veje Ptujskih (Königsbergov/Kunšperških). Po letu 1393 je bil v 
lasti Liechtensteinov, nato Stubenbergov, Lichtenbergov (1477–1541), Baltazarja Heriča (1598–1603) in Sauerjev (1613–1797). 



278

SI_ZAC_A.210

Kasnejši lastniki so bili: Gabriel Pauer, Eduard Trigler (1829), grof Hubert d’Harnoncourt-Unverzagt (1851–1858), Karl von 
Adamovich (1858), grofica Herberstein-Proskau (1919), grofje Coronini (do 1945).

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte, München 1962.
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Deželskega sodišča Velenje dobil skupaj z gradivom Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Razglasitve sodb v kriminalnih (kazenskih) zadevah, zaslišanja, zapisniki, 1830–1848.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA lOKA PRI ZIDANem mOStU SI_ZAC/1057

ČAS NASTANKA: 1829–1850
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Loka pri Zidanem Mostu se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s podro-
čja dednega (vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in 
stvarnega prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s 
cesarsko odločbo z dne 14. 6. 1849.
Župnijsko cerkev sv. Helene je leta 1208 postavil babenberški vojvoda Leopold, sedež župnije je od leta 1632. Med letoma 1527 
in 1542 je bil tu kot župnik nastavljen Primož Trubar.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Loka pri Zidanem Mostu dobil skupaj z 
gradivom Okrožnega sodišča Celje.

VSEBINA
Vpisnik civilnopravnih spisov (1850), poročila o pisarniškem poslovanju (1844–1846), zapuščine (1829–1830), zemljiškoknjižne 
zadeve (1831–1847), pravda (1850).

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA SeVNICA SI_ZAC/1058

ČAS NASTANKA: 1822–1846
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Sevnica se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Na ozemlju sevniške župnije je krščanstvo izpričano z izkopaninami poznoantične oz. zgodnjekrščanske naselbine Ajdovski 
gradec iz 5. in 6. stoletja po Kristusu. Naselbina leži na kopastem griču nad vasjo Vranje, severovzhodno od Sevnice. Ajdovski 
gradec velja za enega največjih starokrščanskih središč na območju Alp in Podonavja. Župnijska cerkev v Sevnici je bila 
prvotno podružnica videmske pražupnije. Na Vidmu je bilo najstarejše cerkveno središče med Savo in Sotlo; leta 1155 se v 
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listinah prvič omenjata pražupnija in cerkev Sv. Ruperta na Vidmu. Verjetno je bila že poprej na Vidmu misijonarska postaja, 
iz katere se je potem (najbrž v 11. ali 12. stoletju) razvila obsežna videmska pražupnija. Iz nje se je najbrž v 12. stoletju odcepil 
sevniški vikariat. Kdaj je postala Sevnica župnija, ni znano. V pisnih virih se prvič omenja leta 1323 kot vikariatna župnija, ki 
je po letu 1376 postala samostojna župnija. Leta 1331 je patriarh Pagan videmsko župnijo, kamor je spadala tudi Sevnica, 
pridružil cistercijanskemu samostanu v Kostanjevici. Leta 1545 je Ivan Sevniški, župnik v Gotovljah, ustanovil v Sevnici kaplanijo 
s pomočjo desetin podložnikov Gornjega in Dolnjega Brezovega. Imenje župnijske cerkve je služilo vzdrževanju nadomestila 
pogorelo staro župnijsko cerkev.

Viri in literatura:
Krajevni leksikon Slovenije, III (Svet med Savinjskimi Alpami in Sotlo), Ljubljana 1976.
http://www.donbosko.si/sevnica/?q=node/45 (23. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Sevnica dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Zapuščine, 1822–1846, pravde in poravnave, 1832–1846.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA lAPORje SI_ZAC/1059

ČAS NASTANKA: 1838–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevno sodišče župnijskega imenja Laporje se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Laporje je gručasta in hkrati razložena vas na prehodu iz Dravinjske v Ložniško dolino. Je osrednje naselje krajevne skupnosti, 
ki obsega še naselja Dolgi Vrh, Drumlažno, Hošnica, Ješovec, Kočno pri Laporju, Križni Vrh, Levič, Razgor, Vrhole pri Laporju, 
Zg. Brežnica in Žabljek. Leta 1251 je Laporje prvič omenjeno v zgodovinskih virih. Cerkev sv. Filipa in Jakoba je osrednji kul-
turni spomenik v kraju. Kot župnija se prvič omenja leta 1395. Na južni strani cerkve je vzidan žrtvenik, posvečen rimskemu 
bogu Marsu. Bogata je notranja oprema cerkve. Glavni oltar je delo Jožefa Holzingerja, več kipov pa je delo Jožefa Strauba. 
Sedanjo cerkev iz leta 1374 so prezidali v letu 1907.

Viri in literatura:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Laporje,_Slovenska_Bistrica (23. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je arhivsko gradivo Krajevnega sodišča župnijskega imenja Laporje dobil skupaj z gradivom Okro-
žnega sodišča Celje.

VSEBINA
Pravde in poravnave, 1838–1840, zapuščina, 1840, rekognicija, 1844–1849.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

KRAjeVNO SODIšče žUPNIjSKegA ImeNjA RImSKe tOPlICe SI_ZAC/1455

ČAS NASTANKA: 1809–1840
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Krajevno sodišče župnijskega imenja Rimske Toplice se je večinoma ukvarjalo s civilnopravnimi zadevami s področja dednega 
(vodilo je zapuščinske obravnave, urejalo skrbništvo mladoletnih otrok), obligacijskega (pravde, poravnave) in stvarnega 
prava (cenitve, delitve premoženja, (osebni) konkurzi). Ukinjeno je bilo s cesarskim patentom 4. 3. 1849 oziroma s cesarsko 
odločbo z dne 14. 6. 1849.
Župnija Sv. Marjeta pri Rimskih Toplicah je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Laško v škofiji Celje.

HISTORIAT FONDA
Arhivski fond Krajevnega sodišča župnijskega imenja Rimske Toplice je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Zgodo-
vinski arhiv Ptuj.

VSEBINA
Kupoprodajne, izročilne, poročne pogodbe, 1809–1840.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)
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ReDNA SODIščA SI_ZAC_A.220

ČAS NASTANKA: 1830–1978
KULTURNI KONTEKST

Nastanek rednih sodišč je povezan z velikimi upravnimi spremembami, ki jih je prinesla marčna revolucija. V Sloveniji sicer 
spremembe v razvoju sodobnih institucij niso bile enotne, saj je bil razvoj vezan na posamezne dežele. Patrimonialno sodstvo, 
ki je do tedaj obvladovalo sodstvo v slovenskih deželah, je bilo na Kranjskem in v Primorju odpravljeno s prihodom Francozov 
v začetku 19. stoletja. Po njihovem odhodu se ni več obnovilo. Na Štajerskem je bilo potrebno počakati vse do marčne revo-
lucije, ki je sprožila vrsto procesov, ki so bili vzrok za modernizacijo državne uprave in pravosodja. Čeprav nova organizacija 
ni nastala čez noč, saj so poskusi modernizacije državne uprave potekali že skoraj sto let, je šele zemljiška odveza sprožila 
val procesov, ki so pospešeno pripeljali habsburško monarhijo v modernejše vode. Patrimonialna sodišča so tam, kjer so 
delovala, izgubila sodno oblast, vendar so do uveljavitve novih sodišč na prvi, najnižji stopnji začasno še vedno opravljala 
naloge, seveda na državne stroške ter pod državnim nadzorom. Težave je povzročala predvsem razdrobljenost sodne oblasti, 
tako da se je nova sodna razdelitev na prvi stopnji zelo težko oprla na prejšnjo. Uvedena so bila okrajna, deželna, višja ter 
vrhovno sodišče. Tako je tudi habsburška monarhija naredila preskok v moderno državo z ločitvijo sodstva in uprave tudi 
na prvi sodni stopnji.
Redna sodišča so bila ustanovljena leta 1849. Novo organizacijo sodstva v zahodnem delu monarhije sta utemeljila cesarski 
patent z dne 4. marca 1849 ter cesarski odlok z dne 14. junija 1849. Z njima so bila postavljena višja deželna, okrožna in okrajna 
sodišča. Okrajna sodišča so se delila na zborna okrajna sodišča in sodišča, kjer je razsojal posameznik. V kazenskih zadevah 
so presojala o prekrških in težjih kaznivih dejanjih, ki so bili označeni kot pregreški. V civilnih zadevah so obravnavali spore 
manjše vrednosti, spore iz najemnih razmerij; redna sodišča so vodila tudi zapuščinske postopke, varstvene in preklicne zadeve, 
zemljiško knjigo in izvršbe. Deželna sodišča so razsojala v nekaterih zadevah na prvi stopnji, hkrati pa so bila tudi pritožbena 
sodišča. Od leta 1853 so naziv deželno sodišče obdržala le sodišča v glavnih mestih dežel, ostala pa so se preimenovala v 
okrožna. Pristojna so bila za razsojanje težjih kaznivih dejanj, v civilnih zadevah pa za pravde, v katerih je šlo za višje sporne 
vrednosti, ločitve, razveze, veljavnost oziroma neveljavnost zakona, razglasitve za mrtvega in amortizacije vrednosti listin. 
Poleg tega so opravljala še funkcijo trgovskih in rudarskih sodišč (pri nas v Celju) ter postopke v zvezi s fidejkomisi, zapuščin-
ske in varstvene zadeve, kjer je šlo za posesti, vpisane v deželno desko. Višja deželna sodišča so bila pristojna za več deželnih 
oziroma okrožnih sodišč, lahko tudi za več dežel skupaj. Za Štajersko, Koroško in Kranjsko je bilo pristojno višje deželno sodišče 
v Celovcu. Od leta 1854 je imelo sedež v Gradcu. Najvišje sodišče je bilo Vrhovno oziroma kasacijsko sodišče na Dunaju. Ob 
uvedbi novih sodišč je bilo pristojno za celo monarhijo, od leta 1867 pa le za avstrijski del.
Uvedba okrajnih in okrožnih sodišč je trajala le kratek čas, saj se je država ne le večno otepala s pomanjkanjem finančnih 
sredstev, ampak se je tudi znašla še pred drugim problemom – pomanjkanjem ustreznega kadra. Postopno krčenje pridobitev 
marčne revolucije se je v pravosodju kazala v ponovni združitvi uprave in sodstva na prvi stopnji v okrajne urade. Samostojna 
so ostala samo zborna sodišča prve in druge stopnje. Sodnik je ostal pri opravljanju sodniške službe samostojen, v drugih 
zadevah pa izenačen z drugimi državnimi uradniki. Okrajni uradi so morali glede na dvojnost svoje funkcije zaposliti poseb-
nega uradnika, ki je bil usposobljen tudi za sodniško službo. Kljub mnogim reformam je bilo potrebno čakati vse do leta 1867, 
ko so s preureditvijo monarhije tudi ponovno ločili sodstvo od uprave na prvi stopnji in uvedli več mehanizmov za zaščito 
svojih državljanov pred zlorabami oblasti (ustanovljeno je bilo državno, nato pa še upravno sodišče). Povsod tam, kjer so bili 
do tedaj mešani okrajni uradi, so bila sedaj postavljena okrajna sodišča, in sicer na podlagi Zakona o organizaciji okrajnih 
sodišč iz leta 1868. Do leta 1898 je bilo okrajnim sodiščem na Spodnjem Štajerskem nadrejeno Okrožno sodišče v Celju, nato 
pa je del teh sodišč prešel pod Okrožno sodišče v Mariboru.
Kraljevina SHS je ob nastanku združevala različne pravne sisteme. Avstrijski model je ostal na ozemlju Slovenije, Dalmacije 
in Prekmurja do sprejema lastne zakonodaje leta 1929. V novi državi so spremenili sodno organizacijo, na sodišča so uvedli 
slovenščino in druge jugoslovanske jezike, sodišča pa so zasedli Slovenci. Vlogo višjega deželnega sodišča v Gradcu je prevzelo 
Višje deželno sodišče v Ljubljani. Najvišji organ za Slovenijo je postal Stol sedmorice – oddelek B v Zagrebu. Nova zakonodaja, 
ki je bila sprejeta leta 1929, je poenotila organizacijo sodišč v državi, okrajna sodišča so postala sreska sodišča, višje deželno 
sodišče pa je postalo apelacijsko. Leta 1939 je bilo za Slovenijo ustanovljeno Vrhovno sodišče v Ljubljani. Nova zakonodaja 
je ostala v veljavi do leta 1941.
V času nemške okupacije so bila na Spodnjem Štajerskem ukinjena vsa sodišča. Namesto njih je nemški okupator vzpostavil 
novo organizacijo sodstva v okviru okupacijskih okrožij. Leta 1943 so vzpostavili sodišča, primerljiva z bivšimi okrajnimi 
sodišči, ponekod pa so nastale le podružnice.
Po vojni so bila vsa sodišča, natančneje 15. maja 1945, ukinjena z odredbo, ki je odrejala začasno ustavitev poslovanja sodišč 
v Sloveniji. Ker je bilo delo sodišč ustavljeno, so čez poletje vojaška sodišča sodila tudi v kazenskih zadevah. Na sedežih sodišč 
so poslovali delegati, ki so urejali nekatere nujne zadeve. Zvezni zakon je 29. avgusta 1945 določil vrste in pristojnost sodišč, 
organizacijo, število in krajevno pristojnost. V Sloveniji so bila 22. septembra 1945 ustanovljena narodna sodišča z uredbo 
o narodnih in likvidaciji dotedanjih sodišč. Nastala so okrajna in okrožna sodišča, vrhovno sodišče federalne enote (ljudske 
republike, socialistične republike) in vrhovno zvezno sodišče. Leta 1947 so sodišča izgubila pristojnosti v varstvenih zadevah, 
ki so prešle na upravne organe. Leta 1948 so bile uvedene manjše spremembe z uredbo o številu okrožnih in okrajnih sodišč v 
LRS, leta 1949 so bila ukinjena nekatera okrožna sodišča (med njimi tudi celjsko), leta 1951 pa so bila nekatera okrožna sodišča 
ponovno uvedena. Po sprejetju ustave leta 1963 so na osnovi temeljnih zveznih zakonov o sodiščih nastali tudi republiški 
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zakoni, od leta 1974 pa je bilo sodstvo prepuščeno republikam in pokrajinam. Veliko spremembo v slovenskem pravosodnem 
sistemu je prinesla nova organizacija sodišč leta 1977, ko so bila ustanovljena temeljna sodišča. Z ustanovitvijo temeljnih 
sodišč 20. aprila 1977 so bila ukinjena okrožna sodišča, ki pa so dejansko prenehala poslovati šele 1. januarja 1979. Od tedaj 
so bila v Sloveniji temeljna sodišča z enotami, višja sodišča in vrhovno sodišče SRS. Temeljna sodišča so opravljala vse zadeve 
na prvi stopnji, tudi tiste, ki so jih pred reformo opravljala okrožna sodišča. Enote na sedežih temeljnih sodišč so opravljale 
nekatere naloge še za področje drugih enot, npr. vodenje sodnega registra in izvajanja kazenskih preiskav. Po osamosvojitvi 
Slovenije se je slovensko pravosodje leta 1994 reorganiziralo. Ponovno so vzpostavili okrajna in okrožna sodišča, višja sodišča 
pa so ostala.

Viri in literatura:
M. Adamič et al., Izbor zakonov in predpisov: priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, Ljubljana 1997.
I. Avsenek, Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije, Ljubljana 1939.
J. Mal, J. (ur.), Slovenci v desetletju 1918–1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične 
zgodovine, Ljubljana 1928.
Sodni poslovnik za redna sodišča prve in druge stopnje z dne 25. 10. 1932 (Sl. l. Kraljeve banske 
uprave dravske banovine, št. 26/1932).
S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1969.
Ukaz pravosodnega ministrstva o ustanovitvi Okrožnega sodišča v Mariboru 5. 7. 1897 (RGBl 
LVI/1897).
Uredba o poslovnem redu za redna kazenska sodišča 16. 12. 1929 (Sl. l. Kraljevske banske uprave 
dravske banovine, št. 10/1930).
Zakon o ureditvi rednih sodišč za kraljevino SHS (Ur. l. Ljubljanske in Mariborske oblasti, št. 4/1929).
J. Žontar (ur.), Pravo - zgodovina - arhivi. 1, Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000.
Pravni leksikon, Beograd 1964.
E. Ogrizek, Redna sodišča, v: Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 
2009.
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PRVOStOPeNjSKA SODIščA SI_ZAC_A.223

ČAS NASTANKA: 1830–1978
KULTURNI KONTEKST

Novo organizacijo sodstva v zahodnem delu monarhije sta utemeljila cesarski patent 4. marca 1849 ter cesarski odlok 14. 
junija 1849 (RGBl, št. 278/1849). Z njima so bila postavljena tako okrožna kot okrajna sodišča kot prvostopenjska sodišča. Nova 
sodna organizacija je prinesla največ sprememb ravno na Štajerskem, ki je ohranila sistem patrimonialnega sodstva vse do 
leta 1848. Za slovenski del Štajerske je bilo ustanovljeno eno samo okrožno sodišče s sedežem v Celju. V začetku druge polovice 
stoletja se je organizacija sodstva spremenila z združitvijo okrajnih sodišč z okrajnimi glavarstvi v okrajne urade. Okrožna 
sodišča so delovala naprej v prvotni obliki. To spremembo je odrejal cesarski ukaz z dne 31. decembra 1851 (RGBl, št. 2/1852), 
njihovo pristojnost pa cesarski ukaz z dne 19. januarja 1953 (RGBl, št. 4/1853). Izvzeta so bila le nekatera večja mesta, kjer so 
okrajna sodišča delovala naprej (npr. Maribor, Ptuj, Celje). Njihovo delovanje sta urejala cesarski patent z dne 3. maja 1853 
in ministrska odredba z dne 16. junija 1854, dopolnjevali pa so ju še z kazenskopravnimi redi ter jurisdikcijskimi normami. Po 
petnajstih letih je bila izvedena ponovna ločitev sodstva od uprave in tako so začela po sprejetju zakona 21. decembra 1867 
okrajna sodišča poslovati samostojno (RGBl, št. 15/1867). V obdobju med obema vojnama je organizacijo sodišč predpisoval 
zakon o ureditvi rednih sodišč za Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Ur. l. ljubljanske in mariborske oblasti, št. 119/1928). 
S tem zakonom so se vsa okrajna sodišča preimenovala v sreska sodišča. Organizacijo sodišč je dokončno poenotil zakon 
o ureditvi rednih sodišč za Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Ur. l. ljubljanske in mariborske oblasti, št. 14/1929). Med 
vojno je okupator ukinil vsa sodišča in postavil svoj pravosodni sistem, ki je z manjšimi spremembami deloval do konca vojne. 
Vso organizacijo okrajnih in okrožnih sodišč je po vojni urejal zvezni zakon o ureditvi narodnih sodišč (Ur. l. DFJ, št. 67/45). 
Po vojni je stopila v veljavo uredba, ki je začasno ustavila poslovanje vseh sodišč v Sloveniji (Ur. l. SNOS in NVS, št. 5/1945). Z 
zakonom o ureditvi narodnih sodišč 26. avgusta 1945 (Ur. l. DFJ, 67/45) ter z uredbo o narodnih in likvidacijo dotedanjih sodišč 
v Sloveniji (Ur. l. SNOS in NVS, št. 37/1945) so bila sodišča ponovno ustanovljena. Spremembe v številu okrajnih in okrožnih 
sodišč in njihovi teritorialni pristojnosti so bile uvedene z uredbo o številu okrožnih in okrajnih sodišč v LRS (Ur. l. LRS, št. 14/48). 
Okrajna sodišča so delovala do leta 1965, ko so bila z Zakonom o sodiščih splošne pristojnosti (Ur. l. SRS, št. 20/65) ukinjena. 
Namesto njih so bila ustanovljena občinska sodišča (Zakon o sodiščih splošne pristojnosti, Ur. l. SRS, št. 20/65). Z ustanovitvijo 
temeljnih sodišč 20. aprila 1977 so bila ukinjena okrožna sodišča (Ur. l. SRS, št. 10/1977), ki pa so dejansko prenehala poslovati 
šele 1. januarja 1979. Okrajna in okrožna sodišča so bila ponovno uvedena leta 1994 (Ur. l. RS 19/1994).

OKRAjNO SODIšče žAleC SI_ZAC/0466

ČAS NASTANKA: 1961–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 27
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 270 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Žalcu je bilo ustanovljeno leta 1960. Krajevno območje novoustanovljenega sodišča je obsegalo območje 
občine Žalec, izvzeto pa je bilo iz krajevnega območja Okrajnega sodišča v Celju. Teritorialno je bilo podrejeno Okrožnemu 
sodišču v Celju. Poslovati je začelo 1. januarja 1961. Leta 1962 so bila določena nova krajevna območja okrajnih in okrožnih 
sodišč v Ljudski republiki Sloveniji. Okrajno sodišče v Žalcu je obsegalo občino Žalec. To sodišče je delovalo do leta 1965, ko 
je bilo namesto njega ustanovljeno Občinsko sodišče v Žalcu za območje občine Žalec. Leta 1978 je postalo Temeljno sodišče 
Celje, enota Žalec. Pokrivalo je območje občine Žalec. Leta 1994 je ponovno uvedeno Okrajno sodišče v Žalcu za območje 
sodnega okraja Žalec. Pristojnost nad njim ima Okrožno sodišče v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Kazenske zadeve, 1961–1978; razne zadeve, 1961–1978; pravdne zadeve, 1961–1978; izvršilne zadeve, 1961–1978.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

OKRAjNO SODIšče bRežICe SI_ZAC/0468

ČAS NASTANKA: 1850–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 139,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1399 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Okrajno sodišče Brežice je bilo ustanovljeno kot sodišče prvega razreda leta 1849. Teritorialno je spadalo pod sodno pristoj-
nost Deželnega, kasneje Okrožnega sodišča v Celju. Kot sodni okraji drugega razreda so mu bili podrejeni še Kozje, Sevnica 
in Podčetrtek (zadnji le do leta 1854). Sodišče je bilo z nemško okupacijo ukinjeno, ustanovljeno pa je bilo novo, okupacijsko 
sodišče Brežice s podružnicami v Kozjem ter Sevnici. Po vojni so ponovno ustanovili Okrajno sodišče v Brežicah. Teritorialno so 
mu priključili še sodni okraj Sevnica (do leta 1952). Delovalo je do leta 1965, namesto njega pa je bilo ustanovljeno Občinsko 
sodišče v Brežicah. S 1. januarjem 1978 ga je nadomestilo Temeljno sodišče v Novem mestu, enota v Brežicah, leta 1994 pa 
Okrajno sodišče v Brežicah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega sodišča v Brežicah je bilo predano v več etapah. Prva predaja dokumentarnega gradiva je bila izvršena 
leta 2001. Ker se je gradivo nahajalo v popolnoma neprimernih prostorih, je arhiv prevzel gradivo v neurejenem stanju. Prezrli 
smo vsa pravila predaje gradiva, saj mu je bil usojen propad. Gradivo se je razprašilo, delno uredilo in tehnično opremilo šele 
v arhivu, natančna arhivistična obdelava fonda tako še čaka. Izločeno je bilo gradivo Okrajnega sodišča v Kostanjevici, katero 
je bilo po ukinitvi leta 1945 priključeno Okrajnemu sodišču v Brežicah. Kasneje so bile predane tudi zemljiškoknjižne listine 
obeh sodišč, do leta 1943 za Kostanjevico in 1945 za Brežice. Ker je v letih 1945–1948 delovalo na sedežu sodišča v Brežicah 
drugo sodišče, Okrajno sodišče v Krškem, so v drugem delu uredili, popisali in tehnično opremili tudi to gradivo ter ga predali 
zgodovinskemu arhivu. V arhivu je bilo to gradivo priključeno pripadajočemu fondu – Okrajnemu sodišču v Kostanjevici. 
Zadnji del gradiva je bila predaja arhivskega gradiva Okrajnega sodišča Brežice v letih 1948–1978.

VSEBINA
Kazenski spisi, 1852–1978; pravdni spisi, 1850–1978; zapuščinske zadeve, 1850–1941; zaplembe, 1946–1947; razlastitve, 1947–
1966; zemljiškoknjižne listine, 1872–1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

OKRAjNO SODIšče KOStANjeVICA SI_ZAC/0523

ČAS NASTANKA: 1830–1942
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 51,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 513 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče Kostanjevica je bilo ustanovljeno kot sodišče drugega razreda leta 1849. Teritorialno je spadalo pod sodno 
pristojnost Deželnega, kasneje Okrožnega sodišča v Novem mestu. V času okupacije je Kostanjevica spadala pod pristojnost 
italijanske okupacijske oblasti, v Ljubljansko pokrajino. Italijanska oblast ni krepko posegla v sodno oblast in je pustila staro 
sodno ureditev. Okrajno sodišče Kostanjevica je še vedno delovalo v predvojni obliki. Samostan, v katerem je gostovalo 
sodišče, je bil leta 1942 požgan, zato je prenehalo poslovati. Leta 1945 ga nova oblast ni več obnovila, njegov sodni okraj pa 
je priključila krškemu.

HISTORIAT FONDA
Okrajno sodišče Kostanjevica je bilo leta 1945 ukinjeno, njegovo gradivo pa je prevzelo Okrajno sodišče Krško. Kasneje pa 
ga je prevzelo brežiško okrajno sodišče.

VSEBINA
Zapuščinske zadeve, 1850–1941; pravdne zadeve, 1850–1941; testamenti, 1830–1941; zemljiškoknjižne listine, 1872–1942.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški, italijanski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

OKUPACIjSKO SODIšče SlOVeNSKA  
bIStRICA, PODRUžNICA SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0525

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Leta 1941 je nemški okupator na sedežu bivšega Okrajnega sodišča Slovenske Konjice odprl sodne pisarne Okupacijskega 
sodišča Slovenska Bistrica in začel s poslovanjem. Podružnica Slovenske Konjice je poleg Slovenskih Konjic pokrivala še obči-
ne Oplotnica, Zbelovo, Prihova ter Zreče. Okupacijsko sodišče Slovenska Bistrica, podružnica Konjice, je delovalo do poraza 
nemškega rajha leta 1945.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi okupacijskega sodišča Slovenske Konjice je gradivo prevzelo Okrajno sodišče Slovenske Konjice, ki ga je leta 1998 
predalo v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Kazenski in civilni vpisniki, imeniki in pripadajoči spisi od leta, 1941–1945; kazenske zadeve, 1942–1945; zapuščinske zadeve, 
1941–1945; oporoke, 1941–1945; pravdne zadeve, 1942–1944; skrbstvene zadeve, 1941–1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek)

OKROžNO SODIšče Celje SI_ZAC/0609

ČAS NASTANKA: 1850–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 181,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1816 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrožno sodišče v Celju je bilo ustanovljeno leta 1849. Sprva se je imenovalo Deželno sodišče Celje, šele leta 1854 se je 
preimenovalo v okrožno. Delovalo je na območju cele Spodnje Štajerske in je obsegalo 22 sodnih okrajev: Maribor, Gornja 
Radgona, Ljutomer, Lenart, Ormož, Ptuj, Lovrenc, Marenberg (Radlje ob Dravi), Celje, Vransko, Gornji Grad, Šmarje pri Jelšah, 
Podčetrtek, Slovenj Gradec, Šoštanj, Slovenska Bistrica, Konjice, Rogatec, Brežice, Sevnica, Kozje, Laško. Proti koncu stoletja 
se je teritorialna pristojnost Okrožnega sodišča v Celju zmanjšala. Območja okrajnih sodišč Gornja Radgona, Ljutomer, 
Marenberg (Radlje ob Dravi), Maribor, Ormož, Ptuj Slovenska Bistrica in Sv. Lenart v Slovenskih Goricah so od leta 1897 spa-
dala v pristojnost Okrožnega sodišča Maribor. V obdobju med obema vojnama so pod njegovo pristojnost spadala okrajna 
sodišča v Brežicah, Celju, Gornjem Gradu, Konjicah, Kozjem, Laškem, Radečah, Rogatcu, Sevnici, Slovenj Gradcu, Šmarju pri 
Jelšah, Šoštanju in Vranskem.
Leta 1941 je okupator ukinil Okrožno sodišče v Celju in postavil novo organizacijo sodstva. Po vojni je bilo ponovno ustanovljeno 
Okrožno sodišče v Celju in je delovalo do ukinitve leta 1949. Pod njegovo pristojnost so spadala okrajna sodišča v Celju (za 
okraj Celje-mesto in okraj Celje-okolica), Gornjem Gradu, Slovenskih Konjicah, Šmarju pri Jelšah, Šoštanju ter Trbovljah. Leta 
1948 so zaradi ukinitve nekaterih okrajnih sodišč in ustanovitve nekaterih novih spadala v pristojnost Okrožnega sodišča v 
Celju naslednja sodišča: Okrajno sodišče v Celju, Okrajno sodišče Poljčane, Okrajno sodišče Mozirje in Okrajno sodišče Trbovlje. 
Okrožno sodišče v Celju je prenehalo poslovati 1. junija 1949. Arhiv ter trgovski in zadružni register Okrožnega sodišča v Celju 
je prevzelo Okrožno sodišče v Ljubljani, tekoče spise pa le za območje okrajnih sodišč v Celju, Mozirju in Trbovljah. Tekoče spise 
z območja Okrajnega sodišča v Poljčanah je prevzelo Okrožno sodišče v Mariboru. Okrožno sodišče v Ljubljani, ki je prevzelo 
trgovski in zadružni register Okrožnega sodišča v Celju v celoti, je moralo, kakor hitro se je pokazala potreba, pošiljati celotne 
izpiske iz teh registrov Okrožnemu sodišču v Mariboru glede na območje Okrajnega sodišča v Poljčanah, Okrožno sodišče v 
Mariboru pa je moralo vsakokrat prepisati te izpiske v svoj trgovski in zadružni register in potem opravljati nadaljnje vpise. 
Tako so spadali v območje Okrožnega sodišča v Ljubljani Okrajno sodišče v Brežicah (za okraj Krško), Okrajno sodišče Celje 
(za mesto Celje, ki je bilo izločeno iz okraja, in za okraj Celje-okolica), Okrajno sodišče Šoštanj (za okraj Šoštanj) in Okrajno 
sodišče Trbovlje (za okraj Trbovlje). V območje Okrožnega sodišča v Mariboru je spadalo Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici 
(za okraj Poljčane). Čez dve leti so ponovno ustanovili Okrožno sodišče v Celju z manjšimi teritorialnimi spremembami (poleg 
okrajnih sodišč v Celju, Šoštanju in Trbovljah je obsegalo še Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici, ki je bilo izločeno iz območja 
Okrožnega sodišča v Mariboru). Poslovati je začelo 1. julija 1951. Ob ukinitvi okraja Poljčane je Okrajno sodišče v Slovenski 
Bistrici leta 1952 zopet prišlo v pristojnost Okrožnega sodišča v Mariboru. Okrožno sodišče v Celju je bilo 20. aprila 1977 
ukinjeno. Ustanovili so Temeljno sodišče v Celju, ki je prevzelo posle okrožnega sodišča šele 1. januarja 1979 in ga s tem tudi 
formalno ukinilo. Leta 1994 je bilo ponovno uvedeno Okrožno sodišče v Celju za območje sodnega okrožja Celje, ki pokriva 
teritorij Okrajnega sodišča Celje, Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah, Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah, Okrajnega 
sodišča v Velenju, Okrajnega sodišča v Šentjurju ter Okrajnega sodišča v Žalcu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Kazenski in civilni vpisniki, imeniki in pripadajoči spisi do leta 1949; knjiga pritožb v meničnih zadevah, 1873–1906; zemljiško-
knjižne zadeve, 1860–1895; fidejkomisni spisi, 1898; obtožni seznami, 1898–1930; civilnopravdni spisi, 1850–1856; spisi v zvezi 
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s prizadevanji za ustanovitev okrajnega sodišča, 1848–1850; predsedstvena dostavna knjiga, 1934–1941; predlogi rudarske 
knjige, 1898–1942; splošni spisi; personalni spisi; kazenski spisi, 1945–1955; kazenski spisi, 1951–1978, pravdni spisi, 1951–1978, 
kazenski spisi za mladoletne osebe, 1954–1978, kazenske poizvedbe, 1968–1978.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, R. Hribovšek, J. Majcen), prevzemni seznam

OKRAjNO SODIšče Celje SI_ZAC/0611

ČAS NASTANKA: 1850–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 332,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3326
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Celju je začelo delovati 1850. Tu je bilo ustanovljeno zborno okrajno sodišče (okrajni urad je imel le upravno 
funkcijo). V tej obliki je delovalo do leta 1941. Okupator ga je takoj ob prihodu leta 1941 ukinil in postavil svoje sodne organe. 
Enako je naredila tudi nova povojna oblast. Leta 1945 je ponovno ustanovila Okrajno sodišče v Celju, ki je pokrivalo okraj Celje 
in okraj Celje-okolica. Leta 1948 se je razširilo na del teritorija, ki sta ga pokrivala bivše Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah ter 
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah. Po ponovni vzpostavitvi okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah (1952) so bile iz krajevne 
pristojnosti celjskega okrajnega sodišča izločene občine Podčetrtek, Polje ob Sotli, Ponikva pri Grobelnem, Pristava, Rogaška 
Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Žusem. Ko sta bili leta 1960 ustanovljeni okrajni sodišči v Žalcu in Slovenskih Konjicah, 
sta bili iz njegovega območja izločeni še občini Žalec in Slovenske Konjice. Okrajno sodišče v Celju je prenehalo delovati leta 
1965. Nadomestilo ga je Občinsko sodišče v Celju, in sicer za območje občin Celje, Laško in Šentjur. Z novo zakonodajo ga je 
leta 1979 nadomestilo Temeljno sodišče v Celju z ekspoziturami. Okrajno sodišče v Celju je ponovno zaživelo leta 1994. Danes 
obsega območje sodnih okrajev Celje in Laško. Pristojnost nad njim ima Okrožno sodišče v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Listine, 1851–1863; vloge in predlogi, 1851–1895; zapuščinske zadeve, 1850–1978; oporoke, 1850–1978; zapisniki ob nastavitvi 
novih zemljiških knjig, 1879; vpisniki kazenskih zadev, 1946–1978; kazenski spisi, 1910–1940 in 1946–1978; pravdne zadeve, 
1850–1978; zemljiškoknjižne listine, 1871–1965.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, B. Aristovnik, R. Hribovšek), prevzemni seznam

OKRAjNO SODIšče gORNjI gRAD SI_ZAC/0612

ČAS NASTANKA: 1872–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 18,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 188 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče Gornji Grad je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo pod sodno pristojnost Okrožnega sodišča 
v Celju. Leta 1854 je obsegalo ozemlje občin Gornji Grad-trg, Nova Štifta, Solčava, Luče, Rečica-trg, Kokarje, Ljubno-trg in 
Mozirje-trg. Okrajno sodišče Gornji Grad je delovalo neprekinjeno do leta 1941, ko so ga Nemci ukinili. Ponovno je bilo usta-
novljeno leta 1945, vendar je imelo nekaj časa sedež v Mozirju. Delovalo je le še slaba tri leta. Teritorialno je pokrivalo okraj 
Gornji Grad. Okrajno sodišče Gornji Grad je bilo ukinjeno z odredbo o prenehanju poslovanja okrajnih sodišč v Gornjem Gra-
du, na Rakeku, v Slovenskih Konjicah, Škofji Loki in Šmarju pri Jelšah ter o poslovanju okrajnih sodišč glede na njihovo novo 
krajevno pristojnost (Ur. l. LRS, št. 14/1948) 5. aprila leta 1948. Namesto njega je bilo ustanovljeno Okrajno sodišče Mozirje 
(1948), ki pa ni nikoli zaživelo. Za Okrajno sodišče Mozirje je poslovalo Okrajno sodišče v Šoštanju (za okraj Mozirje). Tako je 
to območje bilo priključeno Okrajnemu sodišču v Šoštanju.

HISTORIAT FONDA
Fond okrajnega sodišča Gornji Grad je bil ob ukinitvi tega sodišča leta 1948 predan Okrajnemu sodišču Šoštanj, kamor se 
je prenesla tudi vsa sodna pristojnost. Ob ukinitvi Okrajnega sodišča Šoštanj pa je gradivo obeh ukinjenih sodišč prevzelo 
novoustanovljeno sodišče v Velenju. Po nepreverjenih ustnih virih je večina gradiva ob selitvi v Velenje pristalo v Termoelek-
trarni Šoštanj.
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VSEBINA
Zapuščinske zadeve, 1910–1941; skrbstveni spisi, 1910–1941; vpisnik zemljiške knjige, 1898–1900; zemljiškoknjižne listine, 1872–1940.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1999), del gradiva ni popisanega

OKRAjNO SODIšče KOZje SI_ZAC/0613

ČAS NASTANKA: 1872–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 25,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 258 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče Kozje je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo pod sodno pristojnost Okrožnega sodišča Celje. 
Leta 1854 je pokrivalo občine Pilštanj-trg, Zagorje, Straška Gorca, Lopaca, Drensko Rebro, Kozje-trg, Vetrnik, Zdole, Buče, 
Vrenska Gorca, Sedlarjevo, Verače, Lastnič, Virštanj, Podsreda-trg, Koprivnica, Gorjane, Križe, Veliki Kamen, Mrčna sela, Sv. 
Peter pod Kunšperkom, Planina-trg, Paridol, Loke, Brezje, Planinska vas, Presečno, Golobinjek, Suho, Sv. Vid, Podčetrtek-trg, 
Imeno, Sopote. Sodišče so leta 1941 ukinili Nemci. Postavili so podružnico sodišča Brežice v Kozjem (za občine Kozje, Polje ob 
Sotli, Podsreda in Sv. Peter pod Sv. Gorami). Uradno je bilo ukinjeno leta 1945. Njegovo območje je prešlo pod Okrajno sodišče 
v Šmarju pri Jelšah. V Kozjem so bili do leta 1948 samo sodni dnevi.

HISTORIAT FONDA
Fond Okrajnega sodišča Kozje je bil ob ukinitvi sodišča prenesen na Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ki je dobilo sodno 
pristojnost na ozemlju ukinjenega sodišča. Ob začasni ukinitvi tega sodišča leta 1948 je bilo gradivo prepeljano v Celje. Ob 
ponovni ustanovitvi sodišča v Šmarju se gradivo ni preneslo nazaj, temveč je ostalo v Celju. Gradivo je tako predalo Temeljno 
sodišče v Celju leta 1981, vendar ni dobro ohranjeno. Priključeno je še nekaj gradiva iz obdobja pred ustanovitvijo okrajnih 
sodišč. Večinoma so to testamenti. Nekaj gradiva je Zgodovinski arhiv Celje prevzel leta 2008 skupaj z gradivom Okrajnega 
sodišča v Šmarju pri Jelšah.

VSEBINA
Imeniki, 1918–1947; zapuščinski spisi, 1924–1926; skrbstveni spisi, 1918–1942; izvršilni spisi, 1920–1939, depozitna pisma, 
overovitve, 1890; zemljiškoknjižne listine, 1872–1940.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1982)

OKRAjNO SODIšče lAšKO SI_ZAC/0614

ČAS NASTANKA: 1836–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 68
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 680 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Laškem je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. Leta 
1854 je obsegalo kraje: Laško-trg, Sv. Krištof pri Laškem, Trbovlje, Dol, Lešje, Sv. Lenart, Paneče, Sv. Rupert, Loka. V času nemške 
okupacije je bilo okrajno sodišče v Laškem ukinjeno. Po vojni ga nova oblast ni obnovila, čeprav je še kratek čas nudilo streho 
nad glavo Okrajnemu sodišču Trbovlje, ki si je v tem času šele postavljalo svoje sodne prostore. Del ozemlja Okrajnega sodišča 
Laško je bil priključen Okrajnemu sodišču v Celju, del pa novonastalemu Okrajnemu sodišču v Trbovljah.

HISTORIAT FONDA
Fond okrajnega sodišča v Laškem je predalo Temeljno sodišče v Celju leta 1981. Ob ukinitvi leta 1945, dejansko pa že kakšno 
leto prej, je gradivo prevzelo Okrajno sodišče v Celju, ki je prevzelo del sodnega teritorija bivšega sodišča. Del gradiva je pre-
vzelo novoustanovljeno Okrajno sodišče v Trbovljah. V njem se nahajajo spisi iz obdobja pred ustanovitvijo okrajnih sodišč. 
Večinoma so to testamenti.

VSEBINA
Imeniki in indeksi; zapuščinski spisi, 1852–1944; pravdni spisi, 1912–1933; izvršilni spisi, 1926–1941; skrbstveni spisi, 1898–1938; 
zbirka zemljiškoknjižnih listin, 1871–1940; testamenti, 1836–1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2004)

OKRAjNO SODIšče PODčetRteK SI_ZAC/0615

ČAS NASTANKA: 1850–1854
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Podčetrtku je bilo ustanovljeno leta 1849 in je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. Delovalo 
je samo do leta 1854, ko je bilo priključeno Okrajnemu uradu v Kozjem. Ob ponovni ločitvi sodstva in uprave ter ustanovitvi 
okrajnih sodišč se Okrajno sodišče v Podčetrtku ni obnovilo. Njegov sodni okoliš je prevzelo Okrajno sodišče v Kozjem.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Vloge in predlogi, 1850–1854; civilne pravde, 1850–1854; civilnopravni spisi, 1850–1854 (zahteve lastnika žusemske gospoščine 
za plačilo zaostalih podložniških obveznosti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

OKRAjNO SODIšče RADeče SI_ZAC/0616

ČAS NASTANKA: 1849–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 27,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 274 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Radečah je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Novem 
mestu. V času nemške okupacije je bilo ukinjeno. Po drugi svetovni vojni je bilo tudi uradno ukinjeno in se ni več obnovilo. 
Njegov teritorij je bil priključen delno Okrajnemu sodišču v Trbovljah, delno pa Okrajnemu sodišču v Sevnici.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Imeniki, 1898–1944; vpisniki, 1898–1941; zapuščinski spisi, 1898–1945; razni spisi, 1926–1935; pravdni spisi, 1925–1932; izvršilni 
spisi, 1930–1941; kazenski spisi, 1930–1940; varstveni spisi, 1898–1945; zbirka zemljiškoknjižnih listin, 1852–1940.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1987)

OKRAjNO SODIšče ROgAteC SI_ZAC/0617

ČAS NASTANKA: 1848–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 35,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 357 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Rogatcu je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo pod Okrožno sodišče v Celju. V času nemške 
okupacije je bilo ukinjeno. Namesto njega je bila v Rogatcu ustanovljena podružnica sodišča Šmarje (za občini Rogatec in 
Rogaško Slatino). Uradno je bilo ukinjeno 1945, ko je bil njegov teritorij priključen Okrajnemu sodišču Šmarje.

HISTORIAT FONDA
Fond Okrajnega sodišča Rogatec je bil po njegovi ukinitvi leta 1941 prenesen k Okrajnemu sodišču Šmarje pri Jelšah, katero 
je pokrilo teritorij ukinjenega sodišča. Bilo je tudi izročitelj gradiva Zgodovinskemu arhivu v Celju. Okrajno sodišče Šmarje 
pri Jelšah je predalo del gradiva 18. julija 1967, in sicer spisovno gradivo v celoti, kolikor je bilo ohranjenega, zemljiškoknjižne 
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listine pa od leta 1851 do leta 1899. Ostale zemljiškoknjižne listine do leta 1945 so bile prevzete 23. 6. 2004. Del gradiva je bil 
prevzet leta 2008, predalo pa ga je prav tako Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah.

VSEBINA
Imeniki in vpisniki, 1912–1947; zapuščinski spisi, 1916–1941; razni spisi, 1933–1941; skrbstveni spisi, 1933–1940; pravdni spisi, 
1915–1936; testamenti, 1848–1922; zemljiškoknjižne listine, 1851–1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1983)

OKRAjNO SODIšče SeVNICA SI_ZAC/0618

ČAS NASTANKA: 1872–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 74,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 746 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Sevnici je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo pod Okrožno sodišče v Celju. Leta 1854 je 
pokrivalo občine Blanca, Zabukovje, Sevnica-trg, Brestanica-trg, Anže, Gorica, Stolovnik, Raztez, Armeško, Brezje, Senovo. V 
času nemške okupacije je bilo ukinjeno. Namesto njega je bila postavljena podružnica sodišča Brežice v Sevnici (za občine 
Zabukovje, Bučka, Planina, Sevnica, Rajhenburg, Reštanj, Tržišče, Boštanj in Blanca). Uradno je bilo ukinjeno leta 1945 ter 
priključeno Okrajnemu sodišču v Brežicah. Znova je bilo ustanovljeno leta 1952. Njegova krajevna pristojnost je obsegala 
naslednje občine: Blanca, Boštanj, Brestanica, Bučka, Krmelj, Podsreda, Senovo, Sevnica, Studenec, Tržišče in Zabukovje. Te 
občine so bile izvzete iz krajevne pristojnosti Okrajnega sodišča v Brežicah. Delovalo je do leta 1965, ko se je preimenovalo 
v Občinsko sodišče v Sevnici. Leta 1979 postane Temeljno sodišče Novo mesto, enota Sevnica. Leta 1994 je bilo ponovno 
ustanovljeno Okrajno sodišče v Sevnici.

HISTORIAT FONDA
Fond Okrajno sodišče Sevnica je bil prevzet v več delih, in sicer leta 1996, 2005 in 2008. Gradivo do leta 1898 je izgubljeno, 
ostalo gradivo je dokaj dobro ohranjeno. Pri prvem prevzemu iz leta 1996 je bilo gradivo v razsutem stanju, vendar se je s 
strokovno obdelavo vzpostavil sistem prvotne ureditve. Zgodovinski arhiv Celje je leta 2005 prevzel še zemljiškoknjižne listi-
ne, in sicer za obdobje 1872–1947. Leta 2008 je Zgodovinski arhiv v Celju prevzel gradivo sodišča od leta 1952 do leta 1978.

VSEBINA
Imeniki, 1898–1978; vpisniki, 1898–1978; zapuščinski spisi, 1898–1944; pravdni spisi, 1901–1978; skrbstveni spis, 1933–1940; spisi 
sodne uprave, 1921–1978; kazenski spisi, 1931–1940 in 1952–1978; razni spisi, 1917–1945; zemljiškoknjižne listine, 1872–1947.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 2007), prevzemni seznam za gradivo med letoma 1952–1978

OKRAjNO SODIšče SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0619

ČAS NASTANKA: 1850–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (V TEKOČIH METRIH): 45,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 457 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča 
v Celju. Leta 1854 je obsegalo občine Konjice-trg, Bezina, Spodnje Grušovje, Vrhole, Tepanje, Konjiška vas, Žiče, Preloge, Zreče, 
Oplotnica, Okoška Gora, Kot, Sv. Kunigunda, Padeški Vrh, Skomarje, Stranice, Ljubnica, Paka, Spodnji Dolič, Kozjak, Brezje, 
Vitanje-trg, Zbelovo, Sv. Duh, Zgornje Laže, Sv. Jernej, Tolsti Vrh, Sv. Uršula, Sv. Ilija, Bezovica. V času nemške okupacije je bilo 
ukinjeno. Delovalo je le kot podružnica slovenskobistriškega okupacijskega sodišča. Leta 1945 je bilo ponovno ustanovljeno 
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, ki je pokrivalo okraj Slovenske Konjice. V Vitanju so opravljali sodne dneve vsak prvi 
torek v mesecu. Teritorialno se je spremenilo leta 1946, ko sta mu bili priključeni dve katastrski občini, Kozjak in Spodnji Dolič, 
ki sta prej pripadali sodnemu okraju Slovenj Gradec. Kozjak je v stari Jugoslaviji že pripadal konjiškemu sodišču. Ukinjeno je 
bilo 5. aprila leta 1948, njegovo območje pa je bilo delno priključeno Okrajnemu sodišču v Poljčanah s sedežem v Slovenski 
Bistrici, delno pa Okrajnemu sodišču v Celju. Arhiv in zbirko listin je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici. Ponovno 
je bilo ustanovljeno leta 1960. Poslovati je začelo s 1. januarjem leta 1961. Obsegalo je krajevno območje občine Slovenske 
Konjice in je bilo izločeno iz območja Okrajnega sodišča v Celju. Sodišče je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. 
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Od leta 1965 je delovalo kot Občinsko sodišče v Slovenskih Konjicah za območje občine Slovenske Konjice, leta 1978 pa kot 
Temeljno sodišče Celje – enota Slovenske Konjice. Leta 1994 je bilo ponovno ustanovljeno Okrajno sodišče Slovenske Konjice. 
Pristojnost nad njim ima Okrožno sodišče v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajnega sodišča Slovenske Konjice je hranil ustvarjalec in ga predal v več delih, in sicer leta 1998 gradivo za obdobje 
1916–1948, leta 2004 za obdobje 1960–1978, leta 2010 pa zaplembe.

VSEBINA
Testamenti, 1850–1918; zemljiškoknjižne zadeve, 1850–1880, zapuščinske zadeve, 1898–1978, pravdne zadeve, 1962–1978, 
zaplembe, 1945–1948; zemljiškoknjižne listine, 1898–1943.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek 2008), prevzemni seznam

OKRAjNO SODIšče šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0620

ČAS NASTANKA: 1850–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 44,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 442 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v 
Celju. Leta 1854 je obsegalo občine Šmarje, Sv. Vid pri Ponikvi, Ponikva, Lemberg pri Zbelovem-trg, Sv. Štefan, Žusem, Slivnica, 
Sv. Jernej, Tinsko, Sv. Janž, Sv. Magdalena, Pristava, Sv. Ema, Vonarje, Sodna vas, Roginska Gorca, Grliče, Kačji Dol, Kristan 
Vrh, Hajnsko, Nezbiše, Sv. Vid. V času nemške okupacije je bilo ukinjeno. Leta 1945 je bilo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah 
ponovno ustanovljeno. Pokrivalo je okraj Šmarje pri Jelšah. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. Ker 
sta bili ukinjeni okrajni sodišči v Kozjem in Rogatcu, je teritorij teh dveh sodišč prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju. Na sedežih 
teh dveh bivših sodišč so bili uvedeni sodni dnevi. Sodišče je bilo ponovno ukinjeno 5. aprila 1948, ko je bil ukinjen tudi okraj 
Šmarje pri Jelšah. Območje sodišča je bilo razdeljeno med okrajni sodišči v Poljčanah s sedežem v Slovenski Bistrici ter Celju. 
Arhiv in zbirko listin je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici. Ponovno je začelo poslovati 1. decembra 1952 (Ur. l. LRS 
1952, 31/175 in Ur. l. LRS, 32/185). Spadalo je v območje Okrožnega sodišča v Celju. Njegova krajevna pristojnost je zajemala 
občine: Podčetrtek, Polje ob Sotli, Ponikva pri Grobelnem, Pristava, Rogaška Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah in Žusem. Te 
občine so bile izvzete iz krajevne pristojnosti Okrajnega sodišča v Celju. Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je delovalo vse 
do leta 1965, ko je bilo ustanovljeno Občinsko sodišče Šmarje pri Jelšah za območje občine Šmarje pri Jelšah. Leta 1978 se 
je preimenovalo v Temeljno sodišče Celje – enota v Šmarju pri Jelšah in je pokrivalo območje občine Šmarje pri Jelšah. Leta 
1994 je bilo ponovno ustanovljeno Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, ki pokriva sodni okraj Šmarje pri Jelšah. Pristojnost 
nad njim ima Okrožno sodišče v Celju.

HISTORIAT FONDA
Del fonda okrajnega sodišča Šmarje pri Jelšah je prispel v arhiv leta 1967. Kot prvo so bile to zemljiškoknjižne listine iz obdobja 
1872–1899. Ostalo gradivo je predalo Temeljno sodišče Celje leta 1981. Gradivo je dokaj dobro ohranjeno. V fondu se nahajajo 
tudi okupacijski spisi. Žal se niso ohranile kazenske zadeve za prva povojna leta. Leta 2008 je sodišče predalo še del gradiva 
do leta 1948, ki se je našel ob urejanju mlajšega sodnega gradiva.

VSEBINA
Imeniki, 1850–1948; vpisniki, 1915–1948; testamenti, 1850–1905; pravdni spisi, 1899–1948; zapuščinski spisi, 1930–1944; za-
plembni spisi, 1945–1947; razni spisi, 1934–1948; zemljiškoknjižne listine, 1872–1947.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec)

OKRAjNO SODIšče šOštANj SI_ZAC/0621

ČAS NASTANKA: 1838–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 25,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 225 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Okrajno sodišče v Šoštanju je bilo ustanovljeno leta 1849. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. V 
času okupacije je bilo Okrajno sodišče v Šoštanju ukinjeno. Namesto njega je okupator v Šoštanju vzpostavil svoje sodišče. 
Leta 1945 je bilo ponovno ustanovljeno (za okraj Šoštanj). Ob upravni spremembi okrajev na tem območju v letu 1948 je bilo 
ustanovljeno Okrajno sodišče v Mozirju, ki pa je imelo svoj sedež v Šoštanju. Priključen mu je bilo tudi teritorij Okrajnega 
sodišča v Gornjem Gradu, ki je tega leta prenehalo delovati. V letih 1945–1949 je imelo teritorialno pristojnost nad Okrajnim 
sodiščem Šoštanj Okrožno sodišče v Celju, v letih 1949–1951 Okrožno sodišče v Ljubljani, leta 1951 pa zopet Okrožno sodišče 
v Celju. Okrajno sodišče v Šoštanju je delovalo vse do leta 1965, ko je bilo ustanovljeno občinsko sodišče. Občinsko sodišče 
v Šoštanju je delovalo vse do leta 1975, ko je bilo ukinjeno. Namesto njega je bilo ustanovljeno občinsko sodišče v Velenju.

HISTORIAT FONDA
Fond Okrajnega sodišča Šoštanj je bil prevzet v več delih. Ob ukinitvi sodišča leta 1975 je bilo gradivo preneseno na sedež 
Občinskega sodišča v Velenju. V tem času je bilo največ gradiva uničenega, tako da lahko najdemo v gradivu le posamezne 
fragmente. V bistvu so ohranjene le varstvene in zapuščinske zadeve. Del spisov izvira iz časa pred nastankom okrajnega sodi-
šča. Uspelo nam je rešiti kazenske sodbe za prva povojna leta. Zemljiškoknjižne listine so bile prevzete za leta od 1871 do 1940.

VSEBINA
Testamenti, 1852–1937; vpisniki, 1911–1946; imeniki, 1910–1954; zapuščinski spisi, 1930–1944; skrbstveni spisi, 1907–1944; 
pravdni spisi, 1945–1948; kazenski spisi, 1946–1952; zemljiškoknjižne listine, 1871–1940.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, M. Bukošek, 1999)

OKRAjNO SODIšče VRANSKO SI_ZAC/0622

ČAS NASTANKA: 1850–1943
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 33,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 335 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče Vransko je bilo ustanovljeno leta 1849. Do leta 1853 je bil njegov sedež na gradu Podgrad, tega leta pa je bil 
prenesen na Vransko. Teritorialno je spadalo v pristojnost Okrožnega sodišča v Celju. Leta 1854 je obsegalo občine Vransko, 
Sv. Jurij pri Taboru, Braslovče-trg, Gomilsko, Grajska vas, Marija Reka in Polzela. Sodišče je poslovalo do 1. aprila 1943, ko so 
ga popolnoma ukinili. Delokrog sodišča je bil prenesen deloma na celjsko, deloma pa na sodišče v Šoštanju. Tekoče spise 
za občini Vransko in Sv. Jurij so prenesli na Okrajno sodišče v Celju, za občini Braslovče in Polzelo pa na Okrajno sodišče v 
Šoštanju. Enako so prenesli zemljiško knjigo z vsemi pripadajočimi arhivi, mapami in listinami. V Celje so prenesli celoten 
stari arhiv, vključno z registri. Po vojni se ni več obnovilo. Uradno je prenehalo delovati leta 1945. Njegovo območje je prešlo 
v pristojnost Okrajnega sodišča v Celju.

HISTORIAT FONDA
Fond Okrajnega sodišča Vransko je bil po ukinitvi sodišča leta 1945 izročen Okrajnemu sodišču v Celju. Leta 1981 je bil predan 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Imeniki, 1900–1943; zapuščinski spisi, 1918–1941; pravdne zadeve, 1909–1933; izvršilni spisi, 1932–1941; kazenske zadeve, 
1900–1941; skrbstvene zadeve, 1918–1941; testamenti, 1850–1910; gradivo notarjev; zemljiškoknjižne listine, 1872–1941.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OKUPACIjSKO SODIšče tRbOVlje SI_ZAC/0722

ČAS NASTANKA: 1942–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodišče v Trbovljah je nemški okupator ustanovil za območje Podeželskega okrožja Trbovlje. Dokončno je bila nova organi-
zacija sodstva vzpostavljena z uredbo šefa civilne uprave z dne 26. marca 1943. Z njo je bil tudi uradno določen sodni okoliš, 
ki je obsegal občine Zagorje (Edlingen), Hrastnik (Eichtal) ter Trbovlje (Trifail). Sodišče je imelo svoj sedež v Laškem ter je sprva 
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pokrivalo tudi občini Laško ter Rimske Toplice. Po izgradnji sodne palače v Trbovljah so sedež sodišča prenesli v Trbovlje, občini 
Laško in Rimske Toplice pa sta bili izvzeti iz njegovega sodnega okoliša. Ukinjeno je bilo leta 1945.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Zapuščinske zadeve, 1942–1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek)

OKUPACIjSKO SODIšče šOštANj SI_ZAC/0723

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1941 je nemški okupator na sedežu bivšega Okrajnega sodišča Šoštanj odprl sodne pisarne in začel s poslovanjem. 
Okupacijsko sodišče Šoštanj je poleg Šoštanja pokrivalo občine Braslovče, Polzela, Šmartno ob Paki, Mozirje in Velenje. 
Podružnico je imelo v Gornjem Gradu; ta je pokrivala še občine Ljubno, Luče in Rečico ob Savinji. Poslovalo je do konca oku-
pacije, formalno pa je bilo ukinjeno z uredbo o ustanovitvah narodnih sodišč in likvidaciji dosedanjih sodišč v Sloveniji 21. 
septembra 1945 (Ur. l. SNOS in NVS, št. 37/1945).

HISTORIAT FONDA
Gradivo okupacijskega sodišča Šoštanj se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Šoštanj. Ob njegovi ukinitvi ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Šoštanju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Zapuščinske zadeve, 1941–1945; pravdne zadeve, 1941–1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni urejeno.

OKUPACIjSKO SODIšče bRežICe, PODRUžNICA SeVNICA SI_ZAC/0724

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1941 je nemški okupator na sedežu bivšega Okrajnega sodišča Sevnica odprl sodne pisarne in začel s poslovanjem. 
Imenovalo se je sodišče Brežice, podružnica Sevnica. Podružnica je poleg Sevnice pokrivala občine Zabukovje, Bučko, Plani-
no, Brestanico, Reštanj, Boštanj, Tržišče ter Blanco. Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica v Sevnici, je delovala do poraza 
nemškega rajha leta 1945.

HISTORIAT FONDA
Gradivo okupacijskega sodišča Brežice, izpostava v Sevnici, je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Sevnici. Celotno 
gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje, kjer je bilo izločeno iz fonda Okrajnega sodišča v Sevnici in formirano 
v samostojen fond.

VSEBINA
Zapuščinske zadeve, 1941–1945; pravdne zadeve, 1941–1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek)
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OKUPACIjSKO SODIšče bRežICe, PODRUžNICA KRšKO SI_ZAC/0725

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1941 je nemški okupator na sedežu bivšega Okrajnega sodišča Krško odprl sodne pisarne in začel s poslovanjem. Oku-
pacijsko sodišče Brežice, podružnica v Krškem, je poleg Krškega pokrivalo občine Raka, Veliki Trn, Leskovec, Bučka, Zdole. 
Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica v Krškem, je delovalo do poraza nemškega rajha leta 1945.

HISTORIAT FONDA
Gradivo okupacijskega sodišča Brežice, izpostava Krško, je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče Krško. Skupaj z njim 
je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje. Gradivo je bilo izločeno iz fonda Okrajnega sodišča v Krškem in formirano v 
samostojen fond.

VSEBINA
Skrbstveni spisi, 1941–1945; zapuščinski spisi, 1942–1944.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1998)

DeželNO SODIšče Celje SI_ZAC/0803

ČAS NASTANKA: 1849–1854
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Na podlagi cesarjevega sklepa iz leta 1852 (objavljenega 19. 1. 1853) so se sodišča prve stopnje na sedežih deželnih upravnih 
oblasti ali v mestih, kjer je bilo poslovanje obsežno in posebno pomembno, imenovala deželna sodišča (sicer okrožna). Celjsko 
okrožno sodišče je nosilo ime »deželno« do leta 1854.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranilo Okrožno sodišče Celje.

VSEBINA
Revizije sodb, 1849–1854; sklepi, 1849–1854.

SISTEM UREDITVE:
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

OKRAjNO SODIšče KRšKO SI_ZAC/1218

ČAS NASTANKA: 1857–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 45,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 451 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno sodišče Krško je bilo ustanovljeno s cesarskim odlokom 14. 6. 1849 ( RGBl, št. 278/49). Na osnovi njega je izšel 25. 7. 1849 
cesarski odlok (RGBl, št. 339/49), ki je predpisoval novo organizacijo in pristojnost sodišč. Zajemalo je naslednje občine: Raka, 
Studenec, Cerklje, Krško. V začetku druge polovice stoletja se je organizacija sodstva spremenila z združitvijo okrajnih sodišč 
z okrajnimi glavarstvi v okrajne urade. Na teritoriju Krškega je bil tako ustanovljen okrajni urad Krško. To spremembo je od-
rejal cesarski ukaz z dne 31. 12. 1851 (RGBl, št. 2/1852), njihovo pristojnost pa cesarski ukaz z dne 19. 1. 1853 (RGBl, št. 4/1853). 
Okrajno sodišče v Krškem je bilo tako združeno z Okrajnim glavarstvom Krško v okrajni urad Krško. Leta 1867 je bila izvedena 
ponovna ločitev sodstva od uprave. Od takrat je delovalo sodišče pod nazivom Okrajno sodišče Krško. Tako je bilo do druge 
svetovne vojne, ko ga je okupator kot samostojno enoto ukinil in ustanovil okupacijsko sodišče v Brežicah – podružnico v 
Krškem. V mesecih od maja do septembra 1945 o obstoju civilnega sodstva skoraj ne moremo govoriti. Vsa sodišča, tako 
starojugoslovanska kot okupatorjeva, so bila začasno ustavljena s posebno začasno uredbo (Ur. l. SNOS in NVS, št.5/1945). 
Predvojna okrožna in okrajna sodišča so v tem času zastopali delegati. Leta 1945 je bilo ustanovljeno Okrajno sodišče v Krškem, 
ki pa je svoj sedež imelo v Brežicah. Sodišče je delovalo do leta 1951, ko je z Uredbo o spremembi uredbe o številu okrajnih in 



294

SI_ZAC_A.223

okrožnih sodišč v Ljudski republiki Sloveniji in njihovi krajevni pristojnosti (Ur. l. LRS, št. 6, 26/1951) bilo ukinjeno. Ponovno je 
bilo ustanovljeno leta 1955 z odredbo o prenosu opravil in o poslovanju okrožnih in okrajnih sodišč glede na njihova nova 
krajevna območja ter o pričetku poslovanja Okrajnega sodišča Videm-Krško (Ur. l. LRS, št 51, 172/1955), prvi dan poslovanja 
pa je bil 1. januar naslednjega leta. Delovalo je do leta 1965, ko je bilo z Zakonom o sodiščih splošne pristojnosti (Ur. l. SRS, št. 
20/65) ustanovljeno Občinsko sodišče v Krškem. Kot Okrajno sodišče v Krškem je bilo ustanovljeno leta 1994 (Ur. l. RS, 19/1994).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Ženitne in dedne pogodbe, 1857–1898; zapuščinske zadeve, 1898–1941; izvršilne zadeve, 1925–1940; skrbstvene zadeve, 
1936–1941; zemljiškoknjižne listine, 1872–1947.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1998)

OKRAjNO SODIšče tRbOVlje SI_ZAC/1220

ČAS NASTANKA: 1945–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 55
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 550 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodišče v Trbovljah je bilo ustanovljeno že v času nemške okupacije. Ker v Trbovljah ni bilo primernih prostorov, je opravljalo 
svojo dejavnost v Laškem, v prostorih ukinjenega okrajnega sodišča. Po vojni je bilo ustanovljeno okrajno sodišče, ki je imelo 
vsaj v prvih dneh še sedež v Laškem, kmalu pa so se preselili v Trbovlje, začasno v neko vilo, kmalu pa so zasedli stavbo, ki jo 
je gradil že okupator prav za sodne namene. Teritorialne spremembe so sledile leta 1958, ko je bila iz krajevnega sodišča v 
Sevnici izločena občina Radeče in prenesena v krajevno območje Okrajnega sodišča Trbovlje. Istega leta se je iz krajevnega 
območja Okrožnega sodišča Celje izločilo tudi krajevno območje Okrajnega sodišča v Trbovljah in prešlo v sklop krajevnega 
območja Okrožnega sodišča v Ljubljani. Delovalo je vse do leta 1965, ko je bilo ustanovljeno Občinsko sodišče Trbovlje za 
občine Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, spadalo pa je pod okrožno sodišče v Ljubljani. Leta 1978 se je preimenovalo v Temeljno 
sodišče v Ljubljani – enota v Trbovljah. Pokrivalo je območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje. Leta 1994 je bilo ponovno 
ustanovljeno Okrajno sodišče v Trbovljah, ki pokriva področje sodnih okrajev Trbovlje, Hrastnik in Zagorje. Pristojnost nad 
njim ima Okrožno sodišče v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Vpisniki, 1945–1978; imeniki, 1945–1978; spisi kazenskih zadev, 1945–1959; spisi zapuščinskih zadev, 1945–1978; spisi pravdnih 
zadev, 1945–1978; spisi raznih zadev, 1945–1978; spisi izvršilnih zadev, 1945–1978; spisi sodne uprave, 1945–1978.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 2008), prevzemni seznam
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POSebNA SODIščA SI_ZAC_A.230

ČAS NASTANKA: 1854–1989
KULTURNI KONTEKST

Kot posebna ali specializirana sodišča označujemo tista, ki so bila ustanovljena za razsojanje v določeni vrsti zadev ali 
pravnih področij. Takih sodišč je na splošno več v glavnih mestih držav ali dežel, nekaj pa tudi na nižjih teritorialnih ravneh, 
zato njihove fonde hrani ali pa je za njih pristojen Zgodovinski arhiv Celje. Primeri takih sodišč so trgovska sodišča, rudarska 
sodišča, gospodarska sodišča, sodišča združenega dela, delovna sodišča in vojaška sodišča. Med posebna sodišča štejemo 
tudi izredna sodišča, ki so bila ustanovljena za krajše časovno obdobje. Tak primer je Sodišče slovenske narodne časti, deloma 
pa bi v to skupino lahko uvrstili tudi vojaška sodišča, kadar so sodila civilistom ali nadomeščala redna sodišča, kot je bilo pri 
nas leta 1945.

Viri in literatura:
E. Ogrizek, Posebna sodišča, v: Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 
2009.
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UPRAVNA SODIščA SI_ZAC_A.232

ČAS NASTANKA: 1922–1941
KULTURNI KONTEKST

Zamisel upravnega sodstva je zrasla na francoskih tleh, od tam pa se je razširila po Evropi. Razvoj upravnega sodstva pri nas 
je seveda vezan na Avstrijo. Avstrijski ustavni zakon o sodni oblasti iz leta 1867 je v svojem petnajstem členu določil, da bi se 
posameznik, ki z odločitvijo upravne oblasti, sprejete v privatno pravnem sporu, ne bi bil zadovoljen, imel pravico obrniti na 
redno sodišče. Če bi se ob tem čutil prizadetega zaradi odločitve ali ukaza upravne oblasti, bi lahko svoje zahteve izvedel pred 
upravnim sodiščem v ustnem postopku proti zastopniku upravne oblasti. Upravno sodstvo je bilo utemeljeno z zakonom iz 
leta 1875. Ustanovljeno je bilo le eno upravno sodišče, ki je imelo svoj sedež na Dunaju. Razsojalo je v senatih in plenarnem 
zboru. Leta 1925 so izvedli reformo postopka pri upravnih oblasteh. Zakon, ki je nastal na tleh nekdanje Jugoslavije, je bil samo 
recepcija avstrijskega upravnega postopka. Upravno sodišče je bilo ustanovljeno z Zakonom o državnem svetu in upravnih 
sodiščih leta 1922. Kot sedež sodišča za celo slovensko ozemlje je bilo izbrano Celje. Leta 1941 je prenehalo delovati in se po drugi 
svetovni vojni ni več obnovilo. Upravno sodišče je bilo namenjeno razsojanju v primerih, kadar so bile posamezniku kratene 
pravice s strani upravne oblasti. To so bili lahko organi državne uprave, dežele, okrajev ali občin. Stranka, ki ni bila zadovoljna 
z odločbo upravne oblasti, je lahko sprožila vnovično obravnavo zadeve pred tem sodiščem, seveda le v primerih, če je bila 
izčrpana redna upravna instančna pot. Pritožba na to sodišče ni imelo odložne moči. Po drugi svetovni vojni je v upravnih sporih 
do leta 1998 odločalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije. Upravno sodišče kot specializirano sodišče je ponovno zaživelo 1. 
januarja 1998. Upravno sodišče ima svoj sedež v Ljubljani, svoje zunanje oddelke pa ima v Celju (za območje Višjega sodišča 
v Celju), v Novi Gorici (za območje Višjega sodišča v Kopru) in v Mariboru (za območje Višjega sodišča v Mariboru). Upravno 
sodišče s svojimi zunanjimi oddelki odloča na prvi stopnji o upravnem sporu. O pritožbah proti sodbam upravnega sodišča 
odloča Vrhovno sodišče. Prav tako odloča v upravnem sporu na prvi stopnji o zakonitosti aktov volilnih organov za volitve 
v državni zbor, državni svet in volitve predsednika države, o sporih, ki se nanašajo na zakonitost kandidiranja, na izvolitve, 
na imenovanje in razrešitve oseb, ki jih izvoli, imenuje ali razreši predsednik države, državni zbor, državni svet ali vlada, o 
zakonitosti aktov, ki so jih izdali državni organi oziroma nosilci javnih pooblastil na ravni države v obliki predpisa. Vrhovno 
sodišče odloča tudi v sporu o pristojnosti med upravnim in drugim sodiščem. Kadar odloča Vrhovno sodišče na prvi stopnji, 
odloča v senatu treh sodnikov, o pritožbah zoper lastne odločbe pa odloča v razširjenem senatu petih sodnikov.

UPRAVNO SODIšče ZA ObmOčje DRAVSKe bANOVINe V CeljU SI_ZAC/0721

ČAS NASTANKA: 1915–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 31 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zakon, ki je nastal na tleh nekdanje Jugoslavije, je bil recepcija avstrijskega upravnega postopka. Upravno sodišče je bilo 
ustanovljeno z Zakonom o državnem svetu in upravnih sodiščih leta 1922. Postavljeno je bilo v Celju za celo slovensko ozemlje. 
Organizacijo, pristojnost in poslovanje tega sodišča sta urejala še Uredba o poslovnem redu pri državnem svetu in upravnih 
sodiščih z dne 5. septembra 1922 in Zakon o poslovnem redu pri državnem svetu in upravnih sodiščih z dne 29. maja 1929 s 
popravkom v letu 1930. Leta 1941 je prenehalo poslovati.

HISTORIAT FONDA
Gradivo upravnega sodišča Dravske banovine v Celju je hranilo Okrožno sodišče v Celju.

VSEBINA
Imeniki, vpisniki in pripadajoči spisi o upravnih sporih, 1924–1941; prošnje za denarna sredstva, 1915–1918.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 2007)
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ARbItRAže IN gOSPODARSKA SODIščA SI_ZAC_A.233

ČAS NASTANKA: 1854–1978
KULTURNI KONTEKST

Premoženjske spore so v prvih povojnih letih reševala razsodišča. V Celju je delovalo Okrožno razsodišče (za okraje Celje-
-mesto, Celje-okolica, Slovenske Konjice, Mozirje, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje). Leta 1947 so se spremenila v okrajne arbitraže. 
Teritorialnih sprememb ni bilo. Leta 1953 je bila ustanovljena Državna arbitraža v Celju (delovati začela s 1. januarjem 
1953). Gospodarska sodišča so bila ustanovljena leta 1954 z Zakonom o gospodarskih sodiščih. Zakon je utemeljil Okrožna 
gospodarska sodišča, Višja gospodarska sodišča (republiška) in Vrhovno gospodarsko sodišče na zvezni ravni. Bila so redna 
sodišča za odločanje o gospodarskih sporih in o drugih za gospodarstvo pomembnih zadevah, za katere so bila po zakonu 
pristojna. Nadomestila so arbitražna sodišča. Gospodarska sodišča so sodila v medsebojnih gospodarskih in odškodninskih 
sporih, v katerih so nastopale kot stranke gospodarske organizacije (podjetja, obrti in zadruge), zadružne organizacije, 
finančno samostojni zavodi ter federacija, ljudske republike, avtonomne enote, okraji, mesta, občine in njihove ustanove, ki 
jim je bil priznan status pravne osebe; v vseh sporih, ki so zadevali ladje in plovbo po morju, ter v vseh sporih, za katera se je 
uporabljalo pomorsko pravo (razen sporov o prevozu potnikov). Sodila so tudi gospodarskim organizacijam in odgovornim 
osebam za gospodarske prestopke; v gospodarskih sporih med domačimi pravnimi osebami in tujimi fizičnimi ali pravnimi 
osebami ter v drugih zadevah, za katere so bila po zakonu pristojna. Okrožna gospodarska sodišča so bila pristojna za sojenje 
v gospodarskih in pomorskih sporih, če vrednost spornega predmeta ni presegla 1,000.000 dinarjev, z izjemo tistih sporov, za 
katere je bilo pristojno na prvi stopnji višje gospodarsko sodišče; v odškodninskih sporih, če višina zahtevane odškodnine ni 
presegla 1,000.000 dinarjev; za sojenje gospodarskim organizacijam in odgovornim osebam v njih za gospodarske prestop-
ke, za katere so bila pristojna; za odločanje v prisilnem likvidacijskem postopku. Poleg tega so vodila register gospodarskih 
organizacij, opravljala izvršbo ter druge zakonsko določene zadeve.
Okrožna gospodarska sodišča so bila krajevno pristojna za več okrajev. Z odlokom o določitvi krajevnega območja okrožnih 
gospodarskih sodišč v LRS leta 1955 so določili štiri okrožna gospodarska sodišča, in sicer s sedežem v Celju (za okraja Celje 
in Trbovlje), Kopru (za okraja Koper in Gorica), Mariboru (za okraje Maribor, Murska Sobota in Ptuj) in Ljubljani (za okraje 
Ljubljana, Kočevje, Kranj in Novo mesto). Leta 1965 je bil izdan zvezni zakon o gospodarskih sodiščih, na osnovi tega pa še 
slovenski. Gospodarska sodišča so bila odpravljena z zakonom o rednih sodiščih leta 1977 (delovati so prenehala 31. decembra 
1978), njihovo pristojnost pa so prevzela temeljna, višja oziroma vrhovna sodišča.
S ponovno uvedbo okrajnih in okrožnih sodišč leta 1994 rešujejo okrožna sodišča gospodarske zadeve in vodijo sodni register.

Viri in literatura:
J. Žontar (ur.), Pravo-zgodovina-arhivi. 1, Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana, 2000.

OKROžNO KOt tRgOVSKO SODIšče Celje SI_ZAC/0610

ČAS NASTANKA: 1864–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 25 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrožno kot trgovsko sodišče v Celju je bilo ustanovljeno leta 1863. Pokrivalo je sodno območje Okrožnega sodišča v Celju. 
Konec 19. stoletja je bilo z izločitvijo večjega dela celjskega sodnega teritorija ustanovljeno Okrožno sodišče v Mariboru, ki je 
delovalo tudi kot trgovsko sodišče. Tako so vodili do leta 1898 stare trgovske registre za skoraj celotni del Spodnje Štajerske, 
po tem letu pa samo za novo sodno območje Okrožnega sodišča v Celju. Okrožno kot trgovsko sodišče Celje je moralo voditi 
vpisnike (registre) trgovskih firm in izvrševati sodno oblast na prvi stopnji v spornih in nespornih trgovskih in meničnih zade-
vah po odredbah o stvarni pristojnosti, navedenih v zakonih o postopku in drugih zakonih. Poleg tega je moralo izvrševati 
sodno oblast v trgovskih stečajih. Vse odredbe, ki so se nanašale na okrožna sodišča, so uporabljali tudi v spornih zadevah za 
trgovska sodišča. Pred trgovskim sodiščem so obravnavali spore v trgovskih poslih, kadar je šlo za tožbo proti trgovcu, trgovski 
družbi ali zadrugi in je bil posel za toženo stranko trgovski posel, spore v poslih trgovskih posrednikov (mešetarjev), merilcev 
in drugih oseb, ki so bile pooblaščene, da opravljajo in potrjujejo podobne trgovinske posle, kadar so potekali ti spori med 
njimi ter njihovimi naročniki; spore, ki so nastali v okviru pravnega razmerja med trgovci in njihovimi prokuristi, trgovskimi 
pooblaščenci, trgovskimi pomočniki in drugimi nameščenci v njihovem obratu, če niso spadali med služabnike; spore, ki so 
nastali v okviru pravnega razmerja vseh teh oseb proti drugim osebam, proti katerim je izvirala njihova odgovornost iz poslov, 
ki so bili izvršeni v obsegu obrata takega delavca; spore, ki so izvirali iz menično pravnih in čekovno pravnih zahtevkov; spore 
v okviru pravnih razmerij, ki so se nanašali na zaščito in rabo izumov, vzorcev, modelov in žigov, če ni bilo nobenih odredb 
o tem; spore, ki so se nanašali na ladje in plovbe na morju in na vodah, razglašenih za mednarodne; spore, ki so izvirali iz 
vseh pravnih razmerij, o katerih je bilo mogoče soditi po pomorskem pravu, če se niso uporabljale druge odredbe; spore iz 
odsvojitve trgovskega obrata, ki so potekali med strankami pogodbenicami; spore, v zvezi s pravico do uporabe trgovskega 
podjetja, kot tudi spore v zvezi s to pravico; spore, ki so nastali med ustanovitelji delniške družbe samimi ter podpisniki delnic 
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in ustanovitelji; iz pravnega razmerja članov trgovske družbe med njimi samimi kakor tudi iz pravnih razmerij med člani 
uprave in likvidatorji družbe, prav tako med njimi in družbeniki, med tihimi družbeniki in lastnikom trgovskega podjetja, med 
udeleženci društva za posamezne trgovske posle, ki se vodijo na skupni račun, in sicer vse to v dobi, dokler je trajalo službeno 
razmerje oziroma do tedaj, ko je le-to prenehalo. Vodilo je trgovske registre z vso ustrezno listinsko podporo. Trgovsko sodišče 
je registre vodilo do leta 1946.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranilo Okrožno sodišče v Celju.

VSEBINA
Vpisnik o vpisih v trgovski in zadružni register, 1948; registri, 1864–1956; imeniki; zbirka listin, 1945–1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1998)

OKROžNO gOSPODARSKO SODIšče Celje SI_ZAC/0818

ČAS NASTANKA: 1954–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 54
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 540 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Z zveznim Zakonom o gospodarskih sodiščih z dne 28. julija 1954 (Ur. l. FLRJ 1954, 31/383) je Celje dobilo Okrožno gospodarsko 
sodišče. Ustanovljeno je bilo za območje več okrajev in mest. Delovalo je kot redno sodišče na območju okraja Celje in Trbo-
vlje. Reševalo je spore, ki so nastali pri nakupu ali prodaji blaga ter drugih premičnin, pri zamenjavi blaga in premičnin, pri 
komisijskih poslih, pri posredništvu, pri zastopstvu, pri špediciji, pri skladiščenju, pri zavarovanju premoženja, pri pogodbah 
o delu in storitvah, pri gradbenih pogodbah, pri založniških poslih, pri avtorskih pravicah, pri posojilih, pri pogodbah, pri 
menično pravnih in čekovno pravnih zahtevkih, pri prevozih stvari v železniškem, cestnem, zračnem in rečnem prometu in v 
prometu po notranjih vodah, pri sporih iz pravice uporabe firme, pri varstvu in uporabi izumov, vzorcev, modelov in znamk, 
pri nelojalni konkurenci, pri gospodarjenju z osnovnimi sredstvi in drugih podobnih sporih, pomembnih za gospodarstvo. 
Vodilo je register gospodarskih organizacij, opravljalo izvršbo in druge zakonsko določene zadeve. Novo zakonsko podlago je 
dobilo leta 1965 z zveznim zakonom o gospodarskih sodiščih ( Ur. l. SFRJ, št. 7/1965) ter republiškim zakonom (Ur. l. SRS 1965, 
št. 20/221), s katerim je bila določena tudi njegova krajevna pristojnost. Okrožno gospodarsko sodišče v Celju je obsegalo 
območje občin Brežice, Celje, Krško, Laško, Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Velenje 
in Žalec. Okrožno gospodarsko sodišče v Celju je imelo pravdni, kazenski likvidacijski in izvršilni oddelek. Ukinjeno je bilo z 
zakonom o rednih sodiščih leta 1977, njegovo pristojnost pa je prevzelo Temeljno sodišče v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrožnega gospodarskega sodišča v Celju je hranilo Okrožno sodišče v Celju.

VSEBINA
Pravdni spisi, 1954–1978 (tudi kot T, G).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

OKROžNO KOt RUDARSKO SODIšče Celje SI_ZAC/1363

ČAS NASTANKA: 1898–1942
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Pomembno vlogo za nastanek rudarskih sodišč je odigral cesarski sklep (Občna avstrijanska rudarijska postava, RGBl 1854 
LIII/146), ki je predvidel strogo ločitev rudarskih upravnih oblasti od rudarskih sodišč. Rudarska sodišča so se tako oblikovala 
pri zbornih sodiščih prve stopnje, in sicer tam, kjer se je za to pokazala potreba. Okrožna sodišča so na sedežu apelacijskih 
sodišč vodila rudniške knjige in izvrševala rudarsko sodno oblast glede rudnikov za vse območje apelacijskega sodišča, če 
niso bila pristojna za to druga sodišča. Kadar so zborna sodišča poslovala kot rudarska sodišča, so v senat sprejemala ru-
darske strokovnjake, podobno kot je bilo v primeru trgovskih sodišč (tu so sprejemali strokovnjake s trgovskega področja). 
V Celju so leta 1854 ustanovili Okrožno kot rudarsko sodišče kljub temu, da v Celju ni bilo sedeža apelacijskega sodišča. 
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Teritorialno je obsegalo mariborsko okrožje (območje Celja in Maribora). Ob ustanovitvi Okrožnega sodišča Maribor leta 
1897 je obdržalo rudarsko sodstvo tudi za okoliš mariborskega okrožnega sodišča. Glavna naloga rudarskega sodišča Celje 
je bila vodenje rudarskih knjig za rudarske objekte na svojem ozemlju in upoštevanje obstoječih rudarskih zakonov. Sodstvo 
so izvajali rudarski senati, poleg njih pa še prisedniki rudarske stroke. Odločali so o sporih glede stvarnih pravic do rudarskih 
naprav in tistega, kar k njim sodi. Med rudarske naprave so šteli naprave v samih rudnikih, ki so bile potrebne za najdbo in 
izkop rude, drobilnice rude, rudarske kovačnice, čistilnice, topilnice, plavže, jeklarne, valjarne pločevine ipd. Poleg tega so 
razsojali o sporih glede uporabe rudarskih naprav, glede podelitev koncesij, razmejitve rudniških polj, zapadlosti rudniških 
pravic, različnih odškodnin za uporabo rudniških naprav in zemljišč ter o sporih glede bratskih skladnic oziroma njihovega 
upravljanja, prispevkov in drugih obveznosti članov. Pravosodno ministrstvo je leta 1895 izdelalo pravilnik, po katerem je 
bilo za rudarstvo določeno, da gredo pred okrajna sodišča poprave meja, mezdni spori in spori, katerih vrednost je nižja od 
500 goldinarjev. Drugi spori so šli pred rudarske senate zbornih sodišč, ki so izvajala rudarsko sodstvo. To so bili predvsem 
spori o stvarnih pravicah do objektov, ki sodijo v rudniško lastnino, spori glede njihove uporabe, spori o pravici rudarjenja, 
rabi jamskih voda, odmerah jamskih polj, spori iz medsebojnih razmerij rudniških posestnikov samih, posestnikov in njihovih 
uradnikov ter pooblaščencev, rudarskih družb in njihovih družabnikov. Ministrstvo za pravosodje in poljedelstvo je leta 1897 
izdalo predpis o imenovanju sodnikov laikov z rudarskega področja. Predlagali so jih rudarski posestniki in uslužbenci (ne 
delavci) nekega kraja, in sicer za vsako sodišče z rudarskimi pristojnostmi po tri. Eden izmed njih je moral biti izbran izmed 
obratnih voditeljev, ki jih je postavljala rudarska oblast. Predlog je potrdil minister za pravosodje. Leta 1931 je izšel Zakonik o 
sodnem postopku v civilnih pravdah za kraljevino SHS, ki je v 48. členu govoril tudi o sporih v rudniških zadevah. Pred rudniške 
senate okrožnih sodišč, ki so izvrševala sodno oblast, so prišli spori, ki so zadevali rudarstvo. Razsojali so spore, s katerimi je 
nastajala stvarna pravica do predmetov rudniške lastnine skupno z njenimi sestavinami nad zemljo in s pritiklinami rudnikov 
ali s katerimi se je zahtevalo, da se taka pravica razveljavi. Razsojali so še o starejši pravici kopanja ob rudarskih koncesijah, 
o pozivu za odmero meja zemljišč za rudarsko kopanje, o prenehanju rudniških pravic, o lastnini ali rabi jamskih voda, o 
razmerjih, urejenih v rudniških zakonih, med rudniškimi podjetji kakor tudi med njimi in njih uradniki in pooblaščenci; o 
razmerjih med rudniškimi podjetniki in posestniki drugih nepremičnin, o upravljanju rudniškega podjetja in njegovih priti-
klin kakor tudi o računovodstvu glede njega med posestnikom rudnika in njegovimi uradniki ali pooblaščenci, o družbenih 
pogodbah glede obratovanja, uporabljanja ali izkoriščanja skupnih rudnikov ter o razmerjih rudarskih družb proti članom, 
če so bila urejena ta razmerja z rudarskimi zakoni. Razen omenjenih sprememb v sodstvu je v Kraljevini Jugoslaviji še vedno 
ostal v veljavi rudarski zakon iz leta 1854. Okrožno kot rudarsko sodišče v Celju je delovalo vse do leta 1929, ko ga novi zakon 
o rednih sodiščih ni več predvidel. Pristojnosti za reševanje rudarskih sporov so prešle na vsa okrožna sodišča.

HISTORIAT FONDA
Fond Okrožnega kot rudarskega sodišča v Celju se je nahajal pri Okrožnem sodišču v Celju.

VSEBINA
Rudarske zemljiškoknjižne listine, 1898–1941; zemljiškoknjižni predlogi rudarskega sodišča, 1900–1942.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek)
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DelOVNA IN SOCIAlNA SODIščA SI_ZAC_A.234

ČAS NASTANKA: 1975–1989
KULTURNI KONTEKST

Predhodnica delovnih sodišč so bila sodišča združenega dela. Ta so delovala kot samoupravna sodišča. V Sloveniji so bila 
ustanovljena z Zakonom o sodiščih združenega dela z dne 19. decembra 1974 za območje ene ali več občin. Njihova naloga 
je bila varovati samoupravna razmerja v smislu ustavnih načel. Načelno pristojnost sodišč združenega dela je opredeljevala 
ustava Socialistične republike Slovenije (SRS), sicer pa omenjeni zakon. Pristojna so bila za odločanje o sporih iz družbeno-eko-
nomskih in samoupravnih odnosov, odločala so o zakonitosti aktov družbenopolitičnih skupnosti, s katerih se je organizacijam 
združenega dela, samoupravnim interesnim skupnostim ali drugim samoupravnim organizacijam odrejal začasni ukrep 
zaradi spodkopavanja samoupravnih odnosov (kršitve drugih družbenih interesov ali neizpolnjevanja v zakonu določenih 
obveznosti) ter o sporih iz medsebojnih razmerij v združenem delu. Nadalje so odločala o sporih glede skladnosti samouprav-
nega akta z drugimi samoupravnimi akti, o kršitvah samoupravnih pravic z akti ali dejanji organa organizacije združenega 
dela (OZD), samoupravne interesne skupnosti (SIS) ali drugih samoupravnih organizacij in drugih sporih. Splošna (občinska) 
sodišča so bila prvostopenjska sodišča, ki so na prvi stopnji odločala v sporih iz družbenoekonomskih in samoupravnih od-
nosov, delovnih razmerij ter o samoupravnih statusnih zadevah ter tudi o preizkusu zakonitosti odločb notranjih arbitraž. 
Na drugi stopnji je sodilo Sodišče združenega dela SRS. Odločalo je v sporih o zakonitosti akta skupščine družbenopolitične 
skupnosti, s katerimi so se proti organizaciji združenega dela, samoupravni interesni skupnosti ali drugi samoupravni or-
ganizaciji odrejali ukrepi, ki so začasno omejili uresničevanje samoupravnih pravic zaposlenim oziroma organizacije, ali pa 
so zaradi njih nastale motnje v odnosih oziroma neizpolnjevanje z zakoni določene obveznosti. Odločalo je tudi o sporih o 
pristojnosti med sodišči. Leta 1994 so bila namesto Sodišč združenega dela postavljena Delovna in socialna sodišča. Njihova 
naloga je, da odločajo v individualnih in kolektivnih delovnih sporih ter v socialnih sporih po določbah predpisanega zakona.

Viri in literatura:
J. Žontar (ur.), Pravo-zgodovina-arhivi 1, Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000.
Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94).

SODIšče ZDRUžeNegA DelA V bRežICAH SI_ZAC/0698

ČAS NASTANKA: 1975–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 7,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 64 arhivskih škatel, 11 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodišče združenega dela v Brežicah je bilo ustanovljeno na podlagi Zakona o sodiščih združenega dela (Ur. l. SRS, št. 38/1974) 
Z rednim delom je začelo 1. aprila leta 1975, in sicer za vse tri posavske občine: Brežice, Krško in Sevnica. Začasna lokacija 
Sodišča združenega dela v Brežicah je bila v najetih prostorih tedanjega Javnega tožilstva v Brežicah. Prvi predsednik je bil 
Slavko Lepšina. Sodišče združenega dela v Brežicah je delovalo povsem samostojno, z lastnim računovodstvom in vsemi 
ostalimi administrativno-tehničnimi opravili. Financiralo se je iz sredstev, ki so jih v enakem deležu nakazovale vse tri posavske 
občine. Kasneje se je sedež sodišča preselil v svoje prostore. Skoraj 23 let sta bila zaposlena le dva delavca, in sicer predsednik 
sodišča in administratorka. Tako je ostalo vse do reorganizacije. S 14. majem 1994 je začelo poslovati kot Delovno in socialno 
sodišče v Ljubljani, Oddelek v Brežicah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sodišča združenega dela v Brežicah je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Vpisniki, 1975–1989; vpisniki sodne uprave, 1975–1989; spisi 1975–1988.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODIšče ZDRUžeNegA DelA V CeljU SI_ZAC/1253

ČAS NASTANKA: 1975–1988
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 32,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 325 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Sodišča združenega dela v Celju je bilo ustanovljeno z Zakonom o sodiščih združenega dela leta 1974. Pokrivalo je občine 
Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec. Njegova naloga je bila varovanje samo-
upravnega razmerja v smislu ustavnih načel. Leta 1981 je bilo na osnovi samoupravnega sporazuma ustanovljeno posebno 
sodišče združenega dela zdravstvenega in otroškega varstva ter socialnega skrbstva celjske regije, ki je delovalo v okviru 
Sodišča združenega dela v Celju. Sodišče združenega dela v Celju je delovalo tako kot ostala sodišča združenega dela do leta 
1994, ko so jih nadomestila delovna in socialna sodišča.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodišča združenega dela v Celju je hranilo Delovno sodišče Celje.

VSEBINA
Pravdni spisi, 1975–1985; razni spisi, 1975–1985; vpisniki, imeniki, 1975–1988.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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VOjAšKA SODIščA SI_ZAC_A.236

ČAS NASTANKA: 1945
KULTURNI KONTEKST

Poleg okupatorjevega pravosodnega ustroja se je začelo razvijati tudi partizansko sodstvo. Zanj je bilo značilno, da je bilo 
skoraj v celoti vojaško, civilne zadeve pa so začeli postopoma reševati na osvobojenem ozemlju. Partizanska vojaška sodišča 
so začela delovati že leta 1941. Čeprav so delovala na temelju Partizanskega zakona (sredina julija 1941) in Odloka Slovenske-
ga narodnoosvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev, sodišča 
niso bila stalna in so se ustanavljala po potrebi. Predvsem pa je bilo za njih značilno, da so se razvijala do leta 1944 povsem 
samostojno (ustanavljala so se za konkretne primere pri štabih partizanskih enot). Skoraj do konca leta 1943 so delovala brez 
predpisov, po septembru tega leta pa so vojaška sodišča dobila prvi predpis o obliki in delovanju vojaških sodišč. Istočasno je 
bil sprejet tudi pravilnik o organizaciji, pristojnosti in načinu poslovanja brigadnih in odrednih sodišč, v nekoliko spremenjeni 
obliki pa je bil izdan 16. oktobra 1943 kot Pravilnik za organizacijo in poslovanje brigadnih in odrednih vojaških sodišč. Poleg 
brigadnih in odrednih sodišč so bila 15. septembra 1943 ustanovljena kot stalna vojaška sodišča prve stopnje pri komandah 
vojnih področij še področna vojaška sodišča, kot sodišče druge stopnje pa še Višje vojaško sodišče. Samostojnost razvoja 
partizanskega sodstva je bila ukinjena z Uredbo o vojaških sodiščih z dne 24. marca 1944, ki jo je izdal Vrhovni štab NOV in 
POV. Po tej Uredbi je bil vzpostavljen po celi Jugoslaviji enotni sistem vojaškega sodstva. Razdeljeno je bilo na: vojaško sodišče 
korpusa, vojaško sodišče korpusne vojne oblasti in višje vojaško sodišče. Po uredbi so bila vojaška sodišča pristojna za vsa 
kazniva dejanja, ki so bila naperjena proti osvobodilnemu boju narodov Jugoslavije, proti pridobitvam in interesom tega 
boja, in sicer ne glede na to, ali so storilci vojaške ali civilne osebe, ter za kazniva dejanja vojaških oseb in vojnih ujetnikov. 
Po reorganizaciji sodstva (maj 1945) je Slovenija spadala k vojni oblasti IV. armade, razdeljene na Ljubljansko, Mariborsko 
in Tržaško vojno področje. Z Zakonom o ureditvi in pristojnosti vojaških sodišč v Jugoslaviji z dne 24. avgusta 1945 je bila 
vzpostavljena nova organizacija vojaškega sodstva. Vojaško sodišče v Ljubljani je bilo ukinjeno 28. februarja 1957, njegova 
stvarna in teritorialna pristojnost pa je prešla v celoti na Vojaško sodišče v Zagrebu.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 136; zvezek 14, Ljubljana 2000, str. 312–313.
Milko Mikola, Partizanska vojaška sodišča, v: Arhivi XVI, št. 1-2/1993, Ljubljana 1993.
Milko Mikola, Sodni procesi na Celjskem 1944–1951, Celje 1995.
Jože Žontar (ur.), Pravo-zgodovina-arhivi. 1, Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000.
Spisi sodne uprave (predsedstveni), okrožnice 1957, SI_ZAC/0609 Okrožno sodišče Celje.

VOjAšKO SODIšče meStA Celje IN VOjAšKO SODIšče  
mARIbORSKegA VOjNegA PODROčjA, SeNAt V CeljU SI_ZAC/0726

ČAS NASTANKA: 1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Vojaško sodišče mesta Celje in Vojaško sodišče mariborskega vojnega področja, senat v Celju, sta bili ustanovljeni maja 1945. 
Obe sodišči sta imeli sedež v Celju, sodili pa sta tudi izven Celja, in sicer običajno na sedežih okrajev, v posameznih primerih 
pa tudi v teharskem taborišču. Sodili sta na osnovi Uredbe o vojaških sodiščih z dne 24. maja 1944. Pred njima so bili obsojeni 
vsi tisti, ki so bili po 13. in 14. členu te uredbe spoznani kot vojni zločinci oz. narodni sovražniki. Iz ohranjenih sodb je razvidno, 
da so se sodni procesi pred obema vojaškima sodiščema v Celju vršili julija in avgusta 1945.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je hranilo pri Temeljnem sodišču v Celju. Izločeno je bilo iz fonda in formirano v samostojen fond. Predstavlja 
nekaj fragmentov od celotnega gradiva, ki je nastalo pri poslovanju obeh vojaških sodišč julija in avgusta 1945. K fondu so 
priključene tudi fotokopije dokumentov o vojaškem sodstvu na območju IV. operativne cone iz leta 1944, katerih originale 
hrani Arhiv republike Slovenije.

VSEBINA
Kazenski listi obsojenih domobrancev iz teharskega taborišča za leto 1945; seznam amnestiranih obsojencev.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1994)



303

SI_ZAC_A.237

SODIščA SlOVeNSKe NARODNe čAStI SI_ZAC_A.237

ČAS NASTANKA: 1945
KULTURNI KONTEKST

Sodišče slovenske narodne časti je bilo ustanovljeno na osnovi Zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko 
narodno čast z dne 5. julija 1945. Pristojno je bilo za sojenje tistim, ki so se med okupacijo kakorkoli prekršili zoper slovensko 
narodno čast. Za celotno območje Slovenije je bilo ustanovljeno samo eno Sodišče slovenske narodne časti, ki je imelo svoj 
sedež v Ljubljani. Sodilo je v več senatih, ki so delovali na vseh sedežih okrožij (Celje, Maribor, Novo mesto, Ljubljana). Sodili 
pa so lahko tudi na sedežih posameznih okrajev. Delovalo je le do 24. avgusta 1945, ko ga je Predsedstvo Slovenskega naro-
dnoosvobodilnega sveta s posebnim zakonom ukinilo.

Viri in literatura:
Milko Mikola, Sodišče slovenske narodne časti, v: Arhivi XVI, št. 1-2/1993, Ljubljana 1993.

SODIšče SlOVeNSKe NARODNe čAStI, SeNAt V CeljU SI_ZAC/0727

ČAS NASTANKA: 1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodišče slovenske narodne časti, senat v Celju, je bilo ustanovljeno na osnovi Zakona o kaznovanju zločinov in prestopkov 
zoper slovensko narodno čast z dne 5. 7. 1945. Pristojno je bilo za sojenje tistim, ki so se med okupacijo kakorkoli prekršili 
zoper slovensko narodno čast. Prvo obravnavo v Celju zasledimo 7. 7. 1945. Izrečenih je bilo okoli 800 obsodb. Delovalo je za 
celotno okrožje Celje, sodilo pa je tudi na sedežu posameznih okrajev in v teharskem taborišču. Po dobrih dveh mesecih je 
bilo s posebnim zakonom ukinjeno (24. 8. 1945).

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodišča slovenske narodne časti je hranilo Okrožno sodišče v Celju.

VSEBINA
Spisi sodišča narodne časti, 1945; vpisnik sodišča narodne časti (pregreški zoper čast, sodelovanje z okupatorjem, podpiranje 
okupacijskega režima), 1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola 1987)
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tOžIlStVA SI_ZAC_A.240

ČAS NASTANKA: 1946–2001
KULTURNI KONTEKST

Marčna revolucija je prinesla na področju kazenskega postopka velike spremembe. V tem času se je dokončno uveljavilo aku-
zitorno načelo. Odpravljene so bile določene kazni, ki so fizično obračunale s prestopniki (npr. kazen za nepokornost v obliki 
šibanja, kot preostanek prejšnje torture). Postavljen je bil nov državni organ, katerega naloga je bila preganjanje kaznivih 
dejanj. Bil je organiziran hierarhično, zato tako najdemo na čelu državnega pravdnika (po letu 1850 so pri kasacijskem in višjih 
deželnih sodiščih imenovali generalne prokuratorje, pri deželnih sodiščih in okrajnih zbornih sodiščih pa državne pravdnike), 
katerega naloga je bila kazenska pristojnost sodnih zborov prve stopnje. Podrejeni so mu bili namestniki za kazenske zadeve 
v pristojnosti okrajnih sodišč (pri okrajnih sodiščih so te naloge opravljali policijski komisarji ali občinski predstojniki). Sprva 
je bila njihova naloga omejena le na tiskovne delikte (1848), za katere je veljal postopek pred poroto. Nova ustava je 4. marca 
1849 prinesla razširitev porote na vse kazenske postopke. Leta 1849 je bilo tako ustanovljeno državno pravdništvo. Naslednjega 
leta so ga razširili tudi na administrativno vodstvo celotnega sodstva in na skrb za izboljšanje in pravilno uporabo sodnih 
zakonov na splošno. Prav tako je nov kazenskopravdni red, ki je sledil francoskemu vzoru, razširil poroto na vse težje zadeve. 
To ni trajalo dolgo, saj je že nov cesarski patent 31. decembra 1851 omejil njihovo delovanje zopet le na kazenske postopke. V 
času Bachovega absolutizma je nastopila reakcija. Rezultat tega je bil nov kazenskopravdni red z dne 29. julija 1853, ki pa se je 
ponovno odvrnil od akuzatornega načela in znova uvedel inkvizitornega, ki je skrčil vlogo tožitelja. Preiskava je ostala tajna, 
končna javna razprava pa tako ni imela nobenega pomena. V dokazni presoji so veljala dokazna pravila. Udeležba laikov v 
kazenskem sodstvu je bila odpravljena. Veliko večino kazenskega postopka je urejala instrukcija za kazenska sodišča z dne 
16. junija 1854, ki je med drugim vsebovala tudi določila o izvrševanju kazni. Leta 1869 so uvedli ponovno porotna sodišča 
za težje tiskovne delikte. Zakon je doživljal spremembe in dopolnila. Temeljito preobrazbo je doživel 23. maja 1873 z izidom 
novega kazenskopravdnega reda. V njem so bila uvedena vsa glavna načela modernega kazenskega postopka. Pravica do 
kazenskega pregona je bila pridržana državi (načelo oficialnosti). Državna pravdništva so temeljila na načelu akuzatornosti. 
Uvedeno je bilo tudi načelo ustnosti in neposrednosti, po katerem sodišču niso več zadoščale ugotovitve preiskave, ampak si 
je moralo mnenje sodišče na glavni obravnavi ustvariti samo. Poleg tega se je uveljavilo tudi načelo javnosti, s katerim je bila 
glavna razprava praviloma javna, strankam pa dana možnost do udeležbe pri nekaterih drugih pravdnih dejanjih. Načelo 
iskanja materialne resnice odpravlja prejšnja dokazna načela.
Nastanek nove države ni prinesel bistvenih sprememb v položaju državnih pravdnikov. Velika prelomnica v razvoju pravo-
sodja, posredno tudi državnega pravdništva na našem ozemlju, je pomenilo leto 1930. V veljavo so namreč stopili zakoni, 
sprejeti leto dni poprej: kazenski zakonik z dne 27. januarja 1929, zakonik o sodnem kazenskem postopku 16. februarja 1929, 
zakon o ureditvi rednih sodišč 18. januarja 1929, zakon o sodnikih rednih sodišč z dne 8. januarja 1929, zakon o državnem 
tožilstvu z dne 21. marca 1929. Po zakonu iz leta 1928 so se državna pravdništva preimenovala v državna tožilstva. Omenjeni 
zakoni so veljali za celotno jugoslovansko ozemlje in ga pravno poenotili. Vsi ti zakoni so tako zaključili dolgo obdobje razvoja 
kazenskega prava in z njim povezanih institucij. Največji napredek je predstavljalo zadnje obdobje devetnajstega stoletja, 
ko so napredku naravoslovnih ved sledile še družboslovne znanosti in tudi pravne vede. Spoznanja antropološke, socialne 
in neoklasistične šole kazenskega prava so pripeljala do oblikovanja ene izmed najbolj naprednih kazenskih zakonodaj, ki 
je uvrščala jugoslovansko kazensko zakonodajo v sam evropski vrh.
Nemški okupator je ustavil delo vseh pravosodnih organov, vključno s tožilstvi. Kasneje je bilo pri pooblaščencu šefa civilne 
uprave za pravosodje ponovno vzpostavljeno za območje Spodnje Štajerske.
Na drugi strani je bil tudi že v vojnem času s strani narodnoosvobodilnega gibanja postavljen Glavni javni tožilec pri Pred-
sedstvu SNOS-a (Odlok o postavitvi Glavnega javnega tožilstva z dne 12. marca 1944).
Že leta 1945 (3. februarja) je predsedstvo AVNOJ-a sprejelo odlok o ustanovitvi in pristojnosti javnega tožilca DFJ in mu dalo 
velika pooblastila. Javni tožilci so imeli med drugim pravico nadzorovati druge organe, lahko so odstavljali tudi sodnike. 
Državna tožilstva v Sloveniji so bila ukinjena z zakonom o odpravi vrhovnega državnega pravobranilca, državnega pravo-
branilca, vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca in državnega tožilca z dne 23. aprila 1945. 22. julija 1946 je 
bil sprejet nov zakon o javnem tožilstvu, s katerim so temu organu spet dodelili velika pooblastila. Imenovanja javnih tožilstev 
niso bila javna. Zaradi velikih pristojnosti so bila javna tožilstva organizirana v oddelke, in sicer oddelek za splošni nadzor, 
civilni oddelek in kazenski oddelek. Spremembe v delovanju javnih tožilstev je prinesel zakon o kazenskem postopku leta 1953, 
ki je omejil njegove naloge, saj je bil del njegovih pooblastil prenesen na preiskovalnega sodnika. Leta 1954 je izšel nov zakon 
o javnem tožilstvu, ki je njihovo dejavnost še bolj omejil. Hkrati so omejili tudi število okrajnih javnih tožilstev. Leta 1965 je 
bil sprejet nov zvezni zakon o javnem tožilstvu, leta 1977 pa ga je nadomestil republiški. Po tem zakonu so nastala temeljna 
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javna tožilstva z enotami, višja javna tožilstva in Vrhovno javno tožilstvo SRS. Z zakonom iz leta 1994 so bila ustanovljena 
okrožna državna tožilstva.

Viri in literatura:
S. Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 1961.
J. Žontar (ur), Pravo-zgodovina-arhivi 1, Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000.
J. Melik, V imenu Njegovega Veličanstva Kralja, Ljubljana 2000.
Pravna enciklopedija, Beograd 1964.
M. Adamič et.al., Izbor zakonov in predpisov: priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov I. del., Ljubljana 1997.
Priročniki in karte o organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 
1918, Graz, Klangenfurt, Ljubljana, Gorizia, Trieste 1988.
E. Ogrizek, Državni tožilec v Mariboru, tisk in cenzura 1898–1941, Maribor 2002.
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jAVNA/DRžAVNA tOžIlStVA SI_ZAC_A.242

ČAS NASTANKA: 1946–2001
KULTURNI KONTEKST

Leta 1945 so bila državna tožilstva ukinjena z zakonom o odpravi vrhovnega državnega pravobranilca, državnega pravobra-
nilca, vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca in državnega tožilca. Predsedstvo Avnoja je 3. februarja 1945 
sprejelo odlok o ustanovitvi in pristojnosti javnega tožilca Demokratične federativne Jugoslavije. Odlok je veljal za celotno 
Jugoslavijo. Tožilcu je dajal veliko oblast in pravico do nadzora drugih organov. Javni tožilci so imeli pravico odstraniti sodnike 
s sodniških dolžnosti. To pravico jim je dal zakon o ureditvi sodišč. Po novem zakonu o javnem tožilstvu z dne 22. julija 1946 je 
bilo javno tožilstvo kot celota organ zvezne skupščine FLRJ. Služba je bila organizirana strogo centralizirano in hierarhično. 
Naloge javnega tožilstva so bile nadzor ministrstev, komisij, komitejev zvezne vlade ter njim podrejenih organov. Posebej je bil 
izpostavljen nadzor nad zakonitim izvajanjem gospodarskih načrtov. Pred sodišči in upravnimi organi je tožilstvo začenjalo 
postopke zaradi zavarovanja splošnega ljudskega premoženja, izpolnitve gospodarskih načrtov, obrambe pravic in zakonitih 
koristi države. Lahko je vlagalo zahteve za uvedbo upravnih postopkov, imelo je velike nadzorstvene pravice. V kazenskem 
postopku je samo vodilo poizvedbe in preiskavo ali pooblastilo druge organe ter vlagalo obtožnice. Predlagalo je disciplinske 
postopke proti državnim uslužbencem. Lahko je uvedlo tudi postopke zaradi prekrškov. Zakon iz leta 1946 je dopuščal še tako 
imenovane ljudske tožilce, ki naj bi kot prostovoljni sodelavci pomagali javnim tožilcem na terenu.
Imenovanja javnih tožilcev niso bila javna. Struktura javnega tožilstva je potekala od zveznega javnega tožilca preko repu-
bliških javnih tožilcev, tožilcev avtonomne pokrajine in okrožnih javnih tožilcev vse do okrajnih. Vsak okraj naj bi imel poleg 
sodišča tudi okrajno javno tožilstvo.
Z zakonom o kazenskem postopku iz leta 1953 je bila glavna naloga javnega tožilca pregon kaznivih dejanj, uvajanje in 
izvajanje poizvedb, predlogi preiskave ter vlaganje obtožnic, pritožb in izrednih pravnih sredstev. Del pooblastil v kazenskem 
postopku od prej je prešlo na preiskovalnega sodnika. Leta 1954 je izšel nov zakon o javnem tožilstvu, po katerem je bila 
glavna naloga javnih tožilcev pregon kaznivih dejanj in gospodarskih prestopkov. Izgubili so velik del moči, ki so jo imeli 
nad ostalimi organi, število okrajnih tožilstev se je začelo zmanjševati. Zakon je tudi dopuščal možnost, da okrožno javno 
tožilstvo prevzame še delo okrajnega, če sta imela sedež v istem kraju. Leta 1965 je bil sprejet nov zvezni zakon o javnem 
tožilstvu. Veljal je do leta 1977, ko ga je nadomestil republiški zakon o javnem tožilstvu. Izvajati se je začel leta 1979. Po tem 
zakonu so nastala temeljna javna tožilstva z enotami, višja javna tožilstva in vrhovno javno tožilstvo SRS. Tožilce so imenovale 
republiška in občinske skupščine na predlog javnega tožilca SRS. Zvezni javni tožilec na imenovanje ni imel več vpliva, vpliv 
na poslovanje pa je še ohranil. Z zakonom iz leta 1994 so ustanovili okrožna državna tožilstva.
Danes so državna tožilstva kot del pravosodja samostojni državni organi, katerih položaj in medsebojna razmerja ureja Za-
kon o državnem tožilstvu. Dolžnost državnih tožilcev je pregon storilcev kaznivih dejanj in drugih kaznivih ravnanj, za katere 
je tako določeno z zakonom. Podlaga za opravljanje teh nalog sta ustava in zakon. Državni tožilec tako vlaga in zastopa 
kazenske obtožbe ter opravlja druga procesna dejanja tožilca v kazenskem postopku, če zakon ne določa drugače. Vlaga 
predloge za pregon in pravna sredstva v zadevah prekrškov, če tako določa zakon. Prav tako vlaga procesne akte v civilnih 
in drugih sodnih postopkih ter v upravnih postopkih, če tako določa zakon.

Viri in literatura:
E. Ogrizek, Tožilstva po letu 1850, v: Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, 
Maribor 2009.
J. Žontar (ur.), Pravo-zgodovina-arhivi. 1, Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000.
M. Adamič et al., Izbor zakonov in predpisov: Priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, Ljubljana 1997.

OKROžNO DRžAVNO tOžIlStVO V ljUbljANI,  
ZUNANjI ODDeleK V tRbOVljAH SI_ZAC/0484

ČAS NASTANKA: 1947–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 23,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 238 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V Trbovljah je bilo leta 1946 ustanovljeno Okrajno javno tožilstvo za okraj Trbovlje, in sicer na podlagi okrožnice ministrstva 
za pravosodje Ljudske republike Slovenije, ki je 3. januarja 1947 izdalo seznam vseh okrajnih javnih tožilstev v LRS. Leta 1965 
se je preimenovalo v Občinsko javno tožilstvo Trbovlje. Leta 1977 (Ur. l. SRS, 1977, 10/525) je bilo z novim zakonom o javnem 
tožilstvu ukinjeno. Z delom je prenehalo 31. decembra 1978. Januarja leta 1979 je začelo delati kot Temeljno javno tožilstvo 
Ljubljana, enota v Trbovljah. Z Zakonom o državnem tožilstvu iz leta 1994 (Ur. l. RS 63/94 in 59/99) je začelo tožilstvo v Trbov-
ljah delovati pod imenom Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zunanji oddelek v Trbovljah. Pod tem imenom deluje od 1. 
januarja 1995.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo se je ves čas nahajalo pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Vpisniki in imeniki, 1947–1994; kazenski spisi, 1950–1979, 1986–1994; kazenski spisi za neznane storilce kaznjivih dejanj, 
1980–2001, razni kazenski spisi, 1986–1994; zaupni spisi, 1984–1994.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

jAVNO tOžIlStVO KRšKO SI_ZAC/0504

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno javno tožilstvo v Krškem je bilo ustanovljeno na podlagi ustave in Zakona o javnem tožilstvu 22. 7. 1946 (Ur. l. FLRJ, 
1946, 60/426). Delovalo ja na območju Okrajnega sodišča v Krškem. Sedež je imelo v Brežicah. Leta 1965 se je preimenovalo 
v Občinsko javno tožilstvo Krško. Leta 1977 (Ur. l. SRS, 1977, 10/525) je bilo z novim zakonom o javnem tožilstvu ukinjeno. Z 
delom je prenehalo 31. 12 1978. Januarja leta 1979 je začelo delati kot Temeljno javno tožilstvo Novo mesto, enota v Krškem. Z 
Zakonom o državnem tožilstvu iz leta 1994 (Ur. l. RS 63/94 in 59/99) je začelo tožilstvo v Krškem delovati pod imenom Okrožno 
državno tožilstvo Krško. Pod tem imenom deluje od 1. januarja 1995.

HISTORIAT FONDA
Gradivo javnega tožilstva iz Krškega se je nahajalo pri Okrajnem sodišču v Brežicah. Bilo je predano skupaj z gradivom 
Okrajnega sodišča Brežice in Okrajnega sodišča Kostanjevica. Gradivo javnega tožilstva Krško je bilo izločeno in formirano 
v samostojni fond.

VSEBINA
Vpisnik, 1946.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

OKROžNO DRžAVNO tOžIlStVO Celje SI_ZAC/1001

ČAS NASTANKA: 1951–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 52,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 528 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrožno javno tožilstvo Celje je bilo ustanovljeno na podlagi ustave in Zakona o javnem tožilstvu 22. 7. 1946 (Ur. l. FLRJ, 1946, 
60/426). Delovalo je na območju Okrožnega sodišča v Celju, in sicer je zajelo območja okraja Celje-mesto in Celje-okolica. Leta 
1977 (Ur. l. SRS, 1977, 10/525) je bilo z novim zakonom o javnem tožilstvu ukinjeno. Z delom je prenehalo delovati 31. 12. 1978. 
Januarja leta 1979 je začelo delati kot Temeljno javno tožilstvo Celje z enoto v Velenju. Z Zakonom o državnem tožilstvu iz 
leta 1994 (Ur. l. RS 63/94 in 59/99) je bilo Okrožno javno tožilstvo v Celju ponovno uvedeno, vendar pod imenom Okrožno 
državno tožilstvo v Celju. Deluje na območju Okrožnega sodišča Celje in okrajnih sodišč z območja tega okrožnega sodišča. 
Delovati je začelo 1. 1. 1995. Okrožno državno tožilstvo v Celju ima svoj oddelek v Velenju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranil ustvarjalec. Fragment gradiva se je nahajal v Zgodovinskem arhivu v Ljubljani.

VSEBINA
Vpisniki in imeniki; kazenski spisi, 1953, 1965–1992; kazenski spisi za neznane storilce, 1968–1989, civilne zadeve, 1961–1978; 
zaupni spisi, 1951–1978; zunanji oddelek v Velenju: vpisniki in imeniki, 1976–1995; kazenski spisi za neznane storilce, 1976–1989, 
razni kazenski spisi, 1976–1992, tožilska uprava, 1976–1989; splošne zadeve tožilske uprave, 1976–1981; zaupni spisi, 1976–1985.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej)
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VIšje DRžAVNO tOžIlStVO Celje SI_ZAC/1311

ČAS NASTANKA: 1989–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Višje javno tožilstvo v Celju je bilo uvedeno z zakonom o javnem tožilstvu 28. 4. 1977 (Ur. l. SRS, 1977, 10/525). Z delom je začelo 
s 1. 1. 1979. Delovalo je na območju Višjega sodišča v Celju. Nadrejeno je bilo temeljnim javnim tožilstvom na svojem območju. 
Z zakonom o državnem tožilstvu iz leta 1994 (Ur. l. RS, 1994, 63/2169) je bilo preimenovano v Višje državno tožilstvo. Delovalo 
je na območju Višjega sodišča v Celju s splošno pristojnostjo. Z delom je začelo 1. januarja 1995. Višje državno tožilstvo v Celju 
je prenehalo delovati s 1. 7. 2003. Vse pristojnosti, ki jih je imelo višje državno tožilstvo na podlagi zakona ali podzakonskih 
aktov, je prevzelo Vrhovno državno tožilstvo RS.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Razni kazenski spisi, 1989–1998; civilni spisi, 1992–1998; tožilska uprava, 1995–1998; zaupni spisi, 1989–1994; pritožbeni spisi, 
1989–1994.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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PRAVObRANIlStVA SI_ZAC_A.250

ČAS NASTANKA: 1975–1995
KULTURNI KONTEKST

Finančna prokuratura (pod tem imenom so delovala državna pravobranilstva) je bila ustanovljena za zastopanje premo-
ženjskih interesov države pred sodišči. Z njo so leta 1851 nadomestili različne urade, vse od dvorne komorne prokurature in 
fiskalnih uradov (naslednik podobnih uradov, ki izvirajo že 16. stoletja). Pred njeno uvedbo so imeli državni zastopniki pred 
sodišči pristojnosti splošnega nadzora nad izvajanjem zakonitosti v upravi in sodstvu. Po letu 1850 pa so se pristojnosti fi-
nančnih prokuratur močno zožile. Vendar ne za dolgo. Že leta 1855 so jih ponovno razširili, tako da so finančne prokurature 
zastopale pred sodišči in v upravnem postopku javne interese ter dajale državnim organom pravna mnenja. Delovale so v 
deželnih glavnih mestih, vendar neodvisno od deželnih oblasti. Sedež finančne prokurature za Štajersko je bil Gradec. Kra-
ljevina Jugoslavija je še dolgo časa v pravosodju uporabljala staroavstrijsko zakonodajo. Šele leta 1934 je sprejela Zakon o 
državnem pravobranilstvu Kraljevine Jugoslavije. Državno pravobranilstvo je poslej svoje naloge opravljalo v okviru ministr-
stva za finance. Z odlokom Avnoja je bilo konec vojne ukinjeno. Prva povojna leta je nova država menila, da ne potrebuje že 
uveljavljene oblike zaščite svojih interesov. Državo oziroma njene urade, ustanove, podjetja in organizacije javnega značaja 
so v premoženjskih zadevah zastopali pred sodišči in upravnimi organi pristojni člani vlade oziroma predsedniki ljudskih 
odborov ter odgovorne oziroma vodilne osebe podjetij in javnih ustanov. Pri tem so uporabljali dva zakona iz leta 1945 in 
1946. Takšno zagotavljanje pravnega varstva državnega premoženja je bilo neučinkovito. Leta 1952 so tako pri finančnih 
ministrstvih zveze in republik ter pri večjih okrajih in mestih ustanovili javna pravobranilstva. Ljudski odbori večjih okrajev in 
mest so lahko imeli okrajnega ali mestnega pravobranilca, ki pa nista mogla sprožiti upravnega spora. Leta 1955 so postala 
javna pravobranilstva samostojni državni organi. Poleg zveznega so delovali tudi republiška in okrajna javna pravobranil-
stva. Po odpravi okrajev in ustanovitvi občin leta 1965 je bila potrebna nova zakonska podlaga za pravobranilstva, zato so 
izdali nov temeljni zakon. Utemeljena so bila občinska javna pravobranilstva. Občinski javni pravobranilec je lahko opravljal 
naloge za več občin. Postavljale so ga pristojne občinske skupščine oziroma skupščine družbenopolitičnih skupnosti. Z novo 
ustavno ureditvijo leta 1974 je bila organizacija javnega pravobranilstva prepuščena republikam. Novo pravno podlago so 
mu dali zakoni iz let 1976 in 1977 (s spremembami leta 1984, 1990 in 1991). Republika Slovenija je leta 1994 začasno uredila 
status občinskih pravobranilcev. Zadnji zakon o državnem pravobranilstvu iz leta 2007 je uvedel Državno pravobranilstvo v 
Ljubljani z zunanjimi oddelki. Zunanji oddelek državnega pravobranilstva v Celju zastopa subjekte pred Okrajnim sodiščem 
v Celju, Okrajnim sodiščem v Slovenskih Konjicah, Okrajnim sodiščem v Šentjurju pri Celju, Okrajnim sodiščem v Šmarju pri 
Jelšah, Okrajnim sodiščem v Velenju, Okrajnim sodiščem v Žalcu, Okrožnim sodiščem v Celju, pred Višjim sodiščem v Celju 
in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije pa le, kadar je na prvi stopnji odločalo sodišče z območja sodnega okrožja Celje.

Viri in literatura:
J. Žontar (ur.), Pravo-zgodovina-arhivi. 1, Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000.
M. Adamič et al., Izbor zakonov in predpisov: priročnik za strokovno obdelavo arhivskega gradiva 
pravosodnih organov od srede 18. stoletja do leta 1991, Ljubljana 1997.
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DRUžbeNA PRAVObRANIlStVA SI_ZAC_A.254

ČAS NASTANKA: 1975–1995
KULTURNI KONTEKST

Na osnovi ustav Socialistične federativne republike Jugoslavije in Socialistične Republike Slovenije iz leta 1974 sta izšla leta 1975 
zvezni zakon (18. 7. 1975) ter republiški zakon o družbenem pravobranilcu samoupravljanja (24. 7. 1975). Družbeni pravobra-
nilec samoupravljanja ni bil pravi pravosodni organ. Ustava ga je opredeljevala kot samostojen organ družbene skupnosti, 
ki uporablja ukrepe in pravna sredstva ter izvršuje druge z zakonom določene pravice in dolžnosti, da se uresničuje družbeno 
varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. Njihova naloga je bila sprožati postopke v organizacijah 
združenega dela, začeti postopek pred ustavnim sodiščem, predlagati začasne ukrepe skupščinam družbenopolitičnih sku-
pnosti, sprožati postopek ali sodelovati pred sodišči združenega dela ter nastopati v civilnopravdnih postopkih pri rednih 
sodiščih. Izdajal je tudi navodila o organizaciji pisarniškega poslovanja.
S spremembo ekonomskega in političnega sistema ob osamosvojitvi Slovenije je večina družbenih pravobranilcev preneha-
la obstajati. Postavljen je bil organ, imenovan Družbeni pravobranilec RS, ki je bil še vedno pooblaščen varovati družbeno 
lastnino v postopkih družbenega preoblikovanja podjetij. Zakon o družbenem pravobranilcu Republike Slovenije (Ur. l. RS, 
št. 69/95) je še vedno ohranjal družbenega pravobranilca na državni ravni kot varuha družbene lastnine in pravic delavcev. 
Zakon je poudarjal, da ima družbeni pravobranilec pooblastila, ki so mu jih priznali Zakon o lastninskem preoblikovanju 
podjetij, Zakon o gospodarskih javnih službah ter Zakon o gospodarskih družbah. Po teh zakonih je imel družbeni pravobra-
nilec pooblastilo vložiti tožbo pred civilnim sodiščem zaradi varstva družbene lastnine, prizadete s pogodbami in pravnimi 
akti. Družbeni pravobranilec naj bi deloval vse dotlej, dokler ne bodo končani vsi procesi lastninskega preoblikovanja, kajti 
v sistemu zasebne lastnine in tržnega gospodarstva kot varuh družbene lastnine nima več mesta. Družbeni pravobranilec 
je deloval sam ali preko namestnikov. Namestniki so bili tisti občinski družbeni pravobranilci, ki jih še niso ukinili. Leta 2005 
je prenehal s poslovanjem.

Viri in literatura:
Bilteni družbenega pravobranilca samoupravljanja (1976–1990), SI_ZAC/1229 Družbeni 
pravobranilec samoupravljanja Celje.
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1986, str. 373.
Enciklopedija Slovenije, zvezek 4, Ljubljana 1990, str. 275.
J. Žontar (ur.), Pravo-zgodovina-arhivi. 1, Prispevki za zgodovino pravosodja, Ljubljana 2000.
E. Ogrizek, Pravobranilstva, v: Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 2009.

DRUžbeNI PRAVObRANIleC SAmOUPRAVljANjA Celje SI_ZAC/1229

ČAS NASTANKA: 1975–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 9,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 98 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Družbeni pravobranilec samoupravljanja v Celju je bil ustanovljen na osnovi zakona o družbenem pravobranilcu samoupra-
vljanja (24. 7. 1975). Ni bil pravi pravosodni organ. Ustava ga je opredeljevala kot samostojen organ družbene skupnosti, ki 
uporablja ukrepe in pravna sredstva ter izvršuje druge z zakonom določene pravice in dolžnosti, da se uresničuje družbeno 
varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. Njegova naloga je bila sprožati postopke v organizacijah 
združenega dela, začeti postopek pred ustavnim sodiščem, predlagati začasne ukrepe skupščinam družbenopolitičnih 
skupnosti, sprožati postopek ali sodelovati kot udeleženec pred sodišči združenega dela ter nastopati v civilnopravdnih po-
stopkih pri rednih sodiščih. S spremembo ekonomskega in političnega sistema je bil družbeni pravobranilec v Celju še vedno 
pooblaščen varovati družbeno lastnino v postopkih družbenega preoblikovanja podjetij. Zakon o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 69/95) je še vedno ohranjal njegovo vlogo na državni ravni kot varuha družbene lastnine in 
pravic delavcev, vendar je njegova vloga s tem letom izvenela. Kot prvi družbeni pravobranilec v Celju je deloval Rudi Peperko.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi ustvarjalca je Mestna občina Celje gradivo spravila v staro poslovno stavbo Cinkarne Celje, ki je bila predvidena 
za rušenje.

VSEBINA
Delovodnik; splošni vpisnik; spisi družbenega pravobranilca samoupravljanja, 1975–1995 (delovni prekrški, disciplinski pre-
krški, pritožbe zaradi premalo izplačanega osebnega dohodka, stanovanjski spori).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 2003)
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DRUžbeNI PRAVObRANIleC SAmOUPRAVljANjA žAleC SI_ZAC/1287

ČAS NASTANKA: 1975–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Družbeni pravobranilec samoupravljanja v Žalcu je bil ustanovljen na osnovi zakona o družbenem pravobranilcu samou-
pravljanja (24. 7. 1975). Ni bil pravi pravosodni organ. Ustava ga je opredeljevala kot samostojen organ družbene skupnosti, 
ki uporablja ukrepe in pravna sredstva ter izvršuje druge z zakonom določene pravice in dolžnosti, da se uresničuje družbeno 
varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. Njegova naloga je bila sprožati postopke v organizacijah 
združenega dela, začeti postopek pred ustavnim sodiščem, predlagati začasne ukrepe skupščinam družbenopolitičnih 
skupnosti, sprožati postopek ali sodelovati kot udeleženec pred sodišči združenega dela ter nastopati v civilnopravdnih po-
stopkih pri rednih sodiščih. S spremembo ekonomskega in političnega sistema je bil družbeni pravobranilec v Žalcu še vedno 
pooblaščen varovati družbeno lastnino v postopkih družbenega preoblikovanja podjetij. Zakon o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 69/95) je še vedno ohranjal njegovo vlogo na državni ravni kot varuha družbene lastnine in 
pravic delavcev, vendar je njegova vloga s tem letom izzvenela.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo v cinkarniški hiši, ki je bila predvidena za rušenje, pomešano med gradivom Družbenega pravobranilca 
samoupravljanja Celje.

VSEBINA
Spisi družbenega pravobranilca samoupravljanja, 1975–1995 (delovni prekrški, disciplinski prekrški, pritožbe zaradi premalo 
izplačanega osebnega dohodka, stanovanjski spori).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 2003)

DRUžbeNI PRAVObRANIleC SAmOUPRAVljANjA KRšKO SI_ZAC/1288

ČAS NASTANKA: 1975–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 6,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 67 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Družbeni pravobranilec samoupravljanja v Krškem je bil ustanovljen na osnovi zakona o družbenem pravobranilcu samou-
pravljanja (24. julija 1975). Ni bil pravi pravosodni organ. Ustava ga je opredeljevala kot samostojen organ družbene skupnosti, 
ki uporablja ukrepe in pravna sredstva ter izvršuje druge z zakonom določene pravice in dolžnosti, da se uresničuje družbeno 
varstvo samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine. Njegova naloga je bila sprožati postopke v organizacijah 
združenega dela, začeti postopek pred ustavnim sodiščem, predlagati začasne ukrepe skupščinam družbenopolitičnih sku-
pnosti, sprožati postopek ali sodelovati kot udeleženec pred sodišči združenega dela ter nastopati v civilnopravdnih postop-
kih pri rednih sodiščih. S spremembo ekonomskega in političnega sistema je bil družbeni pravobranilec v Krškem še vedno 
pooblaščen varovati družbeno lastnino v postopkih družbenega preoblikovanja podjetij. Zakon o družbenem pravobranilcu 
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 69/95) je še vedno ohranjal njegovo vlogo na državni ravni kot varuha družbene lastnine in 
pravic delavcev, vendar je njegova vloga s tem letom izzvenela.

HISTORIAT FONDA
Gradivo družbenega pravobranilca Krško je bilo pripeljano iz ukinjenega depoja v Mrzlavi vasi. Kdo je hranil gradivo pred 
tem, ni znano.

VSEBINA
Spisi družbenega pravobranilca samoupravljanja, 1975–1995 (delovni prekrški, disciplinski prekrški, pritožbe zaradi premalo 
izplačanega osebnega dohodka, stanovanjski spori).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek)
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NOtARIAt SI_ZAC_A.260

ČAS NASTANKA: 1850–1941
KULTURNI KONTEKST

Obstoj notariata sega v začetek 16. stoletja, ko je bil v času Maksimiljana I. leta 1512 sprejet notarski red. Veljal je za celotno 
nemško ozemlje. Z nekaterimi spremembami in dopolnitvami je preživel vse do sprejetja nove zakonodaje v času po marčni 
revoluciji. Leta 1850 je bil notariat uzakonjen kot institucija pravne pomoči. Pet let kasneje je izšel nov notarski zakon, ki je 
s predpisi pravosodnega ministrstva in deželnih glavarstev predstavljal podlago za nov notarski zakon, ki je izšel leta 1871. 
V veljavi je ostal do leta 1930, ko je bil sprejet nov zakon, ki je to institucijo razširil na celotno Kraljevino Jugoslavijo. Notarji 
so bili ukinjeni z odlokom Avnoja leta 1944, njegove pristojnosti pa so prevzela narodna sodišča, kasneje še ljudski odbori 
in odvetniki. Podlago za ponovno uvedbo notariata je dala ustava RS iz leta 1991, urejal pa ga je Zakon o notariatu iz leta 
1994. Naloga notarjev je, da kot osebe javnega zaupanja sestavljajo javne listine o pravnih poslih, izjavah volje oziroma 
dejstvih, iz katerih izvirajo pravice, prevzemajo listine v hrambo, denar in vrednostne papirje za izročitev tretjim osebam ali 
državnim organom (depozit) in opravljajo po nalogu sodišč zadeve, ki se jim lahko odstopijo po zakonu. Sestavljajo tudi 
notarske listine. To so notarski zapisi, notarski zapisniki in notarska potrdila. Notarske listine so javne listine, če so pri sestavi 
upoštevane vse bistvene formalnosti, določene z zakonom. Poleg tega je notarski zapis lahko tudi izvršilni naslov, kadar je 
v njem določena obveznost nekaj storiti ali dopustiti, če je glede takšne obveznosti dovoljena poravnava in če zavezanec 
soglaša z neposredno izvršitvijo notarskega zapisa. Tudi oporoka ima lahko obliko notarskega zapisa. Notar jo lahko sestavi 
po ustni objavi oporočitelja, druga možnost pa je, da oporočitelj izroči pisno oporoko notarju z notarskim zapisom. Obe taki 
oporoki imata enake pravne učinke kot sodna oporoka. V obliki notarskega zapisa morajo biti obvezno sklenjeni pravni posli, 
kot so pogodbe o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema, pogodbe o razpolaganju s premoženjem oseb, ki jim je 
odvzeta poslovna sposobnost, pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja za življenje, pogodbe o dosmrtnem preživljanju 
in sporazumi o odpovedi neuvedenemu dedovanju, darilne obljube in darilne pogodbe za primer smrti ter drugi pravni 
posli, za katere zakon določa, da morajo biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa. Stranke morajo ob sklenitvi pogodb le-te 
potrditi pri notarju. Šele tedaj dobi ta listina lastnost notarskega zapisa. Prav tako notar overovi listine, ki potrjujejo določena 
dejstva in izjave, podpise strank in podobno ter s tem prizna istovetnost z izvirnikom. Notarje imenuje minister za pravosodje. 
Združujejo se v Notarsko zbornico Slovenije.

Viri in literatura:
Ž. Bizjak, Notariat od srede 19. stoletja do konca druge svetovne vojne s posebnim poudarkom na 
zakonodaji, v: V. Demšar (ur.), Zbornik ob devetdesetletnici arhiva, Ljubljana 1988.
B. Holcman, Korenine notariata na Slovenskem, Maribor 1996.
Spisi sodne uprave (predsedstveni), zadeve odvetnikov in notarjev, SI_ZAC/0609, Okrožno sodišče 
v Celju.
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NOtARjI SI_ZAC_A.263

ČAS NASTANKA: 1850–1941
KULTURNI KONTEKST

Notariat je bil uveden z Zakonom o notarstvu z dne 29. 7. 1850 (RGB, 1850, CXCVIII/366). Notarji so bili opredeljeni kot osebe 
javnega zaupanja za pravno pomoč s področja pogodbenega prava in vsega nespornega postopka. Sledil mu je notarski 
zakon iz leta 1855 (Postava za notarstvo, RGB, 1855, XXIII/94) in Postava o uvedbi novega beležniškega (notarskega) reda 
(RGB, 1871, XXXII/75). Zakon je predvideval, da se ustanovijo notarski arhivi, katerih naloga je bila skrbeti za trajno hranjenje 
spisov in pečatov tistih notarjev, ki so umrli ali pa izstopili iz notarske službe. V dobi med obema svetovnima vojnama je ostal 
v veljavi stari zakon o notarjih, ki je veljal še v bivši avstro-ogrski monarhiji. Dopolnjen je bil le z zakonom o pečatu in prisegi 
notarjev (Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, št. 75/1922). Notarske pristojbine je urejala Naredba ministrstva pravde 
o tarifi za pristojbine notarjev (Uradni list pokrajinske uprave za Slovenijo, št. 112/1922). Zadnja sprememba sega v leto 1930, 
ko je izšel nov zakon o javnih beležnikih (11. 9. 1930). Institucija notariata je bila v Sloveniji formalno ukinjena z odlokom 
AVNOJ-a z dne 17. novembra 1944 (Ur. l. DFJ, 1945, 1/7), dejansko pa z odredbo o postavitvi delegata v javni notarski zbornici 
v Ljubljani 18. 5. 1945. Po osamosvojitvi so bile sprejete številne spremembe na področju pravosodja. Ena izmed njih je tudi 
ponovna uvedba instituta notariata. Leta 1994 je dobil zakonsko podlago z Zakonom o notariatu (Ur. l. RS, 1994, 13/512 in 
1994, 48/1823). Tako kot v preteklosti so tudi sedaj notarji osebe javnega zaupanja. Sestavljajo javne listine o pravnih poslih, 
izjavah oziroma dejstvih, iz katerih izvirajo pravice, prevzemajo listine v hrambo, denar in vrednostne papirje za izročitev 
tretjim osebam ali državnim organom (depozit) in opravljajo po nalogu sodišč zadeve, ki se jim lahko odstopijo po zakonu.

Viri in literatura:
Ž. Bizjak, Notariat od srede 19. stoletja do konca druge svetovne vojne s posebnim poudarkom na 
zakonodaji, v: V. Demšar (ur.), Zbornik ob devetdesetletnici arhiva, Ljubljana 1988.
B. Holcman, Korenine notariata na Slovenskem, Maribor 1996.
Spisi sodne uprave (predsedstveni), zadeve odvetnikov in notarjev, SI_ZAC/0609, Okrožno sodišče 
v Celju.
Zakon o notariatu (Ur. l. RS, 1994, 13/512 in 48/1823).
Pravilnik o poslovanju notarja (Ur. l. RS, 1994, 50/1870).
G. Kobler, Pravosodni sistem, Ljubljana 2003.

NOtAR jUlIUS gSPAN KRšKO SI_ZAC/0469

ČAS NASTANKA: 1878–1888
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Julius Gspan je deloval na območju Okrajnega sodišča v Krškem med letoma 1878 in 1888.
HISTORIAT FONDA

Fond notarja Juliusa Gspana je hranil Pokrajinski arhiv Maribor. Kdaj in od koga je bilo prevzeto v ta arhiv, ni podatkov.
VSEBINA

Repertoriji; indeksi; register; notarski zapisi, 1878–1888 (ženitne, prodajne, izročilne, kupoprodajne pogodbe).
SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

NOtAR IVAN IRKIč KRšKO SI_ZAC/0481

ČAS NASTANKA: 1861–1873
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Ivan Irkič je deloval na območju Okrajnega sodišča v Krškem med letoma 1861 in 1873.
HISTORIAT FONDA

Fond notarja Ivana Irkiča je hranil Pokrajinski arhiv v Mariboru. Kako je gradivo prišlo v Maribor, ni znano.
VSEBINA

Spisi, 1861–1873 (ženitne, kupne, kupoprodajne, izročilne pogodbe); repertorij, 1861–1873; indeksi.
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SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

NOtAR AVgUSt KOlšeK KRšKO SI_ZAC/0482

ČAS NASTANKA: 1921–1921
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Avgust Kolšek je je deloval na območju Okrajnega sodišča v Krškem leta 1921. Nato je odšel v Marenberg (Radlje ob 
Dravi), kjer je nasledil notarja Otmarja Goloba. Pred tem je bil notarski kandidat v Ribnici, nato pa notar v Velikovcu, kjer je 
nadomestil Dušana Senčarja. Umrl je v Marenbergu leta 1931.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Avgusta Kolška se je nahajal v Pokrajinskem arhivu v Mariboru. V medsebojni izmenjavi fondov je bil predan 
Zgodovinskemu arhivu Celje. Kako je gradivo prišlo v Maribor, ni znano.

VSEBINA
Repertorij, 1921; indeks, 1921; seznam ženitnih in dednih pogodb in testatorjev, ženitne, kupne, kupoprodajne pogodbe.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

NOtAR FRANC OmAHeN KRšKO SI_ZAC/0483

ČAS NASTANKA: 1876–1879
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franc Omahen je deloval na območju Okrajnega sodišča v Krškem med letoma 1876 in 1879.
HISTORIAT FONDA

Fond notarja Franca Omahna je hranil Pokrajinski arhiv v Mariboru. Kako je gradivo prišlo v Maribor, ni znano.
VSEBINA

Spisi, 1876–1879 (ženitne, kupne, kupoprodajne, izročilne pogodbe); repertorij, 1876–1879.
SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

NOtAR jURIj PUčKO KRšKO SI_ZAC/0486

ČAS NASTANKA: 1888–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 30 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Jurij Pučko je deloval na območju Okrajnega sodišča v Krškem med letoma 1888 in 1920.
HISTORIAT FONDA

Fond notarja Jurija Pučka je hranil Pokrajinski arhiv Maribor. Kako je gradivo prišlo v Maribor, ni znano.
VSEBINA

Spisi, 1888–1920 (kupne, prodajne, izročilne, ženitne pogodbe); repertoriji, 1888–1920; indeksi.
SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

NOtAR ANtON bARtOl bRežICe SI_ZAC/0513

ČAS NASTANKA: 1920–1938
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Anton Bartol je deloval na območju Okrajnega sodišča v Brežicah med letoma 1920 in 1938. Leta 1908 je opravil notarski 
izpit. Leta 1919 ga najdemo na notarskem mestu v Velikih Laščah. Leta 1938 je prevzel notarsko mesto Mihaela Korberja v 
Mariboru, nato pa še istega leta odšel za notarja v Ljubljano.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Antona Bartola je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Brežicah z ostalimi notarji, 
ki so delovali pred drugo svetovno vojno na območju Okrajnega sodišča Brežice. Skupaj z gradivom Okrajnega sodišča v 
Brežicah je bil predan arhivu, kjer je bil izločen in formiran v samostojen fond.

VSEBINA
Poverilni zapisniki, 1928–1938; repertoriji; indeksi; seznam odredb; notarski spisi, 1920–1938 (ženitne, kupne, prodajne, izro-
čilne pogodbe).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR KARl SIRK bRežICe SI_ZAC/0595

ČAS NASTANKA: 1874–1885
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Karl Sirk je deloval na območju Okrajnega sodišča v Brežicah med letoma 1874 in 1885.
HISTORIAT FONDA

Fond notarja Karla Sirka je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Brežicah z ostalimi notarji, ki so 
delovali pred drugo svetovno vojno na območju Okrajnega sodišča Brežice.

VSEBINA
Notarski spisi, 1874–1885 (ženitne, kupne, izročilne, kupoprodajne pogodbe).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR RUDOlF KRAmeR bRežICe SI_ZAC/0623

ČAS NASTANKA: 1928
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Rudolf Kramer se je rodil leta 1883. Notarski izpit je opravil leta 1911. Leta 1919 ga najdemo kot notarskega kandidata 
v Kozjem. Leta 1920 je delal kot magistratni ravnatelj v Mariboru. Leta 1921 je bil imenovan za notarskega namestnika, nato 
pa še istega leta za kraljevega notarja v Dolnji Lendavi. 
Na območju Okrajnega sodišča v Brežicah je deloval po letu 1928. Občasno ga je pred koncem poslovanja leta 1928 nado-
meščal notarski namestnik Makso Peterlin, ki je po odhodu Rudolfa Kramerja na novo službeno mesto v Brežice postal notar 
v Dolnji Lendavi.
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HISTORIAT FONDA
Fond notarja Kramer Rudolfa je hranilo Okrajno sodišče v Ljubljani. Kako se je fond znašel pri tem sodišču, ni znano.

VSEBINA
Notarski spisi, 1928 (kupne, ženitne, izročilne, kupoprodajne pogodbe).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR lOVRO bAš Celje SI_ZAC/0624

ČAS NASTANKA: 1881–1893
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Lovro Baš je deloval na območju Okrajnega sodišča v Celju med letoma 1881 in 1893. Pred tem je delal kot notar v Lju-
tomeru. Eno leto po imenovanju za notarja v Celju je še vedno opravljal notarske posle kot notarski namestnik v Ljutomeru. 
Kot notar v Celju je bil po prvi svetovni vojni tudi predsednik notarske zbornice v Celju. Umrl je leta 1924.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Lovra Baša je po ukinitvi notariata leta 1945 hranilo Okrajno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski zapisi, 1881–1893 (kupne, izročilne, ženitne, kupoprodajne pogodbe).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

NOtAR FRANC bURgeR Celje SI_ZAC/0625

ČAS NASTANKA: 1927–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franc Burger je deloval na območju Okrajnega sodišča v Celju med letoma 1927 in 1941. Leta 1919 ga zasledimo kot 
notarja v Radečah. Notarski izpit je opravil leta 1910.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Franca Burgerja je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Celju z ostalimi notarji, ki so 
delovali pred drugo svetovno vojno na teritoriju Okrajnega sodišča Celje. Nahaja se v fondu okrajnega sodišča v Celju in še 
ni fizično izločen. Nekateri pomembnejši spisi v fondu so popisani. Gradivo je urejeno kronološko po zaporednih številkah.

VSEBINA
Notarski spisi, 1927–1941 (ženitne, kupne, izročilne, kupoprodajne pogodbe).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

NOtAR jURIj DetIčeK Celje SI_ZAC/0626

ČAS NASTANKA: 1888–1925
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Jurij Detiček starejši je deloval na območju Okrajnega sodišča v Celju od leta 1888 do svoje smrti leta 1925. Pred tem je 
delal na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu (1879–1888).
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HISTORIAT FONDA
Fond notarja Jurija Detička je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Celju z ostalimi notarji, ki so 
delovali pred drugo svetovno vojno na teritoriju Okrajnega sodišča Celje.

VSEBINA
Notarski spisi, 1888–1925 (ženitne, kupne, kupoprodajne, izročilne pogodbe).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

NOtAR AVgUSt DRUKAR Celje SI_ZAC/0627

ČAS NASTANKA: 1925–1932
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Avgust Drukar je delal na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1904 in 1920. Leta 1904 je opravil 
notarski izpit. Med letoma 1920 in 1925 je delal na območju Okrajnega sodišča v Laškem, po tem letu pa do leta 1932 na 
območju Okrajnega sodišča v Celju.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Avgusta Drukarja je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Celju z ostalimi notarji, ki 
so delovali pred drugo svetovno vojno na teritoriju Okrajnega sodišča Celje.

VSEBINA
Spisi, 1925–1932 (ženitne in dedne pogodbe, kupne in kupoprodajne pogodbe, testamenti, zadolžnice idr.)

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

NOtAR mARtIN mIHeljAK Celje SI_ZAC/0628

ČAS NASTANKA: 1866–1881
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Martin Miheljak je deloval na območju Okrajnega sodišča v Celju med letoma 1866 in 1881.
HISTORIAT FONDA

Fond notarja Martina Miheljaka je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Celju z ostalimi notarji, ki 
so delovali pred drugo svetovno vojno na teritoriju Okrajnega sodišča Celje.

VSEBINA
Spisi, 1866–1881 (ženitne in dedne pogodbe, kupne in kupoprodajne pogodbe, testamenti, zadolžnice idr.)

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, B. Aristovnik, R. Hribovšek)

NOtAR mORItZ SAjOVItZ Celje SI_ZAC/0629

ČAS NASTANKA: 1871–1888
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Moritz Sajovitz je deloval na območju Okrajnega sodišča v Celju med letoma 1871 in 1888.
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HISTORIAT FONDA
Fond notarja Moritza Sajovitza je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Celju z ostalimi notarji, ki 
so delovali pred drugo svetovno vojno na teritoriju Okrajnega sodišča Celje.

VSEBINA
Spisi, 1871–1881 (ženitne in dedne pogodbe, kupne in kupoprodajne pogodbe, testamenti, zadolžnice idr.)

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, B. Aristovnik, R. Hribovšek)

NOtAR IVAN StOjAN Celje SI_ZAC/0630

ČAS NASTANKA: 1932–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar dr. Ivan Stojan je deloval na območju Okrajnega sodišča v Celju med letoma 1932 in 1941. Rodil se je v Brežicah. Notarski 
izpit je opravil leta 1908. Leta 1919 je opravljal delo notarja v Trebnjem.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Ivana Stojana je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Celju z ostalimi notarji, ki so 
delovali pred drugo svetovno vojno na teritoriju Okrajnega sodišča Celje.

VSEBINA
Spisi, 1932–1941 (ženitne in dedne pogodbe, kupne in kupoprodajne pogodbe, testamenti, zadolžnice idr.)

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, B. Aristovnik, R. Hribovšek)

NOtAR KAZImIR bRAtKOVIč gORNjI gRAD SI_ZAC/0631

ČAS NASTANKA: 1898–1905
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Kazimir Bratkovič je deloval na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1898 in 1905.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Kazimirja Bratkoviča je ob ukinitvi notariata leta 1945 prevzelo Okrajno sodišče v Gornjem Gradu. Ob ukinitvi 
le-tega ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota 
v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1898–1905 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)

NOtAR jURIj DetIčeK gORNjI gRAD SI_ZAC/0632

ČAS NASTANKA: 1879–1888
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Notar Jurij (Juro) Detiček je deloval na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1879 in 1888. Po tem letu 
je do svoje smrti leta 1925 delal kot notar na območju Okrajnega sodišča v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Jurija Detička se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Gornji Grad. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Gornjem Gradu. Ob ukinitvi le-tega ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko 
sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1879–1888 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)

NOtAR AVgUSt DRUKAR gORNjI gRAD SI_ZAC/0633

ČAS NASTANKA: 1905–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Avgust Drukar je delal na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1904 in 1920. Leta 1904 je opravil 
notarski izpit. Med letoma 1920 in 1925 je delal na območju Okrajnega sodišča v Laškem, potem pa do leta 1932 na območju 
Okrajnega sodišča v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Avgusta Drukarja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Gornji Grad. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Gornjem Gradu. Ob ukinitvi le-tega ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato 
Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1905–1920 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)

NOtAR jANeZ POgAčNIK gORNjI gRAD SI_ZAC/0634

ČAS NASTANKA: 1876–1878
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Janez Pogačnik je deloval na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1876 in 1878.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Janeza Pogačnika se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Gornji Grad. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Gornjem Gradu. Ob ukinitvi le-tega ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato 
Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1876–1878 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)
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NOtAR mORItZ SCHwARZeNbeRg gORNjI gRAD SI_ZAC/0635

ČAS NASTANKA: 1888–1891
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Moritz Schwarzenberg je deloval na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1888 in 1891. Pred tem 
je služboval na območju Okrajnega sodišča na Vranskem, in sicer med letoma 1876 in 1888.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Moritza Schwarzenberga se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Gornji Grad. Ob ukinitvi notariata 
leta 1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Gornjem Gradu. Ob ukinitvi le-tega ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato 
Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1888–1891 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)

NOtAR ANtON SVetINA gORNjI gRAD SI_ZAC/0636

ČAS NASTANKA: 1891–1898
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Anton Svetina je deloval na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1891 in 1898. Pred tem je delal 
na območju Okrajnega sodišča na Vranskem skupaj s Francem Svetino.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Antona Svetine se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Gornji Grad. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Gornjem Gradu. Ob ukinitvi le-tega ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko 
sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1891–1898 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)

NOtAR IVAN FISCHeR gORNjI gRAD SI_ZAC/0637

ČAS NASTANKA: 1892–1893
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Ivan Fischer je deloval na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1892 in 1893. Njegov namestnik 
je bil Anton Svetina, ki je nato prevzel njegovo mesto.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Ivana Fischerja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Gornji Grad. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Gornjem Gradu. Ob ukinitvi le-tega ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko 
sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1892–1893 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).
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SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)

NOtAR jUlIj gSPAN KOStANjeVICA SI_ZAC/0638

ČAS NASTANKA: 1877
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Julij Gspan je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kostanjevici v letu 1877.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Julija Gspana se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Krškem, leta 1948 Okrajno sodišče v Brežicah, leta 1965 Občinsko sodišče v Brežicah, leta 
1978 Temeljno sodišče Novo mesto – enota v Brežicah, leta 1994 Okrajno sodišče v Brežicah.

VSEBINA
Spisi, 1877 (ženitne, kupne, izročilne pogodbe).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR mAte HAFNeR KOStANjeVICA SI_ZAC/0639

ČAS NASTANKA: 1904–1908
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Mate Hafner je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kostanjevici med letoma 1904 in 1908. Pred tem je delal kot 
notar na območju Okrajnega sodišča Radeče.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Mateja Hafnerja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Krškem, leta 1948 Okrajno sodišče v Brežicah, leta 1965 Občinsko sodišče v Brežicah, 
leta 1978 Temeljno sodišče Novo mesto – enota v Brežicah, leta 1994 pa Okrajno sodišče v Brežicah.

VSEBINA
Notarski spisi, 1904–1908 (ženitne pogodbe, kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR ANtON HUDOVeRNIK KOStANjeVICA SI_ZAC/0640

ČAS NASTANKA: 1892–1903
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Anton Hudovernik je deloval na območju Okrajnega sodišča Kostanjevica med letoma 1892 in 1903.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Antona Hudovernika se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata 
leta 1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Krškem, leta 1948 Okrajno sodišče v Brežicah, leta 1965 Občinsko sodišče v Brežicah, 
leta 1978 Temeljno sodišče Novo mesto – enota v Brežicah, leta 1994 pa Okrajno sodišče v Brežicah.
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VSEBINA
Notarski spisi, 1892–1903 (ženitne pogodbe, kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR mIle jeNKO KOStANjeVICA SI_ZAC/0641

ČAS NASTANKA: 1925–1927
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar dr. Mile Jenko je bil rojen leta 1887. Leta 1920 ga zasledimo kot sodnika na Okrajnem sodišču v Ptuju. Leta 1925 ga 
najdemo kot notarskega kandidata v Litiji. Na območju Okrajnega sodišča v Kostanjevici je deloval med letoma 1925 in 1927. 
Med letoma 1927 in 1931 je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kozjem.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Mileta Jenka se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Krškem, leta 1948 Okrajno sodišče v Brežicah, leta 1965 Občinsko sodišče v Brežicah, leta 
1978 Temeljno sodišče Novo mesto – enota v Brežicah, leta 1994 pa Okrajno sodišče v Brežicah.

VSEBINA
Notarski spisi, 1925–1927 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR RADe jeReb KOStANjeVICA SI_ZAC/0642

ČAS NASTANKA: 1908–1910
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Rado Jereb je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kostanjevici med letoma 1908 in 1910, v obdobju med letoma 
1912 in 1916 na območju Okrajnega sodišča v Radečah, leta 1919 v Črnomlju, v letih 1920 in 1941 pa na območju Okrajnega 
sodišča v Slovenskih Konjicah. Notarski izpit je opravil leta 1907.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Rada Jereba se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Krškem, leta 1948 Okrajno sodišče v Brežicah, leta 1965 Občinsko sodišče v Brežicah, leta 
1978 Temeljno sodišče Novo mesto – enota v Brežicah, leta 1994 pa Okrajno sodišče v Brežicah.

VSEBINA
Notarski spisi, 1908–1910 (kupne pogodbe, ženitne pogodbe, izročilne pogodbe, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR jOSIP ROHRmAN KOStANjeVICA SI_ZAC/0643

ČAS NASTANKA: 1910–1925
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Josip Rohrman je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kostanjevici med letoma 1910 in 1925.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Josipa Rohrmana se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Krškem, leta 1948 Okrajno sodišče v Brežicah, leta 1965 Občinsko sodišče v Brežicah, 
leta 1978 Temeljno sodišče Novo mesto – enota v Brežicah, leta 1994 pa Okrajno sodišče v Brežicah.

VSEBINA
Notarski spisi, 1910–1925 (kupne pogodbe, ženitne pogodbe, izročilne pogodbe, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR VIKtOR ROZINA KOStANjeVICA SI_ZAC/0644

ČAS NASTANKA: 1887–1891
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Rozina Viktor je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kostanjevici med letoma 1887 in 1891.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Rozine Viktorja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Krškem, leta 1948 Okrajno sodišče v Brežicah, leta 1965 Občinsko sodišče v Brežicah, 
leta 1978 Temeljno sodišče Novo mesto – enota v Brežicah, leta 1994 pa Okrajno sodišče v Brežicah.

VSEBINA
Notarski spisi, 1887–1891 (ženitne pogodbe, kupne pogodbe, izročilna pisma, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR mARtIN KOCbeK KOStANjeVICA SI_ZAC/0645

ČAS NASTANKA: 1890
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Kocbek Martin je deloval leta 1890 na območju Okrajnega sodišča v Kostanjevici.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Martina Kocbeka se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Krškem, leta 1948 Okrajno sodišče v Brežicah, leta 1965 Občinsko sodišče v Brežicah, 
leta 1978 Temeljno sodišče Novo mesto – enota v Brežicah, leta 1994 pa Okrajno sodišče v Brežicah.

VSEBINA
Delovodnik, splošni vpisnik, spisi, 1890 ( kupne, ženitne, kupoprodajne pogodbe, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR jOSIP bARle KOZje SI_ZAC/0646

ČAS NASTANKA: 1901–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 21 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Notar Josip Barle je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kozjem med letoma 1901 in 1920. Leta 1920 je zasedel notarsko 
mesto v Mariboru in opravljal notarsko funkcijo do svoje smrti leta 1925. Do zasedbe stalnega mesta notarja je bil postavljen 
namestnik Jakob Kogej.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Josipa Barleta se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kozje. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa 
Temeljno sodišče v Celju. Gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje skupaj z gradivom Okrajnega sodišča v Kozjem.

VSEBINA
Notarski spisi, 1901–1920 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1985)

NOtAR leO FIlAFeRO KOZje SI_ZAC/0647

ČAS NASTANKA: 1889–1901
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Filafero Leo je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kozjem med letoma 1889 in 1901.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Lea Filafera se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kozje. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je pre-
vzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa 
Temeljno sodišče v Celju. Gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje skupaj z gradivom Okrajnega sodišča v Kozjem.

VSEBINA
Notarski spisi, 1899–1901 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1985)

NOtAR FRIDeRIK FORmACHeR KOZje SI_ZAC/0648

ČAS NASTANKA: 1877–1889
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Formacher Friderik je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Kozjem med letoma 1877 in 1889.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Friderika Formacherja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kozje. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, 
leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju. Gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje skupaj z gradivom Okrajnega 
sodišča v Kozjem.

VSEBINA
Notarski spisi, 1877–1889 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1985)
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NOtAR OtmAR gOlOb KOZje SI_ZAC/0649

ČAS NASTANKA: 1921–1926
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Otmar Golob se je rodil leta 1879. Leta 1910 je opravil notarski izpit. Leta 1920 ga najdemo kot notarja v Marenbergu 
(Radlje ob Dravi), kjer je postal najprej notarski namestnik odstavljenega Konrada Stoecklingerja, od leta 1920 pa je bil notar. 
Pred tem je delal kot notar v Kranjski Gori. Na teritoriju Okrajnega sodišča v Kozjem je kot notar deloval od leta 1921 do svoje 
smrti leta 1926.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Otmarja Goloba se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kozje. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 
pa Temeljno sodišče v Celju. Gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje skupaj z gradivom Okrajnega sodišča v 
Kozjem. V arhivu je bilo izločeno iz gradiva Okrajnega sodišča Kozje in formirano v samostojen fond.

VSEBINA
Notarski spisi, 1921–1926 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1985)

NOtAR mIle jeNKO KOZje SI_ZAC/0650

ČAS NASTANKA: 1927–1931
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Mile Jenko se je rodil leta 1887. Leta 1920 je delal kot sodnik na Ptuju, kandidiral pa je za mesto notarja na Vranskem. 
Deloval je na teritoriju Okrajnega sodišča v Kozjem med letoma 1927 in 1931. Pred tem je deloval na območju Okrajnega 
sodišča v Kostanjevici, in sicer v letih 1925–1927.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Mileta Jenka se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kozje. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa 
Temeljno sodišče v Celju. Gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje skupaj z gradivom Okrajnega sodišča v Kozjem.

VSEBINA
Notarski spisi, 1927–1931 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1985)

NOtAR KARl KUmeR KOZje SI_ZAC/0651

ČAS NASTANKA: 1871–1876
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Karl Kumer je deloval na območju Okrajnega sodišča v Kozjem med letoma 1871 in 1876.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Karla Kumra se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kozje. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa 
Temeljno sodišče v Celju. Gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje skupaj z gradivom Okrajnega sodišča v Kozjem.



329

SI_ZAC_A.263

VSEBINA
Notarski spisi, 1871–1876 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1985)

NOtAR mIHAel PINtAR KOZje SI_ZAC/0652

ČAS NASTANKA: 1920–1921
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Mihael Pintar je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Kozjem med letoma 1920 in 1921. Pred tem je delal kot notarski 
namestnik v Cerknici. Notarski izpit je opravil leta 1914. Umrl je 25. 3. 1921.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Mihaela Pintarja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kozje. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa 
Temeljno sodišče v Celju. Gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje skupaj z gradivom Okrajnega sodišča v Kozjem.

VSEBINA
Notarski spisi, 1920–1921 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1985)

NOtARSKI NAmeStNIK jOSIP VImPOlšeK KOZje SI_ZAC/0653

ČAS NASTANKA: 1926–1927
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notarja Josipa Vimpolška zasledimo leta 1926 v Št. Lenartu kot notarskega kandidata. V letih 1926 in 1927 je deloval na teri-
toriju Okrajnega sodišča v Kozjem. Med letoma 1927 in 1932 je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča Kostanjevica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarskega namestnika Josipa Vimpolška se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kozje. Ob ukinitvi no-
tariata leta 1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko 
sodišče v Celju, leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju. Gradivo je bilo predano Zgodovinskemu arhivu Celje skupaj z gradivom 
Okrajnega sodišča v Kozjem.

VSEBINA
Notarski spisi, 1926–1927 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

NOtAR HUbeRt ZAVRšNIK KRšKO SI_ZAC/0654

ČAS NASTANKA: 1920–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Notar Hubert Završnik je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Krškem med letoma 1920 in 1941. Pred tem je delal kot 
notar v Višnji Gori. Notarski izpit je opravil leta 1906.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Huberta Završnika je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Krškem, kasneje Občin-
skemu sodišču v Krškem, Temeljnemu sodišču v Novemu mestu – enoti v Krškem ter na koncu Okrajnemu sodišču v Krškem.

VSEBINA
Notarski spisi, 1920–1941 (kupne pogodbe, izročilne pogodbe, ženitne pogodbe, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR AVgUSt DRUKAR lAšKO SI_ZAC/0655

ČAS NASTANKA: 1920–1925
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Avgust Drukar je delal na območju Okrajnega sodišča v Gornjem Gradu med letoma 1904 in 1920. Leta 1904 je opravil 
notarski izpit. Med letoma 1920 in 1925 je delal na območju Okrajnega sodišča v Laškem, potem pa do leta 1932 na območju 
Okrajnega sodišča v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Avgusta Drukarja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Laško. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1920–1925 (ženitne in dedne pogodbe, kupne, zakupne, izročilne, darilne, menjalne pogodbe, poravnave, 
pooblastila, zadolžnice, razne izjave, dodatki k pogodbam, različni zapisniki, predvsem zapisniki občnih zborov firm, poso-
jilnic, preklicnih pogodb).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1998)

NOtAR jOSIP gOVeDIč lAšKO SI_ZAC/0656

ČAS NASTANKA: 1851–1875
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Josip Govedičje deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Laškem med letoma 1851 in 1875.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Josipa Govediča se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Laško. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1851–1875 (ženitne in dedne pogodbe, kupne, zakupne, izročilne, darilne, menjalne pogodbe, poravnave, po-
oblastila, zadolžnice, razne izjave, dodatki k pogodbam, različni zapisniki, predvsem zapisniki občnih zborov firm, posojilnic, 
preklicnih pogodb).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1998)
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NOtAR ADOlF mRAVljAK IN  
NOtARSKI NAmeStNIK IVAN UšlAKAR lAšKO SI_ZAC/0657

ČAS NASTANKA: 1892–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 30 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Adolf Mravljak (Mravljagg) in notarski namestnik Ivan Ušlakar sta delovala na teritoriju Okrajnega sodišča v Laškem 
med letoma 1892 in 1920. Notar Mravljak je pred tem, v letih 1885–1889, deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Radečah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Mravlagg Adolfa in njegovega namestnika Ivana Ušlakarja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča 
Laško. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa 
Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1892–1920 (ženitne in dedne pogodbe, kupne, zakupne, izročilne, darilne, menjalne pogodbe, poravnave, po-
oblastila, zadolžnice, razne izjave, dodatki k pogodbam, različni zapisniki, predvsem zapisniki občnih zborov firm, posojilnic, 
preklicnih pogodb).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1999)

NOtAR FRAN PRISlAN lAšKO SI_ZAC/0658

ČAS NASTANKA: 1925–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar dr. Fran Prislan se je rodil leta 1885. Do leta 1920 je delal kot notarski namestnik v Ljubljani. Leta 1920 je kandidiral za 
notarsko mesto na Vranskem, vendar neuspešno. Leta 1924 ga zasledimo kot notarja v Ribnici. Na teritoriju Okrajnega sodišča 
v Laškem je deloval med letoma 1925 in 1941. Notarski izpit je opravil leta 1915.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Frana Prislana se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Laško. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1925–1941 (ženitne in dedne pogodbe, kupne, zakupne, izročilne, darilne, menjalne pogodbe, poravnave, po-
oblastila, zadolžnice, razne izjave, dodatki k pogodbam, različni zapisniki, predvsem zapisniki občnih zborov firm, posojilnic, 
preklicnih pogodb).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1998)

NOtAR FRANC UlRIH lAšKO SI_ZAC/0659

ČAS NASTANKA: 1878–1892
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franz Ulrih (Ulrich) je najprej deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1874 in 1876. Preden je 
leta 1892 odšel v Maribor, je opravljal notarsko službo tudi v Laškem, in sicer v letih 1878–1892. V Mariboru mu sledimo kot 
notarju do leta 1894.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Franca Ulriha se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Laško. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju.
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VSEBINA
Notarski spisi, 1878–1892 (ženitne in dedne pogodbe, kupne, zakupne, izročilne, darilne, menjalne pogodbe, poravnave, 
pooblastila, zadolžnice, razne izjave, dodatki k pogodbam, različni zapisniki, predvsem zapisniki občnih zborov firm, poso-
jilnic, preklicnih pogodb).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2000)

NOtAR FRANC bURgeR RADeče SI_ZAC/0660

ČAS NASTANKA: 1916–1925
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franc Burger je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Radečah med letoma 1916 in 1925. V obdobju 1927–1941 je 
deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Celju. Notarski izpit je opravil leta 1910.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Notarski spisi, 1916–1925 (ženitne in dedne pogodbe, kupne, zakupne, izročilne, darilne, menjalne pogodbe, poravnave, po-
oblastila, zadolžnice, razne izjave, dodatki k pogodbam, različni zapisniki, predvsem zapisniki občnih zborov firm, posojilnic, 
preklicnih pogodb).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1987)

NOtAR mAte HAFNeR RADeče SI_ZAC/0661

ČAS NASTANKA: 1902–1903
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Mate Hafner je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Radečah v letih 1902–1903, v letih 1904–1908 pa na teritoriju 
Okrajnega sodišča v Kostanjevici.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Notarski spisi, 1902–1903 (ženitne in dedne pogodbe, kupne, zakupne, izročilne, darilne, menjalne pogodbe, poravnave, 
pooblastila, zadolžnice, razne izjave, dodatki k pogodbam, različni zapisniki, predvsem zapisniki občnih zborov firm, poso-
jilnic, preklicnih pogodb).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1987)

NOtAR PeteR jeReb RADeče IN  
NOtARSKI NAmeStNIK FRANC mAStNAK SI_ZAC/0662

ČAS NASTANKA: 1912–1916
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Notar dr. Peter Jereb in njegov namestnik Franc Mastnak sta delovala na teritoriju Okrajnega sodišča v Radečah v letih 
1912–1916. Franc Mastnak je leta 1925 je delal kot notarski kandidat v Mariboru.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Notarski spisi, 1912–1916 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1987)

NOtAR ADOlF mRAVljAK RADeče SI_ZAC/0663

ČAS NASTANKA: 1885–1889
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Mravljak (Mravlagg) je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Radečah v letih 1885–1889, v letih 1892–1920 pa na 
teritoriju Okrajnega sodišča v Laškem.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Notarski spisi, 1885–1889 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1987)

NOtAR AlOjZIj PegAN RADeče SI_ZAC/0664

ČAS NASTANKA: 1904–1905
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Alojzij Pegan je deloval na območju Okrajnega sodišča v Radečah v letih 1904–1905.
HISTORIAT FONDA

Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.
VSEBINA

Notarski spisi, 1904–1905 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1987)

NOtAR KARel PleIweISS RADeče SI_ZAC/0665

ČAS NASTANKA: 1898–1902
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
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HISTORIAT USTVARJALCA
Notar Karel Pleiweiss je deloval na območju Okrajnega sodišča v Radečah med letoma 1898 in 1902.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Notarski spisi, 1898–1902 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1987)

NOtAR VIKtOR SCHOeNwetteR RADeče SI_ZAC/0666

ČAS NASTANKA: 1890–1898
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Viktor Schoenwetter je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Radečah v letih 1890–1898.
HISTORIAT FONDA

Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.
VSEBINA

Notarski spisi, 1890–1898 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek)

NOtAR KONRAD StOeCKlINgeR RADeče SI_ZAC/0667

ČAS NASTANKA: 1906–1911
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Konrad Stoecklinger je deloval na območju Okrajnega sodišča v Radečah med letoma 1906 in 1911. Leta 1912 je odšel v 
Marenberg (Radlje ob Dravi). Označen je bil kot Slovencem sovražen notar, kljub temu da je uporabljal slovenski jezik. Konec 
leta 1918 je bil osumljen in za kratek čas tudi priprt zaradi letaka za priključitev Marenberga nemški Avstriji. S sklepom deželne 
vlade za Slovenijo je bil odstavljen, podobno kot drugi nemški notarji. Nasledil ga je notarski namestnik Otmar Golob, ki je 
prej služboval v Kranjski Gori in Kozjem.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Notarski spisi, 1906–1911 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (R. Hribovšek, 1987)

NOtAR RObeRt bAUmgARtNeR ROgAteC SI_ZAC/0668

ČAS NASTANKA: 1909–1919
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Robert Baumgartner je deloval na področju Okrajnega sodišča v Rogatcu med letoma 1909 in 1919.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Roberta Baumgartnerja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, 
leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1906–1919 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR KAZImIR bRAtKOVIč ROgAteC SI_ZAC/0669

ČAS NASTANKA: 1893–1896
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Kazimir Bratkovič je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Rogatcu med letoma 1893 in 1896.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Kazimirja Bratkoviča se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1893–1896 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR leO FIlAFeRO ROgAteC SI_ZAC/0670

ČAS NASTANKA: 1876–1889
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Leo Filafero je med letoma 1853 in 1875 delal kot notar na Ptuju. Nadaljeval je v Rogatcu, in sicer v letih 1876–1889. Od 
tam je odšel v Kozje, kjer ga zasledimo v obdobju 1889–1901.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Lea Filafera se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 
pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1876–1889 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)
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NOtAR FRANjO gOlOb ROgAteC SI_ZAC/0671

ČAS NASTANKA: 1937–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franjo Golob je do leta 1919 delal kot notar v Kranjski Gori. Okoli leta 1935 ga najdemo v Sv. Lenartu kot vršilca dol-
žnosti javnega notarja. Leta 1937 je opravljal isto vlogo tudi v Murski Soboti, 1. marca 1937 pa je nastopil službo kot notar 
v Rogatcu, kjer je deloval do leta 1941.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Franja Goloba se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 
1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1937–1941 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

NOtAR FRANe IVANšeK ROgAteC SI_ZAC/0672

ČAS NASTANKA: 1925–1932
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Fran Ivanšek se je rodil leta 1889. Notarski izpit je opravil 11. julija 1918. Leta 1919 je delal kot notarski namestnik v 
Brežicah. Tu je ostal do leta 1920. V Rogatcu je delal v letih 1925–1932. Leta 1932 je zasedel izpraznjeno notarsko mesto na 
Ptuju in tam ostal do leta 1934.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Frana Ivanška se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 
1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1925–1932 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

NOtAR ADOlF mRAVljAK ROgAteC SI_ZAC/0673

ČAS NASTANKA: 1889–1892
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Adolf Mravljak (Mravljagg) je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Rogatcu med letoma 1889 in 1892. Pred tem je 
deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Radečah, in sicer v letih 1885–1889.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Adolfa Mravljaka se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 
1978 pa Temeljno sodišče v Celju.
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VSEBINA
Notarski spisi, 1889–1892 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR jANKO PONebšeK ROgAteC SI_ZAC/0674

ČAS NASTANKA: 1935–1937
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Janko Ponebšek je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Rogatcu v letih 1935–1937. Njegov namestnik je bil Alojzij 
Ponebšek. Marca leta 1937 je bil premeščen v Mursko Soboto, v Rogatcu pa ga je nasledil notar Franjo Golob. Leta 1940 ga je 
nekaj časa nadomeščal Vladimir Jezovšek. Njegovo notarsko poslovanje v Murski Soboti je prekinila madžarska okupacija.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Janka Ponebška se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 
1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1935–1937 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec)

NOtAR jOSIP SeNčAR ROgAteC SI_ZAC/0675

ČAS NASTANKA: 1919–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Josip Senčar je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Rogatcu v letih 1919–1920. Do leta 1919 je delal kot notarski 
namestnik v Ljubljani.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Josipa Senčarja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 
1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1919–1920 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec)

NOtAR lADISlAV SeVNIK ROgAteC SI_ZAC/0676

ČAS NASTANKA: 1923–1925
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Notar Ladislav Sevnik je deloval na območju Okrajnega sodišča v Rogatcu med letoma 1923 in 1925.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Ladislava Sevnika se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 
1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1923–1925 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (ltipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

NOtAR KARl SIRK ROgAteC SI_ZAC/0677

ČAS NASTANKA: 1871–1883
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Karl Sirk je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Rogatcu med letoma 1871 in 1883.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Karla Sirka se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je 
prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 
pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1871–1883 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR FRANC StRAFellA ROgAteC SI_ZAC/0678

ČAS NASTANKA: 1896–1913
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franc Strafella je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Rogatcu med letoma 1896 in 1913. Pred tem je delal v letih 
1889–1890 kot notarski namestnik na Ptuju. Leta 1913 je bil spet nastavljen kot notar na Ptuju in tam ostal do leta 1924.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Franca Strafelle se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 
1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1896–1913 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), gotica (tisk)s
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)
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NOtAR VIKtOR šKRAbAR ROgAteC SI_ZAC/0679

ČAS NASTANKA: 1932–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Viktor Škrabar je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Rogatcu med letoma 1932 in 1934.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Viktorja Škrabarja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 Občinsko sodišče v Celju, leta 
1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1932–1934 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

NOtAR IVO šORlI ROgAteC IN šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0680

ČAS NASTANKA: 1920–1926
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Ivo (Ivan) Šorli se je rodil 19. aprila 1877 v Podmelcu na Tolminskem. Z notarskim delom je začel kot notarski kandidat 
v Gorici. Leta 1908 je postal notar v Podgradu v Istri, leta 1911 pa v Pulju, kjer je dočakal konec prve svetovne vojne. Zaradi 
italijanske zasedbe tam ni mogel ostati, zato je zaprosil za notarsko mesto v Mariboru, vendar ga ni dobil. Leta 1920 je sprejel 
notarsko službo v Rogatcu, od leta 1923 do 1926 pa je delal v Šmarju pri Jelšah. Leta 1926 je bil premeščen v Maribor, kjer 
je opravljal notarsko službo do leta 1940. Nato se je preselil v Kranj. Umrl je v Bokalcah pri Ljubljani leta 1958. Ivo Šorli je bil 
znan po svojem literarnem ustvarjanju. Uvrščajo ga med sopotnike moderne, na katere je močno vplival naturalizem. Pisal 
je romane, novele ter detektivke. Veliko je prevajal med drugimi tudi operna libreta. (E. Ogrizek)

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Iva Šorlija se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Rogatec in Okrajnega sodišča Šmarje pri Jelšah. 
Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, leta 1948 Okrajno sodišče v Celju, leta 1965 
Občinsko sodišče v Celju, leta 1978 pa Temeljno sodišče v Celju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1920–1926 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

NOtAR mIHAel KORbeR SeVNICA SI_ZAC/0681

ČAS NASTANKA: 1906–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Mihael Korber je opravil notarski izpit že leta 1891. Na teritoriju Okrajnega sodišča v Sevnici je deloval med letoma 1906 
in 1920. Leta 1920 je zasedel izpraznjeno notarsko mesto v Mariboru, kjer je ostal do svoje smrti leta 1928. Njegov naslednik 
je bil Anton Bartol.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Mihaela Korberja je prevzelo Okrajno sodišče v Sevnici, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1906–1920 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR jOžeF KRANjC SeVNICA SI_ZAC/0682

ČAS NASTANKA: 1871–1882
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Jožef Kranjc je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Sevnici med letoma 1871 in 1882.
HISTORIAT FONDA

Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Jožefa Kranjca je prevzelo Okrajno sodišče v Sevnici, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1871–1882 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).
Sistem ureditve: prvotni

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR jOžeF VImPOlšeK SeVNICA SI_ZAC/0683

ČAS NASTANKA: 1932–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Jožef Vimpolšek je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Sevnici med letoma 1932 in 1940. Leta 1925 ga zasledimo 
kot notarskega kandidata v Kranju.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Jožefa Vimpolška je prevzelo Okrajno sodišče v Sevnici, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1933–1940 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR FRANC VeRšAC SeVNICA SI_ZAC/0684

ČAS NASTANKA: 1883–1906
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel



341

SI_ZAC_A.263

HISTORIAT USTVARJALCA
Notar Franc Veršac je deloval na območju Okrajnega sodišča v Sevnici med letoma 1883 in 1906.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Franca Veršaca je prevzelo Okrajno sodišče v Sevnici, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1883–1906 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR IVAN UšlAKAR SeVNICA SI_ZAC/0685

ČAS NASTANKA: 1932
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Ivan Ušlakar se je rodil leta 1879. Leta 1919 ga najdemo na notarskem mestu v Črnomlju. Še istega leta je delal kot notar 
v Laškem. Na teritoriju Okrajnega sodišča v Sevnici je deloval leta 1932. Od leta 1932 je opravljal notarski poklic na Vrhniki. 
Notarski izpit je opravil leta 1913.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Ivana Ušlakarja je prevzelo Okrajno sodišče v Sevnici, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1932 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, dolžna 
pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR RADO jeReb SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0686

ČAS NASTANKA: 1920–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 17 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Rado Jereb je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Radečah med letoma 1912 in 1916. V letih 1920–1941 je deloval na 
teritoriju Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah. Leta 1945 je služboval na Okrajnem sodišču v Slovenskih Konjicah kot tajnik.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Rada Jereba je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1920–1941 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1997)
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NOtAR mARtIN KOCbeK IN NOtARSKI  
NAmeStNIK KARl HANNS SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0687

ČAS NASTANKA: 1899–1903
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Martin Kocbek je deloval med letoma 1888 in 1899 kot notar v Marenbergu (Radlje ob Dravi). S sklepom Višjega 
deželnega sodišča v Gradcu z dne 7. 12. 1887 je bil pooblaščen tudi za sestavo notarskih listin v slovenskem jeziku, če so to 
zahtevale stranke. Med letoma 1899 in 1903 je zasedal notarsko mesto v Slovenskih Konjicah. Imel je svojega notarskega 
namestnika Karla Hannsa.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Martina Kocbeka je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1899–1903 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1997)

NOtAR KARl KUmeR IN NOtARSKI  
NAmeStNIK jOSIP bARle SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0688

ČAS NASTANKA: 1876–1899
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 17 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Karl Kumer in notarski namestnik Josip Barle sta delovala na teritoriju Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah med 
letoma 1876 in 1899.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Karla Kumra in njegovega namestnika Josipa Barleta je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, ki 
je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1876–1899 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1997)

NOtARSKI NAmeStNIK FRANC RAtej SlOVeNSKA bIStRICA SI_ZAC/0689

ČAS NASTANKA: 1876
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notarski namestnik Franc Ratej je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici leta 1876.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Franca Rateja je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.
VSEBINA

Notarski spisi, 1876 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, dolžna 
pisma, testamenti).
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SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1997)

NOtAR gOttFRIeD SCHmIDt IN NOtARSKI  
NAmeStNIK FRANC RAtej SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0690

ČAS NASTANKA: 1871–1876
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Gottfried Schmidt in notarski namestnik Franc Ratej sta delovala na teritoriju Okrajnega sodišča v Slovenskih Konjicah 
v letih 1871–1876.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar delo-
val. Gradivo notarja Gottfrieda Schmidta in njegovega namestnika Franca Rateja je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenskih 
Konjicah, ki je bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1871–1876 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1997)

NOtAR VIlIbAlD SwObODA IN NOtARSKI  
NAmeStNIK FRAN PReSečNIK SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0691

ČAS NASTANKA: 1903–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Vilibald Swoboda in notarski namestnik Fran Presečnik sta delovala na teritoriju Okrajnega sodišča v Slovenskih Ko-
njicah v letih 1903–1920.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Vilibalda Swobode in namestnika Frana Presečnika je prevzelo Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah, ki je 
bilo tudi uradni izročitelj tega gradiva.

VSEBINA
Notarski spisi, 1903–1920 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1997)

NOtAR KARl KIeSeR šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0692

ČAS NASTANKA: 1943–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Karl Kieser je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah leta 1943 in 1944.
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Karla Kieserja je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno sodišče 
v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1943–1944 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR jAKOb KOgej šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0693

ČAS NASTANKA: 1927–1932
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Jakob Kogej je delal od leta 1904 kot samostojni notar. Pred prevratom je služboval kot notar v Postojni. Zaradi pritiska 
italijanske vlade je moral to delovno mesto zapustiti in oditi v Maribor, kjer je služboval kot notarski kandidat. Leta 1925 je bil 
do stalne zasedbe notarskega mesta, ki je ostalo izpraznjeno zaradi smrti notarja Josipa Barleta, postavljen za notarskega 
namestnika. Na območju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah je deloval med letoma 1927 in 1932. 15. januarja 1932 je pre-
nehal službovati kot notar v Šmarju pri Jelšah, 18. januarja istega leta pa je nastopil službo notarja v Mariboru in tam ostal 
vse do okupacije. Po prihodu Nemcev je bil zaprt in pregnan, notarsko pisarno pa je prevzel odvetnik Otto Blanke.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Jakoba Kogeja je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno 
sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1927–1932 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR ANDRej KOKOl šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0694

ČAS NASTANKA: 1866–1892
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Andrej Kokol se je rodil leta 1810. Za notarja v Šmarju pri Jelšah je bil imenovan 1. 11. 1851, kjer je deloval do svoje smrti. 
Umrl je v istem kraju 1. februarja leta 1892.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Andreja Kokola je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno 
sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1866–1892 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)
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NOtAR VeKOSlAV KRAjNC šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0695

ČAS NASTANKA: 1903–1923
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 29 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Vekoslav Krajnc je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah med letoma 1903 in 1923.
HISTORIAT FONDA

Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Vekoslava Kranjca je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno 
sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1903–1923 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR FeRDO KRIžAN šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0696

ČAS NASTANKA: 1932–1937
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Ferdo Križan je bil za notarja imenovan leta 1921 v Murski Soboti. Tam je deloval kot drugi notar. Pred tem je delal 
kot notarski kandidat v Sevnici. Po odstranitvi nemških notarjev je bil poslan kot notarski namestnik v Slovenj Gradec. Na 
teritoriju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah je deloval med letoma 1932 in 1937. Leta 1937 je dal odpoved, bil 16. aprila 
razrešen, 30. aprila pa je predal posle. Začasno ga je nasledil njegov namestnik Alojz Ponebšek, ki je bil določen za vršilca 
dolžnosti javnega notarja.

HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar delo-
val. Gradivo notarja Ferda Križana je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno 
sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1932–1937 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR mAKSO meNHARt šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0697

ČAS NASTANKA: 1937–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Makso Menhart je leta 1935 postal notarski namestnik notarja Karla Gajška, ki je tega leta postal narodni poslanec. 
Opravljal je vse notarske posle, nadomeščal začasno odsotne notarje ter opravljal posle stečajnega upravitelja. V Šmarju pri 
Jelšah je nastopil službo kot javni notar 15. 9. 1937. Na teritoriju tega sodišča je deloval do leta 1941. Pred prihodom v Šmarje 
pri Jelšah je deloval kot notarski namestnik v Marenbergu (Radlje ob Dravi).
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HISTORIAT FONDA
Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Maksa Menharta je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa okrajno 
sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1937–1941 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR VINCeNC tOPlAK šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0699

ČAS NASTANKA: 1892–1901
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Vincenc Toplak je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah med letoma 1892 in 1901.
HISTORIAT FONDA

Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Vincenca Toplaka je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno 
sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1892–1901 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR KARel URH šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0700

ČAS NASTANKA: 1944–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Karel Urh je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah leta 1944 in 1945.
HISTORIAT FONDA

Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Karla Urha je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno sodišče 
v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1944–1945 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR HUbeRt wAgNeR šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0701

ČAS NASTANKA: 1942–1943
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Hubert Wagner je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah leta 1942 in 1943.
HISTORIAT FONDA

Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Huberta Wagnerja je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno 
sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1942–1943 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR VIlIbAlD SwObODA, šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0702

ČAS NASTANKA: 1901–1903
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Vilibald Swoboda je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah med letoma 1901 in 1903.
HISTORIAT FONDA

Ob ukinitvi notariata leta 1945 so gradivo notarjev prevzela okrajna sodišča, na teritoriju katerih je posamezni notar deloval. 
Gradivo notarja Vilibalda Swobode je prevzelo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah, ob njegovi ukinitvi leta 1948 pa Okrajno 
sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1901–1903 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Srabotnik Kovačec, 1990)

NOtAR jOSeF FINSCHgeR šOštANj SI_ZAC/0704

ČAS NASTANKA: 1857–1859
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Josef Finschger je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šoštanju med letoma 1857 in 1859.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Josipa Finschgerja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Šoštanj. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1857–1859 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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NOtAR jOSeF HIRIS šOštANj SI_ZAC/0705

ČAS NASTANKA: 1919–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Josef Hiris je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šoštanju v letih 1919 in 1920. Leta 1919 je bil odslovljen, vendar 
je opravljal notarske posle do leta 1920.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Josefa Hirisa se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Šoštanj. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1919–1920 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR IVAN KAčIč šOštANj SI_ZAC/0706

ČAS NASTANKA: 1883–1901
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Ivan Kačič je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šoštanju med letoma 1883 in 1901.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Ivana Kačiča se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Šoštanj. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1883–1901 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR VINKO KOlšeK šOštANj SI_ZAC/0707

ČAS NASTANKA: 1901–1916
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Vinko Kolšek je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šoštanju med letoma 1901 in 1916.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Vinka Kolška se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Šoštanj. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1901–1916 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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NOtAR mAtIjA mARINčeK šOštANj SI_ZAC/0708

ČAS NASTANKA: 1920–1925
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Matija Marinček je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šoštanju med letoma 1920 in 1925. Pred tem je deloval kot 
notar v Tržiču. Notarski izpit je opravil leta 1906.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Matije Marinčka se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Šoštanj. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1920–1925 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR FRANZ RAPOC šOštANj SI_ZAC/0709

ČAS NASTANKA: 1875–1878
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franz Rapoc je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šoštanju med letoma 1875 in 1878.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Franza Rapoca se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Šoštanj. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1875–1878 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR ANtON SVetINA šOštANj SI_ZAC/0710

ČAS NASTANKA: 1894–1898
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Anton Svetina je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Šoštanju med letoma 1894 in 1898.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Antona Svetine se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Šoštanj. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Šoštanju, nato Občinsko sodišče v Velenju, kasneje Temeljno sodišče v Celju – enota v Velenju.

VSEBINA
Notarski spisi, 1894–1898 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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NOtAR jURO DetIčeK ml. VRANSKO SI_ZAC/0711

ČAS NASTANKA: 1926–1938
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Juro Detiček ml. je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1926 in 1938. Leta 1925 ga zasledimo 
kot notarskega kandidata v Celju, naslednje leto pa najprej kot notarskega namestnika na Vranskem, nato pa kot notarja na 
Vranskem. 11. junija 1938 je po dolgi bolezni umrl. Kot vršilec dolžnosti ga je nasledil Fran Košenina, notar v Gornjem Gradu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Jura Detička ml. se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1926–1938 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1985)

NOtAR jANKO HORVAt VRANSKO SI_ZAC/0712

ČAS NASTANKA: 1939–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Janko Horvat je nastopil službo javnega notarja na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem 17. 12. 1938. Pred tem je 
delal kot notarski pripravnik v Murski Soboti. Na Vranskem je ostal do leta 1941. Službene posle je opravljal tudi zunaj Vran-
skega, in sicer vsak drugi ponedeljek v mesecu v Braslovčah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Janka Horvata se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1939–1941 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1985)

NOtAR mIHAel jeZOVšeK VRANSKO SI_ZAC/0713

ČAS NASTANKA: 1894–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 28 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Mihael Jezovšek je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1894 in 1920, ko je umrl.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Mihaela Jezovška se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1894–1920 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1985)

NOtAR FRAN mOeRtl VRANSKO SI_ZAC/0714

ČAS NASTANKA: 1871–1874
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Fran Moertl je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1871 in 1874.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Frana Moertla se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1871–1874 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1985)

NOtAR FRAN PReSečNIK VRANSKO SI_ZAC/0715

ČAS NASTANKA: 1921–1926
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Fran oziroma Franc Presečnik se je rodil leta 1879. Notarski izpit je opravil 7. novembra 1914. Leta 1919 je delal kot notar-
ski kandidat v Ljubljani in Konjicah. Najprej je delal na Vranskem kot notarski namestnik, od leta 1921 do 1926 pa kot notar.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Frana Presečnika se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1921–1926 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1985)

NOtAR ANtON SVetINA VRANSKO SI_ZAC/0716

ČAS NASTANKA: 1888–1893
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Anton Svetina je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1888 in 1893.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Antona Svetine se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1888–1893 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
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JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1985)

NOtAR mORItZ SCHwARZeNbeRg VRANSKO SI_ZAC/0717

ČAS NASTANKA: 1876–1888
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Moritz Schwarzenberg je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1876 in 1888.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Moritza Schwarzenberg se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1876–1888 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1985)

NOtAR FRANZ wAlteR VRANSKO SI_ZAC/0718

ČAS NASTANKA: 1853–1855
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franz Walter je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1853 in 1855.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Franza Walterja se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 1945 
ga je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1853–1855 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1985).

NOtAR ANDReAS bRAtKOVIč VRANSKO SI_ZAC/0719

ČAS NASTANKA: 1859–1865
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Andreas Bratkovič je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1859 in 1865.
HISTORIAT FONDA

Gradivo notarja Andreasa Bratkoviča se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1859–1865 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
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JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

NOtAR FRANZ UlRICH VRANSKO SI_ZAC/0720

ČAS NASTANKA: 1874–1876
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franz Ulrich je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča na Vranskem med letoma 1874 in 1876. Preden je leta 1892 odšel 
v Maribor, je opravljal notarsko službo tudi v Laškem. V Mariboru mu sledimo kot notarju do leta 1894.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Franza Ulricha se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Vransko. Ob ukinitvi notariata leta 1945 ga 
je prevzelo Okrajno sodišče v Celju (občinsko, temeljno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1874–1876 (ženitne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, izročilne pogodbe, zadolžnice).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR jOžeF VImPOlšeK KOStANjeVICA SI_ZAC/1233

ČAS NASTANKA: 1927–1932
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Jožef Vimpolšek je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča Kostanjevica med letoma 1927 in 1932. Leta 1926 ga zasledimo 
v Št. Lenartu kot notarskega kandidata. V letih 1926–1927 je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Kozjem.

HISTORIAT FONDA
Gradivo notarja Jožefa Vimpolška se je nahajalo med gradivom Okrajnega sodišča Kostanjevica. Ob ukinitvi notariata leta 
1945 ga je prevzelo Okrajno sodišče v Brežicah (občinsko, temeljno, okrajno).

VSEBINA
Notarski spisi, 1927–1932 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR FRAN IVANšeK bRežICe SI_ZAC/1234

ČAS NASTANKA: 1919–1920
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Fran Ivanšek se je rodil leta 1889. Notarski izpit je opravil 11. julija 1918. Leta 1919 je delal kot notarski namestnik v 
Brežicah, kjer je ostal do leta 1920. V Rogatcu je delal med letoma 1925 in 1932. Leta 1932 je zasedel izpraznjeno notarsko 
mesto na Ptuju in tam ostal do leta 1934.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Ivanšek Frana je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Brežicah skupaj z ostalimi 
notarji, ki so pred drugo svetovno vojno delovali na teritoriju Okrajnega sodišča Brežice.
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VSEBINA
Notarski spisi, 1919–1820 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR KAZImIR bRAtKOVIč bRežICe SI_ZAC/1235

ČAS NASTANKA: 1896–1898
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Kazimir Bratkovič je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Brežicah v letih 1896–1898. Nato je v obdobju 1898–1905 
delal v Gornjem Gradu, v letih 1905–1941 pa na Ptuju.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Kazimirja Bratkoviča je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Brežicah skupaj z ostalimi 
notarji, ki so pred drugo svetovno vojno delovali na teritoriju Okrajnega sodišča Brežice.

VSEBINA
Notarski spisi, 1896–1898 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR HeRmAN wIeStHAleR bRežICe SI_ZAC/1236

ČAS NASTANKA: 1895–1898
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Herman Wiesthaler je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Brežicah med letoma 1895 in 1898. Nato je zasedel 
notarsko mesto v Slovenski Bistrici. 15. 5. 1918 je bil s sklepom avstrijskega ministrstva za pravosodje imenovan za notarja v 
Mariboru. Leta 1919 je bil kot nemški notar odstavljen. Maja 1919 je Okrožno sodišče v Celju postavilo namesto njega notar-
skega namestnika Franja Krišperja, notarskega kandidata v Ljubljani, ki je uporabljal Wiesthalerjeve evidence in nadaljeval 
z opravilnimi številkami predhodnika. (E. Ogrizek).

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Hermana Wiesthalerja je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Brežicah skupaj z 
ostalimi notarji, ki so pred drugo svetovno vojno delovali na teritoriju Okrajnega sodišča Brežice.

VSEBINA
Notarski spisi, 1895–1898 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR FRAN HORVAt bRežICe SI_ZAC/1237

ČAS NASTANKA: 1905–1918
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Notar Fran Horvat je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Brežicah med letoma 1905 in 1918.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Frana Horvata je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Brežicah skupaj z ostalimi 
notarji, ki so pred drugo svetovno vojno delovali na teritoriju Okrajnega sodišča Brežice.

VSEBINA
Notarski spisi, 1905–1918 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR FRAN FIRbAS bRežICe SI_ZAC/1238

ČAS NASTANKA: 1885–1896
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Fran Firbas je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Brežicah med letoma 1885 in 1896. Njegov namestnik je bil Fran 
Ivanšek. Po letu 1896 je zasedel notarsko mesto v Mariboru, kje je ostal do leta 1929.

HISTORIAT FONDA
Fond notarja Frana Firbasa je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Brežicah skupaj z ostalimi notarji, 
ki so pred drugo svetovno vojno delovali na teritoriju Okrajnega sodišča Brežice.

VSEBINA
Notarski spisi, 1885–1896 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

NOtAR FRANC KellNeR bRežICe SI_ZAC/1239

ČAS NASTANKA: 1859–1873
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Notar Franc Kellner je deloval na teritoriju Okrajnega sodišča v Brežicah med letoma 1859 in 1873.
HISTORIAT FONDA

Fond notarja Franca Kellnerja je bil ob ukinitvi notariata leta 1945 predan Okrajnemu sodišču v Brežicah skupaj z ostalimi 
notarji, ki so pred drugo svetovno vojno delovali na teritoriju Okrajnega sodišča Brežice.

VSEBINA
Notarski spisi, 1859–1873 (kupne pogodbe, kupoprodajne pogodbe, ženitna pisma, izročilne in dedne pogodbe, zadolžnice, 
dolžna pisma, testamenti).

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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ODVetNIštVO SI_ZAC_A.270

ČAS NASTANKA: 1974–1995
KULTURNI KONTEKST

Odvetništvo je del pravosodja ter samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Ni pa odvetništvo javna služba, ki za-
gotavlja pravno pomoč fizičnim in pravnim osebam, temveč je samostojna služba, ki jo opravljajo odvetniki kot svobodni 
poklic. Opravljajo jo lahko individualno ali v odvetniški družbi. Odvetniška družba se lahko ustanovi kot civilna odvetniška 
družba ali kot odvetniška družba, ki je pravna oseba. Slednja se lahko ustanovi kot družba z neomejeno osebno odgovornostjo 
družbenikov za obveznosti družbe. Dejavnost te družbe je omejena na opravljanje odvetniškega poklica, njeni družabniki pa 
so lahko samo odvetniki. V okviru opravljanja svojega poklica odvetnik pravno svetuje, zastopa in zagovarja stranke pred 
sodišči in drugimi državnimi organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih razmerjih. Pred sodišči lahko stranke 
proti plačilu zastopa samo odvetnik, če zakon ne določa drugače. V civilnopravdnem postopku je odvetnikova glavna naloga 
zastopanje strank na podlagi pogodbe o mandatu. Stranke lahko opravljajo pravdna dejanja osebno ali preko pooblaščenca. 
V postopku pred okrožnim, višjim ali vrhovnim sodiščem je pooblaščenec lahko samo odvetnik ali druga oseba, ki je opravila 
pravniški državni izpit. V postopku z izrednimi pravnimi sredstvi pa je uveljavljeno obvezno zastopanje po odvetnikih.
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ODVetNIKI SI_ZAC_A.272

ČAS NASTANKA: 1974–1995
KULTURNI KONTEKST

Glavna naloga odvetnikov je, da opravljajo službo pravne pomoči z zastopanjem strank pred sodišči in drugimi državnimi 
organi v civilnem in kazenskem postopku. Zakonsko obliko je odvetništvo dobilo s provizoričnim odvetniškim redom iz leta 
1849. Z novim odvetniškim redom iz leta 1868 je postalo neodvisno od upravne oblasti. Tak položaj so obdržali tudi po novem 
zakonu o advokatih z dne 17. 3. 1929. Z odlokom o postavitvi delegata pri odvetniški zbornici v Ljubljani so prišli po letu 1945 
pod nadzor države. Tudi Zakon o odvetništvu z dne 12. 12. 1946 je odvetnike postavljal v službo države oziroma sodnih orga-
nov ter razširil njihovo pristojnost tudi na zadeve v nespornem sodstvu zaradi ukinitve notariata. Šele zakon o odvetništvu 
z dne 29. 3. 1957 je dal odvetnikom neodvisnost od državnih organov. Temu zakonu sledijo še zakon o odvetništvu in pravni 
pomoči z dne 31. 3. 1970 (Ur. l. SFRJ, 1970, 15/162) in zakon o pravni pomoči z dne 11. 7. 1979 (Ur. l. SRS, 1979, 23/1112). Danes 
delujejo po zakonu o odvetništvu iz leta 1993 (Ur. l. RS, 1993, 18/816), z dopolnitvami iz leta 1996 (Ur. l. RS, 1996, 24/1465), 2001 
(Ur. l. RS, 2001, 24/1455; Ur. l. RS, 2001, 48/2646) in 2005 (Ur. l. RS, 2005, 111/4888).

ODVetNIK ANtON ROjeC Celje SI_ZAC/1275

ČAS NASTANKA: 1975–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 44 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Odvetnik Anton Rojec je v letu 1956 maturiral na I. gimnaziji v Celju. Pravno fakulteto je leta 1961 dokončal v Ljubljani. Najprej 
se je zaposlil v državni upravi in opravil strokovni izpit za upravno-pravnega referenta prve vrste, nato pa je leta 1965 delal 
v podjetju Emo v Celju. Leta 1969 je opravil pravosodni izpit in postal vodja pravne službe v Emu. Ob izgradnji tovarne kon-
tejnerjev v Celju je sodeloval kot pravni strokovnjak v projektu. Po sodbi pri sodišču v New Yorku, ko je bila v letu 1974 izdana 
sodba za plačilo preko 50.000.000,00 USD odškodnine, je vodil obrambo interesov podjetja v postopku, ki je potekal pri sodišču 
v New Yorku in nato na osnovi sklenjene poravnave pred arbitražo v Londonu, kjer je bila zadeva uspešno zaključena. Leta 
1980 je odprl odvetniško pisarno v Celju. Je soustanovitelj SDSS. Leta 2004 je postal predsednik Notarske zbornice Slovenije.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do izročitve arhivu hranil Anton Rojec.

VSEBINA
Weisman kontejnerji, 1975–1976, spisi, 1980–1991.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, angleški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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KAZNOVANje PReKRšKOV SI_ZAC_A.280

ČAS NASTANKA: 1955–1999
KULTURNI KONTEKST

Podobno funkcijo, kot jo imajo sodišča na kazenskopravnem področju, so imeli organi za postopek o prekrških na področju 
prekrškov. Organi za postopek o prekrških (na prvi stopnji so bili to sodniki za prekrške, izjemoma pa tudi devizni inšpektorat 
in carinski uradi, na drugi stopnji pa Senat za prekrške) so ugotavljali odgovornost posameznikov ali pravnih oseb (ter njihovih 
odgovornih oseb) za prekrške in izrekali sankcije za prekrške, ki jih je določal zakon (praviloma denarno kazen, izjemoma 
zapor ter varstvene oziroma vzgojne ukrepe) ter v skladu z zakonom nekateri podzakonski predpisi (uredba in odlok Vlade 
Republike Slovenije ter odlok občinske skupščine). Organi za postopek o prekrških praviloma niso izvrševali izrečenih sankcij 
neposredno, temveč po pristojnih upravnih organih.
Sodniki za prekrške kot organi za postopek o prekrških prve stopnje so predvsem ugotavljali obstoj prekrška (to je dejanja, s 
katerim je kršen javni red in katero je kot prekršek določeno v zakonu ali skladu z zakonom v drugem predpisu), dalje odgo-
vornost obdolžene osebe (posameznika ali pravne osebe in osebe, ki je v tej pravni osebi odgovorna za prekršek – odgovorna 
oseba) ter izrekali sankcije za prekršek (kazni, varstvene oziroma vzgojne ukrepe). Kazni so bile: denarna kazen, kazen za-
pora do 60 dni, kazenske točke v cestnem prometu in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. Lahko se je izrekel tudi 
opomin. Varstveni ukrepi so bili odvzem predmetov, začasni odvzem motornega vozila, prepoved opravljanja samostojne 
dejavnosti ali poklica, prepoved vožnje motornega vozila in odstranitev tujca iz države. Z odločbo se je postopek ustavil ali 
pa se je obdolženca spoznalo za odgovornega. Sodniki za prekrške so tudi skrbeli, da se izrečene kazni in varstveni oziroma 
vzgojni ukrepi izvršijo.
Sodniki za prekrške postopkov nikoli niso uvajali na lastno pobudo, temveč le na predlog pooblaščenega predlagatelja. 
Predlagatelj postopka je bil lahko pristojni organ, organizacija ali oškodovanec. Med pristojnimi organi in organizacijami so 
bili zlasti upravni organi, pristojni za nadzor nad izvrševanjem posameznih predpisov ali za njihovo neposredno izvrševanje, 
dalje policija, inšpektorji, državni tožilci ter drugi organi. Pooblaščene organizacije pa so lahko nastopale kot predlagatelj 
postopka o prekršku, če so bili nosilci javnih pooblastil.
Z novim zakonom o prekrških je bil urejen nov sistem prekrškovnega prava. O prekrških odločajo prekrškovni organi (policija, 
inšpekcijski organi) po hitrem postopku, v katerem ni pritožbe, zagotovljeno pa je sodno varstvo. O tem odločajo okrajna 
sodišča, o pritožbah pa višja. Za nekatere težje prekrške je predviden redni sodni postopek na podlagi obdolžilnega predloga. 
Temeljna sankcija je globa, kazni zapora ni.

Viri in literatura:
G. Kobler, Pravosodni sistem, Ljubljana, 2003.
Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/2003).
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SODNIKI ZA PReKRšKe SI_ZAC_A.282

ČAS NASTANKA: 1955–1999
KULTURNI KONTEKST

Predhodniki sodnika za prekrške segajo v leto 1947. Upravni kazenski postopek za prekrške, za katere je bil pristojen Okrajni 
ljudski odbor (OLO) oziroma Mestni ljudski odbor (MLO), je vodil na prvi stopnji izvršilni odbor OLO oziroma MLO – njegov 
odsek za notranje zadeve. Za podlago mu je služil temeljni zakon o prekrških. Postopke, za katere je bil pristojen Krajevni 
ljudski odbor (KLO), je vodil njegov izvršilni odbor. Na podlagi sprememb temeljnega zakona o prekrških leta 1951 je vodil 
upravni kazenski postopek na prvi stopnji sodnik za prekrške OLO oziroma MLO. Upravni kazenski postopek za prekrške, 
ki ga je predpisoval KLO, je vodila komisija za prekrške ljudskega odbora. Sodnik za prekrške je bil le uslužbenec ljudskega 
odbora. Na podlagi temeljnega zakona o prekrških iz leta 1959 je vodil upravni postopek na prvi stopnji občinski sodnik za 
prekrške. Izjema so bile le zadeve, za katere je vodil upravni kazenski postopek na prvi stopnji okrajni sodnik za prekrške. Kot 
organ druge stopnje je v pritožbah zoper občinskega sodnika za prekrške odločal okrajni senat za prekrške, v pritožbah zoper 
okrajnega sodnika za prekrške pa je odločal senat za prekrške pri republiškem sekretariatu za notranje zadeve.
Leta 1965 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah temeljnega zakona o prekrških. Zakon je predvidel samo občinske 
sodnike za prekrške, ne pa več okrajnih. Šele z republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov iz leta 1966 je postal 
občinski sodnik za prekrške samostojni organ, čeprav še vedno v sklopu uprave. Deloval je na območju ene ali več občin.
V osemdesetih letih je sledila vrsta zakonov in dopolnil k zakonu. Leta 1973 je bil izdan nov republiški zakon o prekrških. V 
samostojni Sloveniji je položaj sodnikov urejal Zakon o začasni ureditvi sodnikov za prekrške in pravobranilstev iz leta 1994.
Leta 2003 so se sodniki za prekrške ravnali po Zakonu o prekrških. Za kaznovanje na prvi stopnji so postala pristojna okrajna 
sodišča, na drugi stopnji pa višja sodišča. Te spremembe so stopile v veljavo leta 2005. Organi za prekrške so bili nosilci javnih 
pooblastil, ki so izvajali nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in uredb, s katerimi so bili določeni prekrški. Hkrati so bili tudi 
organi samoupravnih lokalnih skupnosti, ki so bili s posebnimi predpisi pooblaščeni za odločanje o prekrških. Okrajna sodišča 
prve stopnje so odločala o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki jo je izdal prekrškovni organ. Sodniki za 
prekrške so delovali samostojno do konca leta 2005, s 1. 1. 2006 pa so postali poseben oddelek okrajnih sodišč.

Viri in literatura:
Pravilnik o notranjem poslovanju organov za postopek o prekršku (Ur. l. RS, 105/2001).
Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/2003).
J. Melik, Organi za postopek o prekrških kot ustvarjalci arhivskega gradiva, v: Arhivi XXVII, Ljubljana 
2004.

SODNIK ZA PReKRšKe šeNtjUR PRI CeljU SI_ZAC/0493

ČAS NASTANKA: 1979–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Šentjurju je začel delovati leta 1979. Zakon o prekrških ( Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366– 394) je ukinil Sodnika 
za prekrške v Šentjurju. O prekrških sedaj odloča Okrajno sodišče v Šentjurju kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške v Šentjurju je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče Šentjur.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1979–1997, vzorčno.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe VeleNje SI_ZAC/0728

ČAS NASTANKA: 1966–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 6,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel, 44 knjig, 11 kartotečnih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Sodnik za prekrške Velenje je začel delovati leta 1965. Z republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal 
občinski sodnik za prekrške v Velenju samostojni organ, ki je deloval na območju občine. Z zakonom o prekrških (Ur. l. RS, št. 
7/03, str. 366–394) je bil Sodnik za prekrške v Velenju ukinjen. O prekrških sedaj odloča Okrajno sodišče v Velenju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške Velenje je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Velenju, katerega del je postal bivši 
Sodnik za prekrške Velenje.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1966–1996; vpisniki, imeniki.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe tRbOVlje SI_ZAC/0729

ČAS NASTANKA: 1968–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Trbovljah je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. Z 
republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Trbovljah samostojni organ. 
Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/20, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Trbovljah. O prekrških sedaj odloča Okrajno 
sodišče v Trbovljah kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške Trbovlje je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Trbovljah.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1978–1997; vpisniki, 1968–1992.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe KRšKO SI_ZAC/0802

ČAS NASTANKA: 1962–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle, 44 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Krškem je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. Z 
republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Krškem samostojni organ. 
Zakon o prekrških ( Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Krškem. O prekrških sedaj odloča Okrajno 
sodišče v Krškem kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške Krško je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Krškem.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1962–1991; statistična poročila, 1990–1997; vpisniki, 1962–1992; imeniki.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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SODNIK ZA PReKRšKe bRežICe SI_ZAC/0815

ČAS NASTANKA: 1965–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 34 arhivskih škatel, 22 knjig, 2 kartotečni škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Brežicah je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. Z 
republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Brežicah samostojni organ. 
Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Brežicah. O prekrških sedaj odloča Okrajno 
sodišče v Brežicah kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sodnika za prekrške Brežice je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Brežicah.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1982–1990; statistična poročila, 1971–1998; imeniki in vpisniki, 1965–1989.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe mOZIRje SI_ZAC/0839

ČAS NASTANKA: 1964–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel, 35 knjig, 11 kartotečnih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Mozirju je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. Z 
republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Mozirju samostojni organ. 
Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Mozirju. O prekrških sedaj odloča Okrajno 
sodišče v Velenju kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sodnika za prekrške Mozirje je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Velenju.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1964–1998; vpisniki, imeniki; statistična poročila.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe Celje SI_ZAC/1250

ČAS NASTANKA: 1963–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle, 47 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1947 je bil sprejet Temeljni zakon o prekrških (4. 12. 1947). Z njim je bil postavljen v okviru upravnega organa OLO-a 
tudi sodnik za prekrške. Vodil je upravne kazenske postopke na prvi stopnji kot izvršilni odbor okrajnega ljudskega odbora 
Celje oziroma Mestnega ljudskega odbora Celje (njegovega odseka za notranje zadeve). Leta 1951 je bil sprejet nov temeljni 
zakon o prekrških (8. 10. 1951). Postopek na prvi stopnji je vodil sodnik za prekrške Okrajnega ljudskega odbora Celje oziroma 
Mestnega ljudskega odbora Celje. Sodnik za prekrške je bil le uslužbenec ljudskega odbora in mu ni bilo potrebno imeti prav-
ne izobrazbe. Leta 1959 je bil sprejet nov Temeljni zakon o prekrških (12. 1. 1959). Upravni kazenski postopek na prvi stopnji 
je vodil občinski sodnik za prekrške Celje. Seveda so bile tudi tu izjeme. Te je obravnaval okrajni sodnik za prekrške Celje. Z 
republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal Občinski sodnik za prekrške Celje samostojni organ, ki je 
deloval na območju ene ali več občin. Naslednji zakon, ki je obravnaval sodnike za prekrške, je bil leta 1966 sprejeti Temeljni 
zakon o prekrških (20. 4. 1966). Od tega leta je bilo sprejetih več zakonov, ki so obravnavali sodnike za prekrške. Zadnji je bil 
sprejet leta 2003 (Ur. l. RS, št. 7/03). S tem zakonom je bil ukinjen tudi Sodnik za prekrške Celje. Postal je del Okrajnega sodišča 
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v Celju. O prekrških sedaj odloča Okrajno sodišče Celje kot sodišče za prekrške na prvi stopnji, Višje sodišče Celje pa kot sodišče 
za prekrške druge stopnje. V vseh zadevah sodijo sodniki teh sodišč.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške Celje sta po njegovi ukinitvi hranila Okrajno in Okrožno sodišče Celje.

VSEBINA
Vpisniki, 1963–1980; prekrškovni spisi, 1966–1996; statistična poročila, 1962–1999.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe žAleC SI_ZAC/1325

ČAS NASTANKA: 1955–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 10,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 26 arhivskih škatel, 55 knjig, 20 kartotečnih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Žalcu je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. Z repu-
bliškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Žalcu samostojni organ. Zakon 
o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Žalcu. O prekrških sedaj odloča Okrajno sodišče v 
Žalcu kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sodnika za prekrške Žalec je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Žalcu.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1955–1997, vzorčno, 1955–1997; vpisniki.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1326

ČAS NASTANKA: 1955–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 30 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Slovenskih Konjicah je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi 
stopnji. Z republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Slovenskih Konjicah 
samostojni organ. Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366– 394) je ukinil Sodnika za prekrške v Slovenskih Konjicah. O 
prekrških sedaj odloča Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sodnika za prekrške Slovenske Konjice je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1991–1996; vzorčno; vpisniki, 1955–1992.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe HRAStNIK SI_ZAC/1327

ČAS NASTANKA: 1955–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 21 arhivskih škatel, 4 kartotečne škatle
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HISTORIAT USTVARJALCA
Sodnik za prekrške v Hrastniku je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. Z 
republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Hrastniku samostojni organ. 
Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Hrastniku. O prekrških sedaj odloča Okrajno 
sodišče v Trbovljah kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške Hrastnik je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1973–1997; vzorčno; vpisniki zadev o prekških, 1967–1973; splošni vpisnik, 1955–1994.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/1328

ČAS NASTANKA: 1965–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel, 33 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Zagorju ob Savi je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. 
Z republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Zagorju ob Savi samostojni 
organ. Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Zagorju ob Savi. O prekrških sedaj 
odloča Okrajno sodišče v Trbovljah kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške Zagorje ob Savi je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1970–1997, vzorčno; vpisnik, 1965–1991.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe lAšKO SI_ZAC/1378

ČAS NASTANKA: 1969–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Laškem je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. Z 
republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Laškem samostojni organ. 
Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Laškem. O prekrških sedaj odloča Okrajno 
sodišče v Celju kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške Laško je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Celju.

VSEBINA
Vpisniki, 1969–1996.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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SODNIK ZA PReKRšKe šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/1388

ČAS NASTANKA: 1997–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla, 35 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Šmarju pri Jelšah je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. 
Z republiškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Šmarju pri Jelšah samostojni 
organ. Zakon o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366– 394) je ukinil Sodnika za prekrške v Šmarju pri Jelšah. O prekrških sedaj 
odloča Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške v Šmarju pri Jelšah je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1997–1999, vzorčno.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

SODNIK ZA PReKRšKe SeVNICA SI_ZAC/1389

ČAS NASTANKA: 1972–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle, 22 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodnik za prekrške v Sevnici je bil samostojni organ družbenopolitične skupnosti za sojenje prekrškov na prvi stopnji. Z repu-
bliškim zakonom o organih za kaznovanje prekrškov je postal občinski sodnik za prekrške v Sevnici samostojni organ. Zakon 
o prekrških (Ur. l. RS, št. 7/03, str. 366–394) je ukinil Sodnika za prekrške v Sevnici. O prekrških sedaj odloča Okrajno sodišče v 
Sevnici kot sodišče za prekrške na prvi stopnji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Sodnika za prekrške v Sevnici je po njegovi ukinitvi hranilo Okrajno sodišče v Sevnici.

VSEBINA
Prekrškovni spisi, 1972–1997, vzorčno.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam



366



367

SI_ZAC_A.300

VOjAštVO, jAVNA VARNOSt, ZAščItA IN RešeVANje SI_ZAC_A.300

ČAS NASTANKA: 1944–1945
KULTURNI KONTEKST

Vojska je oborožena organizacija za zagotavljanje vojaške varnosti države oz. druge skupnosti. V širšem smislu je to vsaka 
organizirana oborožena skupina, ki uporablja oboroženo nasilje za doseganje svojih ciljev. V ožjem smislu je vojska oborožen 
in organiziran del represivnega aparata države za ohranjanje njene neodvisnosti in ozemeljske celovitosti. Vanjo se ne šteje 
policija, milica in notranje varnostno-obveščevalne službe.
Vojaštvo je v Sloveniji in v Celju izpričano že v rimski dobi, njegova prisotnost pa je od tedaj neprekinjena. Stalno so vojaki od 
časa Marije Terezije bivali v Spodnjem gradu, kasneje še v vojašnici na Mariborski cesti.
Civilna zaščita (CZ) je nastala konec šestdesetih let prejšnjega stoletja v skupni državi. Njeni snovalci v takratnem glavnem 
mestu so si jo zamislili kot organizacijo, ki bo skrbela za zaščito in reševanje ljudi ter njihovega imetja v vojnih razmerah, toda 
CZ je razširila svoje delovanje tudi na področje varstva pred naravnimi in civilizacijskimi nesrečami.
V Sloveniji je varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ločeno od obrambnega sistema. Tako vse oblike zaščite, reševanja 
in pomoči potekajo v skladu z načeli mednarodnega prava in v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi, tako da so 
vse te dejavnosti humanitarne in nevojaške narave.
Prvi zametki požarnega varstva oz. gasilstva so se v Sloveniji pojavili v sedemnajstem stoletju. Gasilske enote so teritorialne 
poklicne, teritorialne s poklicnim jedrom, teritorialne prostovoljne, industrijske poklicne, industrijske s poklicnim jedrom in 
industrijske prostovoljne.
Temeljni element v zagotavljanju javne varnosti je Policija, ki je organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Policija opra-
vlja svoje naloge na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Naloge policije v pravni državi so varstvo posameznika, 
njegove lastnine in skupnosti ob spoštovanju zakonov, človekovega dostojanstva, njegovih pravic in svoboščin ter legitimnih 
družbenih ciljev. Pri tem policija pristojnim institucijam države in civilne družbe omogoča ustrezen pregled nad njenim delom 
ter skrbi za učinkovit strokovni nadzor nad delom policistov. Policija kot profesionalna, odzivna, visoko strokovna in avtono-
mna organizacija s spoštovanjem prava zagotavlja javno varnost ter javni red in mir, odkriva storilce prekrškov in kaznivih 
dejanj ter o njihovem ravnanju zbira dokaze. Poleg tega opravlja tudi številne druge naloge, ki izhajajo iz Zakona o policiji.
Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive človeške zmogljivosti društev, gospodarskih družb, zavodov ali lokalnih 
skupnosti, države ali drugih organizacij, ki so namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Danes 
sestavljajo sile za zaščito, reševanje in pomoč na različnih ravneh (občinska, regijska in državna) prostovoljne (prostovoljni 
gasilci, Rdeči križ, Slovenska Karitas, potapljači, kinologi, taborniki, skavti, radioamaterji, Gorska reševalna služba, Jamarska 
reševalna služba itd.) ter poklicne reševalne službe (poklicni gasilci, javna zdravstvena služba, javne službe socialnega varstva, 
javna veterinarska služba, ekološki laboratorij, rudarske reševalne enote, enota za reševanje ob nesrečah z jedkimi snovmi, 
mobilna meteorološka enota, gospodarske javne službe, javne službe regijskega ter državnega pomena in organizacije po 
pogodbi), CZ (ekipe prve pomoči, enote za veterinarsko prvo pomoč, tehnične reševalne enote, enote za radiološko, kemijsko 
in biološko obrambo, službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč, enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 
enote za proženje snežnih plazov, enota za hitre reševalne intervencije in službe za podporo) in določene gospodarske družbe, 
zavodi in druge organizacije, ki se glede na naravo svoje dejavnosti vključujejo v ta sistem. CZ je organizirana kot poseben 
namenski del sistema zaščite in reševanja.
Upravne in določene strokovne naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so v državni pristojnosti, opravljajo 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR), kot organ v sestavi Ministrstva za obrambo (MORS) ter trinajst 
njenih izpostav (tudi v Celju). Sedanja organiziranost je začela veljati 1. januarja 2003 in je posledica reorganizacije Slovenske 
vojske (oziroma prehoda iz naborniške na poklicno vojsko) in celotnega Ministrstva za obrambo. S spremembo organizacije 
in delovnega področja URSZR je bilo zagotovljeno enotno, učinkovito in gospodarno opravljanje upravno-strokovnih nalog 
zaščite, reševanja in pomoči iz pristojnosti MORS. Leta 2002 je Državni zbor sprejel Nacionalni program varstva pred narav-
nimi in drugimi nesrečami in Doktrino zaščite, reševanja in pomoči.

Viri in literatura:
Miro Hribernik, Vojaštvo v Celju v letih prve svetovne vojne 1914–1918, v: Studia Historica Slovenica, 
Maribor 2009, št. 2-3, str. 357–382.
Enciklopedija Slovenije, zvezek 14, 2000, str. 333–337.
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=pe12.htm (6. 12. 2010)
http://www.mnz.gov.si/si/policija_varnost_in_nadzor/ (6. 12. 2010)
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sz1.htm (6. 12. 2010)
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VOjAšKe eNOte IN ORgANIZACIje  
NARODNOOSVObODIlNe VOjSKe SI_ZAC_A.315

ČAS NASTANKA: 1944–1945
KULTURNI KONTEKST

Vojaške enote Narodnoosvobodilne vojske Slovenije so bile oboroženi oddelki slovenskega narodnoosvobodilnega gibanja 
v letih 1941–1945. Po Partizanskem zakoniku iz leta 1941 so jih sestavljali vodi, čete, bataljoni in brigade, vendar so leta 1941 
ustanavljali le čete in bataljone. Leta 1942 so nastajale brigade in grupe odredov. Slednje je glavno poveljstvo konec leta raz-
pustilo in ustanovilo štiri operativne cone. Od julija 1943 so na Slovenskem obstajale tudi partizanske divizije, ki so delovale 
v dveh (7. in 9.) korpusih. Septembra 1943 so na Štajerskem obnovili IV. operativno cono.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 7, Ljubljana 1993, str. 321–322.

štAb IV. OPeRAtIVNe CONe SI_ZAC/0096

ČAS NASTANKA: 1944–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Operativne cone med NOB so bile vojaško organizirana ozemlja, na katerih so štabi con vodili enote neposredno v skladu 
z razmerami na terenu in s smernicami Glavnega štaba narodnoosvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije (GŠ 
NOV in POS). Ta je po ofenzivi na Dolenjskem in Notranjskem ter po oblikovanju udarnih brigad v decembru 1942 namesto 
partizanskih grup odredov ustanovil 4 operativne cone. Med njimi je bila četrta operativna cona (Štajerska) s pet samostojnimi 
bataljoni; cona je z manjšo prekinitvijo (avgust, september) obstajala do konca vojne. V četrti operativni coni so 1. avgusta 
1944 imenovali za Šlandrovo in Zidanškovo brigado Začasni operativni štab 6. in 11. brigade. Deloval je skoraj do konca vojne, 
dokler se nista brigadi vključili v 14. divizijo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo štaba IV. operativne cone je bilo najprej predano v hrambo občinski kulturni skupnosti Mozirje, nato pa leta 1989 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Odredbe štaba IV. operativne cone, 1944; navodila za rušenje električnih central, 1944; rušenje objektov, 1944; ureditev inže-
nirsko-tehnične službe, 1944; poročilo o utrjevanju, 1944; dnevno poročilo o poteku mobilizacije, 1944; poročilo nemškega 
komandanta o padcu Mozirja, poročilo štaba IV. operativne cone o načrtu velike ofenzive v Savinjski dolini, 1944; vojna 
poročila enot IV. operativne cone, 1944; nalog za organiziranje protiletalske obrambe, 1944; postavitev straže pri Mozirju 
(dopis komandi Gornjesavinjskega področja), 1944; načrt napada na Šoštanj 14. 10. 1944; načrt pohoda na Črno 17. 10. 1944; 
skladiščna služba, 1944; organizacija preskrbe s prehrano in drugimi potrebščinami, 1944; več različnih vojaških kart; listina 
o demobilizaciji, vojaške izkaznice, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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gASIlSKA IN RešeVAlNA SlUžbA SI_ZAC_A.332

ČAS NASTANKA: 1880–1982
KULTURNI KONTEKST

Gasilstvo, dejavnost namenjena preprečevanju in gašenju požarov, so v naših krajih organizirali že Rimljani. Sredi 18. stoletja 
so na Štajerskem izdali nove požarne rede. V drugi polovici 19. stoletja (po letu 1869) so na Slovenskem (tudi v Celju) nasta-
jala prostovoljna gasilska društva, ki so se pred 1. svetovno vojno povezovala v zveze. Leta 1919 so ustanovili Jugoslovansko 
gasilsko zvezo, leta 1948 pa Gasilsko zvezo Ljudske republike Slovenije. Poleg prostovoljnih društev obstajajo tudi poklicne 
gasilske enote (tudi v Celju).

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 3, Ljubljana 1989, str. 181–182.

PROStOVOljNO gASIlSKO DRUštVO Celje SI_ZAC/0978

ČAS NASTANKA: 1880–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Pobuda za ustanovitev občinskega gasilskega društva je bila podana na seji občinskega sveta 1868. leta, društvo pa je bilo 
ustanovljeno nekaj let pozneje (1871). Glavna naloga društva je bila skrbeti za preprečevanje škode, ki jo naredijo požari. V 
okviru gasilskega društva je med obema vojnama delovala tudi reševalna služba. Ljudska skupščina LRS je dne 19. 5. 1948 
sprejela Zakon o prostovoljnih gasilskih društvih, s katerim je gasilska organizacija dobila svojo dokončno obliko delovanja. 
Nato je bil izdelan še pravilnik za izvajanje zakona o prostovoljnem gasilskem društvu. Po navodilih tega zakona je bila 
dokončno začrtana organizacijska oblika delovanja gasilskih društev glede na organizacijo in delovanje okrajnih gasilskih 
zvez, v katere so se vključila društva, ki so na teritorialnem ozemlju okraja tvorila Okrajno gasilsko zvezo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranilo Prostovoljno gasilsko društvo Gaberje, ki ga je izročilo Zgodovinskemu arhivu Celje leta 1987.

VSEBINA
Blagajniške knjige, 1880–1941; zapisniki sej, 1902–1924; plani in poročila, 1945–1958; seznami članov, 1897–1924; izobraže-
vanje gasilcev – tečaji, 1924, gasilski domovi, 1923–1941, gasilska tekmovanja, 1946–1951; avtomobili in oprema, 1941–1945; 
gasilske publikacije in bilteni, 1912–1957, fotografije, 1897–1921.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObčINSKA gASIlSKA ZVeZA Celje SI_ZAC/1026

ČAS NASTANKA: 1970–1982
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Gasilska društva so v trgih in večjih krajih ustanavljali konec 19. stoletja. Po koncu druge svetovne vojne so bila na Celjskem 
vključena v Okrajno gasilsko zvezo Celje in Celje-okolica. Ob koncu leta 1948 sta bili ustanovljeni Okrajna gasilska zveza 
Celje-okolica in Mestna gasilska zveza Celje. Spomladi leta 1954 se je Okrajna gasilska zveza Celje-okolica združila z Mestno 
gasilsko zvezo Celje, v katero je bilo vključenih 114 društev. Z združitvijo okrajev se je 17. junija 1955 Okrajni gasilski zvezi Celje 
pridružila še Okrajna gasilska zveza Šoštanj z 28 društvi. Občinska gasilska zveza Celje je bila ustanovljena 22. maja 1955. 
Z osamosvojitvijo Slovenije in z novimi zakoni na področju lokalne samouprave nastanejo na območju Občine Celje nove 
občine: Mestna občina Celje, Občina Dobrna, Občina Vojnik in Občina Štore. Te spremembe so pripeljale tudi do spremembe 
sestave Občinske gasilske zveze. Na 43. občnem zboru, dne 8. maja 1999, je bil sprejet sklep, da prostovoljna gasilska društva 
(PGD) Občine Vojnik in Občine Dobrna izstopijo iz Občinske gasilske zveze Celje in ustanovijo svojo gasilsko zvezo. Občinska 
Gasilska zveza Celje se je preimenovala v Gasilsko zvezo Celje z dvema občinskima gasilskima poveljstvoma, ki sta: občinsko 
gasilsko poveljstvo MO Celje (z 11 PGD) in občinsko gasilsko poveljstvo občine Štore (s 3 PGD).

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.
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VSEBINA
Obletnice gasilskih društev, 1970–1978; gasilske vaje in tekmovanja ter krajevni prazniki, 1970–1982; sestanki, 1973–1982; 
Teden varnosti, 1977, 1982; akcija Nič nas ne sme presenetiti, 1979; enote Civilne zaščite, 1978.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2001)

gASIlSKO DRUštVO PONIKVA SI_ZAC/1105

ČAS NASTANKA: 1955–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Gasilsko društvo Ponikva je bilo ustanovljeno leta 1922, slovesno blagoslovitev brizgalne in društvenega doma pa so imeli 6. 
junija 1926. Društvo si je pridobivalo sredstva za opremo in njeno vzdrževanje z organiziranjem veselic, dveh tombol in drugih 
akcij. Pred začetkom druge svetovne vojne je imelo 28 rednih in 12 podpornih članov. Društvo je delovalo tudi med vojno, po 
njej pa so začeli z akcijo za izgradnjo novega gasilskega doma. Imeli so tudi žensko desetino in po letu 1961 še pionirsko. Leta 
1973 so dobili nov gasilski dom. Društvo ima v svoji lokalni skupnosti zelo pomembno vlogo na področju požarne preventive 
tudi v spremenjenih družbenih razmerah po letu 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranila Skupščina občine Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki, poročila, seznami članstva, dopisi, 1955–1956.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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VZgOjA, IZObRAžeVANje,  
KUltURA, ZNANOSt, šPORt, INFORmIRANje SI_ZAC_A.400

ČAS NASTANKA: 1763–2005
KULTURNI KONTEKST

Vzgoja je proces življenja in ne priprava na bodoče življenje, je že leta 1900 napisal Dewey, ki je tudi menil, da je edini način, 
kako pripraviti posameznika za družbeno življenje, vključitev v družbeno življenje. 
Vzgoja je kompleksen proces, ki je neposredno povezan z izobraževanjem – o tem pričajo tudi številne razprave. V šoli kot 
izobraževalni ustanovi delujejo zapleteni vzgojni procesi, na katere vplivajo mnogi vzgojni dejavniki – kot: vpliv učiteljevega 
karakterja, šolska klima, posebni vzgojni predmeti (npr. zdrava šola, varna šola ipd.), odnosi med vrstniki, šolska pravila in 
splošna kultura šole. Vzgojni dejavniki povezani z vzgojnim konceptom težijo k realizaciji vnaprej opredeljenih vzgojnih ciljev 
in vrednot. Šola v določeni meri proizvaja vzgojne učinke že kot oblika sobivanja, včasih celo bolj kakovostno kot učne vse-
bine, ker gre za praktično učenje na osnovi izkušenj. Seveda pa je za kakovost te oblike vzgoje potrebno sistematično skrbeti, 
kajti vse izkušnje niso v enaki meri vzgojne ali pa imajo celo negativen vzgojni učinek. Kljub delovanju posrednih vzgojnih 
dejavnikov v šoli, pa mora biti vzgoja načrtovana, kajti šola kot javna ustanova nima primarne pravice do vzgoje otrok in 
mladine; zakonito pravico vzgoje ji dodeljujejo starši, ki morajo biti vnaprej seznanjeni z vzgojnim konceptom ustanove. 
Učiteljeva vloga v vzgojnem procesu se ne sme omejevati samo na vzgojne predmete in vzgojne cilje, opredeljene v učnih 
načrtih. Pedagoški vodja v šoli je zadolžen za oblikovanje osnovnega teoretičnega koncepta vzgoje in konkretnega opera-
tivnega načrta vzgojnih dejavnosti. V načrtu vzgojnih dejavnosti mora uskladiti in povezati večino vzgojnih dejavnikov kot: 
uskladiti pričakovanja in ravnanja vseh pedagoških delavcev, povezati obravnavo vzgojne tematike z vsemi šolskimi predmeti, 
odpraviti neskladja med govornimi vzgojnimi sporočili in neobičajnimi praksami v osebnih odnosih na ravni splošne šolske 
kulture, vpeti posebne projekte vzgojno-disciplinskega področja v splošna načela vzgojnega načrta, poskrbeti za primerno 
obravnavanje šolske ponudbe na nivoju izbirnih vsebin in dejavnosti, ki ne posegajo v čas pouka (prostovoljno delo, šolski 
parlament ...), in ponudbe, ki je izven šolskega okolja in ima vzgojno vsebino (spodbujanje učencev k delovanju v lokalnem 
okolju pri ekoloških, socialnih, kulturnih, športnih, humanitarnih in ostalih dejavnostih). 
Šola lahko opredeli tudi specifične vzgojno-izobraževalne cilje, ki izhajajo iz posebnega položaja šole v kulturnem okolju 
določene lokalne skupnosti – kot: vloga šole kot kulturnega središča, vpetost šole v ohranjanje naravne in kulturne dediščine, 
organizacija prostovoljnih dejavnosti učencev, sodelovanje z drugimi ustanovami v lokalnem okolju …
Pojem izobraževanje zajema vse dejavnosti povezane s povečevanjem (pridobivanjem) znanja, tako miselne procese (mišljenje, 
sklepanje, učenje, spominjanje, reševanje problemov …), kot čustveno področje (sprejemanje zunanjih dražljajev, reagiranje, 
osvajanje vrednot, organiziranje vrednot, razvoj celovitega značaja). V najširšem pomenu besede izobraževanje vključuje 
posameznikovo spoznavanje družbenega sveta in družbenih odnosov ter obvladovanje veščin.
Pojem vseživljenjskega izobraževanja je dejavnost pridobivanja znanja na formalen ali neformalen način, odvija se lahko 
kot samoizobraževanje ali kot organizirana dejavnost družbe. Izvajajo jo vrtci, javne in privatne šole ter druge izobraževalne 
ustanove. Je organizirana in se zaključi po vnaprej določenem časovnem obdobju. Z zaključenim izobraževanjem doseže 
posameznik določene predpisane standarde in dobi uradno potrdilo (spričevalo, diplomo, izkaz). V izobraževanje so vključene 
vse starostne skupine – otroci, mladostniki in odrasli. 
Tradicionalna (šolska) formalna oziroma frontalna oblika izobraževanja zajema poučevanje učitelja in učenje učenca, pri 
čemer je vedno rezultat novo znanje (osnovnošolsko, srednješolsko, visokošolsko, akademsko) in razvitost določenih sposob-
nosti obvladovanja veščin. Ob izobraževanju vedno poteka tudi vzgoja, pri čemer se dosegajo tudi manj otipljivi, a pomembni 
cilji – kot npr. sposobnost dobre presoje, občutek za pravičnost in modrost.
Vzgoja in izobraževanje je v Republiki Sloveniji razvit sistem, ki se začenja s predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih, 
konča pa z doktorskim študijem na univerzi; dotika se skoraj vsake slovenske družine. Cilji so opredeljeni z zakoni in programi. 
Pristojnosti in odgovornosti za razvoj in delovanje sistema so razdeljene med Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom 
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, lokalnimi skupnostmi (občinami), strokovnimi sveti, ki jih imenuje Vlada Republike 
Slovenije, in zavodi, ki so ustanovljeni za razvoj in svetovanje na področju vzgoje in izobraževanja.
Javno veljavna izobrazba se pridobi po javno veljavnih izobraževalnih programih, ki jih sprejme minister, pristojen za izo-
braževanje, v sodelovanju s strokovnim svetom; te programe pa izvajajo javne in zasebne šole, ki morajo za svoje delovanje 
izpolnjevati kadrovske in materialne pogoje. Izobraževanje, ki ne daje javno veljavne izobrazbe, ni zakonsko regulirano, 
prepuščeno je iniciativi šol in podjetij; izvajajo ga predvsem zasebne izobraževalne organizacije. 

Viri in literatura
Robi Kroflič, Kakšen vzgojni koncept potrebuje javna šola? (Perspektiva vodenja šole), internet 
2010, http://www.posvet_kolosej_p2.ppt./ (20. 10. 2010)
Izobraževanje – Wikipedija, http://www.sl.wikipedia.org/ (22. 10. 2010)
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PReDšOlSKA VZgOjA IN OSNOVNO šOlStVO  SI_ZAC_A.410

ČAS NASTANKA: 1763–1999
KULTURNI KONTEKST

Definicija predšolske vzgoje pomeni organizirano varstvo in vzgojo otrok do vstopa v osnovno šolo; izvajajo ga javni in 
zasebni vrtci. V program predšolske vzgoje (vrtec) se lahko vključijo otroci, ko dopolnijo starost 11 mesecev in so vključeni do 
vstopa v šolo (do starosti 5 let). Predšolska vzgoja ni obvezna. Osnovne naloge predšolske vzgoje so: pomoč staršem pri celoviti 
skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter ustvarjanje možnosti za otrokov celostni razvoj. Predšolsko 
vzgojo urejata Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o vrtcih. Ustanoviteljica javnega vrtca je 
lokalna skupnost (občina); tak vrtec mora izvajati javno veljavni program, ki je kurikulum za vrtce in potrjen na Strokovnem 
svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje marca 1999. Zasebni vrtec pa lahko ustanovijo domače ali tuje pravne ali 
fizične osebe. Glede programa se ustanovitelj lahko odloči za uveljavljen program javnih vrtcev ali pa sprejme svoj program, 
ki ga mora odobriti Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Viri in literatura:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/predsolska_vzgoja/ (12. 11. 2010)
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VZgOjNO-VARStVeNe ORgANIZACIje PReDšOlSKIH OtROK SI_ZAC_A.411

ČAS NASTANKA: 1931–1990
KULTURNI KONTEKST

Potreba po varstvu otrok se je pojavila z razvojem industrijske proizvodnje, ko so zaradi zaposlovanja staršev otroci ostajali 
sami doma brez varstva ali so jih celo zaposlovali kot otroško delovno silo. Prvi programi, namenjeni varstvu in vzgoji pred-
šolskih otrok v devetnajstem in začetku dvajsetega stoletja, so bili namenjeni revnim (delavskim) otrokom in so nastali iz 
izrazito humanističnih nagibov. Programi v dvajsetem stoletju so na neki način zagotavljali tudi potrebo države po kontroli 
in poenotenju predšolske vzgoje. Tako so programi v šestdesetih letih težili k izenačevanju startnih možnosti ob vstopu v šolo, 
kar pa ni dalo zadovoljivih rezultatov. Sodobne raziskave in spoznanja, da je otrok pripravljen za učenje že po rojstvu, so 
prinesla nova razmišljanja o pomenu zgodnjega učenja; ugotovljeno je bilo, da imajo možgani (še posebej do tretjega leta) 
izrazito zmožnost spreminjanja ali nadomeščanja primanjkljajev, če okolje ustrezno deluje. Temu primerno so se razvijali 
tudi vzgojno-izobraževalni programi za predšolsko vzgojo.
Vrtci so lahko javni ali privatni. Sprejemajo otroke v starosti od 1 leta do vstopa v šolo. Otroci so razdeljeni v dve starostni 
obdobji, in sicer od enega do treh let in od treh let do vstopa v šolo. Glede na število otrok so v vrtcu lahko formirane homo-
gene skupine, ki zajemajo otroke v razponu enega leta, heterogene, ki zajemajo otroke prve ali druge starostne skupine, in 
kombinirane, ki zajemajo otroke prve in druge starostne skupine. Po potrebi lahko vrtec organizira vzgojo in varstvo otrok 
tudi v vzgojnovarstveni družini na domu.

Viri in literatura:
Tatjana Vonta, Redefiniranje mesta in vloge vrtca – razmišljanja o aktualizaciji poslanstva vrtca in 
možnih rešitvah, http://www.korakzakorakom.si./ (12. 11. 2010)
Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005).

VRteC tOPlICe ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0568

ČAS NASTANKA: 1931–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi vrtec je začel delovati januarja 1928 pri Osnovni šoli Toplice, podpirala ga je Ciril-Metodova družba z inventarjem in 
vzgojnim osebjem. Vrtec je bil dobro obiskan, saj je bilo že prvo leto vpisanih 90 otrok. Imel je dva oddelka z dvema vzgo-
jiteljicama. Svoje delo je vrtec obnovil takoj po drugi svetovni vojni v istih prostorih. Kot tak je deloval do leta 1947, ko je bil 
ukinjen. Njegove naloge je prevzel Dom igre in dela v prostorih bivše rudniške hiše.

HISTORIAT FONDA
Gradivo vrtca se je nahajalo na osnovni šoli, kjer je vrtec deloval vse do leta 1947. Zgodovinski arhiv Celje ga je prevzel skupaj 
z gradivom osnovne šole; po prevzemu je bilo iz skupnega fonda izločeno in formiran samostojni fond.

VSEBINA
Imeniki gojencev, 1931–1941, tednik otroškega varstva, 1940–1941.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

VRteC CeRKlje Ob KRKI SI_ZAC/0594

ČAS NASTANKA: 1977–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Predšolsko varstvo je bilo v Cerkljah organizirano leta 1976. Prostore je vrtec dobil v osnovni šoli. V register ustanov je bil 
vpisan 30. 9. 1976. Imenuje se Vrtec Pikapolonica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je izročila osnovna šola, ker deluje vrtec v okviru Osnovne šole Cerklje ob Krki.

VSEBINA
Letna poročila, 1977–1990, letni delovni načrti, 1981–1988.
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SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

VRteC VItANje SI_ZAC/1092

ČAS NASTANKA: 1946–1970
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Vrtec v Vitanju je bil ustanovljen po drugi svetovni vojni (dokumenti pričajo, da že leta 1946). V povprečju ga je obiskovalo 25 
otrok. Do leta 1965 je deloval kot samostojna proračunska ustanova, pozneje pa je prešel v pristojnost Osnovne šole Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno v arhivu Osnovne šole Vitanje.

VSEBINA
Imenik gojencev, 1946–1947; zaključna računa, 1963, 1964, organizacijsko poročilo, 1970.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (Ivanka Zajc Cizelj, 2010)

OtROšKI VRteC KRšKO SI_ZAC/1230

ČAS NASTANKA: 1954–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Vrtec v Krškem je bil ustanovljen že leta 1946. Prostore je v začetku delovanja dobil v starem samostanu. Sprva ga je obisko-
valo od 15 do 20 otrok. Leta 1955 je vrtec dobil še en oddelek, ki pa je zaradi prostorske stiske deloval le slabo leto. Leta 1957 
je sanitarni inšpektor prepovedal delovanje vrtca. Ustanovo so rešili tako, da so se preselili v prostore bivše kavarne, začela 
pa so dotekati tudi proračunska sredstva. Žal pa ga je iz prostorov izrinila tiskarna. Začasno so otroci dobili zasilne prostore 
in začele so se aktivnosti v zvezi z gradnjo namenske stavbe.

Viri in literatura:
Šolstvo in otroško varstvo ter družbena dejavnost z mladino v občini Krško, Zbornik Krško skozi čas, 
Krško 1977.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško in prevzeto v okviru fonda osnovne šole.

VSEBINA
Prejeti in odposlani dopisi, 1954–1959; vzgojni mesečni načrti, 1955; letna poročila, 1956–1958, statistična in organizacijska 
poročila, 1956–1958, predlog proračuna za leto 1959.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2002)
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SPlOšNe OSNOVNe šOle SI_ZAC_A.412

ČAS NASTANKA: 1763–2005
KULTURNI KONTEKST

Definicija osnovne (ljudske šole) je, da je obvezna, brezplačna, izobraževalna in vzgojna ustanova za pouk vseh otrok dolo-
čene starosti. Do leta 1774, ko je bil sprejet prvi osnovnošolski zakon, je monopol nad izobraževanjem imela cerkev. Splošna 
šolska naredba je predstavljala precejšen napredek v razvoju osnovnega šolstva – predvidevala je osnovno izobrazbo za 
vse otroke ne glede na stan in spol, šolsko obveznost od 6. do 12. leta in ustanavljanje treh vrst šol: trivialk v manjših mestih, 
trgih in na podeželju, glavnih šol – ene v vsakem okrožju – in normalke v glavnem mestu vsake dežele. Drugi šolski zakon 
iz leta 1805 (Politična šolska ustava) ni prinesel posebnih sprememb – posegel je le v vsebino pouka in šolsko nadzorstvo. 
Pravi napredek je pomenil tretji šolski zakon, sprejet leta 1869, ki je vpeljal splošno šolsko obveznost od 6. do 14. leta in v 
celoti reorganiziral osnovno šolstvo. Ukinjene so bile trivialke, glavne šole in normalke ter vpeljane meščanske in ljudske 
šole, slednje so se delile glede na število učiteljev na eno-, dvo-, tri-, štiri-, pet-, šest-, sedem- in osemrazredne. Cerkev je svojo 
vlogo pri vodenju in nadzorovanju šol izgubila. Za nadzornike nad didaktično-pedagoškim stanjem so bili postavljeni šolski 
inšpektorji, za vodstvo in nadzor nad vzgojo pa ustanovljeni šolski sveti. Poleg omenjenih rednih šol so delovale tudi nedeljske 
šole. Pomembne so bile predvsem zato, ker so bile v slovenskem jeziku in omogočale osnovno znanje otrokom, ki iz kakršnih-
koli razlogov redne šole niso mogli obiskovati. Šolski predpisi jih do leta 1856 niso omejevali. S tem letom pa so jih v krajih 
z rednimi šolami začeli ukinjati. Združitev jugoslovanskih narodov v skupno državo je zahtevala tudi spremembo šolskega 
sistema. Ker pa je bila kulturna raven posameznih v novo tvorbo združenih narodov različna, je bilo poenotenje šolstva zelo 
težavno. Zakon o narodnih šolah je leta 1929 razdelil šolo v štirirazredno osnovno šolo (1. do 4. razred) in višjo narodno šolo 
(5. do 8. razred). Po uspešno zaključenem 4. razredu osnovne šole se je učenec lahko vpisal v prvi razred višje narodne šole, 
v meščansko šolo, gimnazijo ali strokovno šolo. Med drugo svetovno vojno je okupator vpeljal svoj šolski sistem, na osvo-
bojenem ozemlju pa so delovale partizanske šole. Leta 1945 je nova oblast izdala odlok o organizaciji šolstva. Ukinjene so 
bile meščanske šole. Leta 1947 je bila uvedena sedemletka in po letu 1950 osemletka, vendar še vedno kot del vzporednega 
šolanja (višja osnovna šola in nižja gimnazija). Splošni zakon o šolstvu je leta 1958 uveljavil enotno osemletno osnovno šolo 
in enoten osnovnošolski sistem – glavni namen je bil omogočiti vsem učencem enake možnosti za pridobitev izobrazbe in 
nadaljevanje šolanja. Po letu 1970 se je v Sloveniji začela celovita preobrazba vzgoje in izobraževanja. Zakon o osnovni šoli 
iz leta 1980 in njegove dopolnitve iz leta 1986 nista prinesla posebnih sprememb, poostrili so se le normativi o številu otrok v 
oddelkih in zahteve po uspešnem dokončanju osnovne šole. Zakon o osnovni šoli leta 2006 je dokončno uvedel devetletno 
osnovno šolo, ki se je vpeljevala postopoma – od šolskega leta 2008/09 pa poteka osnovnošolsko izobraževanje v celoti po 
programu za devetletne osnovne šole.

Viri in literatura:
Ivanka Zajc Cizelj, Osnovna šola Celje 1777–1919, Celje 2000, str. 5–6.
Enciklopedija Slovenije, zvezek 8, Ljubljana 1994, str. 188–192.

OSNOVNA šOlA tOPlICe ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0551

ČAS NASTANKA: 1860–1982
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 41 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zaradi razvoja kraja in naraščanja števila prebivalstva se je v Zagorju pojavila potreba po drugi osnovni šoli, ki je bila odprta 
leta 1860 v Toplicah; namenjena je bila predvsem rudarskim otrokom. Leta 1903 je bila zgrajena nova stavba s šestimi učilni-
cami. Po drugi svetovni vojni je šola dobila ime po narodnem heroju in nekdanjem učencu Tonetu Okrogarju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Toneta Okrogarja Zagorje.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1869–1940; matični listi in matične knjige, 1876–1961; šolska kronika, 1860–1908, 1934–1941, 1946–1948; 
zvezki okrožnic, 1926–1937, 1946–1949; statistična poročila, 1927–1940, zapisniki učiteljskih konferenc, 1874–1935; gradbena 
dokumentacija; evidenca odličnih učencev, 1966–1982.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)
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OSNOVNA šOlA CeRKlje Ob KRKI SI_ZAC/0592

ČAS NASTANKA: 1909–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 22 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V Cerkljah ob Krki so začeli z osnovnošolskim poukom leta 1854 v privatni hiši. Šolska zgradba je bila postavljena okrog leta 
1900 in še danes služi svojemu namenu; leta 1973 je bila namreč adaptirana in dozidana (telovadnica, učilnice). Prva leta po 
drugi svetovni vojni je v tej stavbi delovala tudi Osnovna šola Bušeča vas. Leta 1952 je šola postala osemrazredna, vendar 
zaradi nizkega števila otrok osmega razreda nekaj let niso imeli.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Cerklje.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1929–1950, šolska matica, 1909–1973; zapisniki učiteljskih konferenc, 1945–1985; zapisniki sej roditeljskih 
sestankov in šolskega odbora, 1958–1963, zapisniki sej upravnega odbora, 1955–1965, zapisniki aktiva ravnateljev, 1981–1990; 
zaključni računi, 1963–1986, letni plani in poročila, 1979–1990; šolska kronika, 1941–1959, 1972–1986.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

OSNOVNA šOlA DObOVA SI_ZAC/0596

ČAS NASTANKA: 1819–1982
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovna šola Dobova ima že dolgo tradicijo. Kot zavod opravlja osnovnošolsko izobraževanje in varstvo predšolskih otrok; 
v okviru zavoda delujejo osnovna šola Dobova, podružnična šola Kapele, ustanovljena leta 1824, in vrtec Najdihojca. Šolski 
okoliš zajema krajevni skupnosti Dobova in Kapele. Všolani kraji: Dobova, Mostec, Veliki Obrež, Mali Obrež, Gabrje, Sela, 
Kapele, Podvinje, Rakovec, Slogonsko, Vrhje, Mihalovec, Rigonce in Župelevec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Dobova. Nekaj matičnih listov učencev pa se je nahajalo na Osnovni šoli Cerklje 
ob Krki.

VSEBINA
Šolska kronika, 1819–1908; matični listi učencev, 1910–1981, po letu 1927 fragmentarno ohranjeni, katalogi učencev, 1881–1940; 
statut šole, 1982.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

OSNOVNA šOlA SVIbNO SI_ZAC/0746

ČAS NASTANKA: 1913–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovnošolski pouk v Svibnem sega v 19. stoletje. Med drugo svetovno vojno je šolsko poslopje zasedel okupator. Po vojni je 
stavba zopet služila prvotnemu namenu; obiskovalo jo je 76 otrok. Kot popolna osemletka je delovala do leta 1972; takrat je 
imela tri oddelke (8 razredov), ki jih je obiskovalo 30 učencev. Zaradi nizkega števila otrok so učence višjih razredov prešolali 
na osnovno šolo Marjana Nemca v Radečah. V šolskem letu 1972/73 je to šolo obiskovalo le še 24 učencev; pouk je potekal v 
dveh oddelkih. V šolskem letu 1979/80 ni bilo vpisa v prvi razred in tako je na šoli deloval le še en oddelek s sedmimi učenci, 
ki je pokrival učno snov za drugi in tretji razred.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je Zgodovinski arhiv Celje prevzel od osnovne šole Radeče, kjer je bilo shranjeno, ker je šola od leta 1972 delovala le 
še kot podružnica Osnovne šole Marjana Nemca Radeče.

VSEBINA
Matični listi otrok, 1913–1961; kronika šole, 1946–1981; poročila, 1954–1962; zapisniki učiteljskih konferenc, 1973/74; adaptacija 
šole, 1983; inventurni popisi, 1988–1990.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA RAKA SI_ZAC/0787

ČAS NASTANKA: 1869–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovno šolstvo na Raki sega v začetek 19. stoletja; kot prvi učitelj je naveden organist in cerkovnik Fran Malenšek. Pouk je do 
leta 1832 potekal v najetih prostorih, tega leta pa je bilo zgrajeno šolsko poslopje in nameščen redni učitelj Alojz Malenšek, ki 
je tu služboval do leta 1869. Število otrok se je večalo in pojavila se je potreba po večji šolski zgradbi s tremi razredi; ta je bila 
zgrajena leta 1902. Med prvo in drugo svetovno vojno je bil pouk okrnjen. Med drugo svetovno vojno je precej škode utrpelo 
tudi šolsko poslopje, ki so ga po vojni obnovili. Povečane potrebe po prostoru pa so reševali z najemanjem učilnic vse do leta 
1978, ko je bilo zgrajeno novo šolsko poslopje s petimi učilnicami, ki je povezano s starim poslopjem z veznim hodnikom; 
tako pouk poteka v obeh zgradbah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno pri ustvarjalcu - Osnovni šoli Raka.

VSEBINA
Šolske kronike, 1869–2000; zapisniki učiteljskih konferenc, 1946–2001, okrožnice in obvestila, 1968–1992; matični listi učencev, 
1931–1954; zaključni računi, 1966–1992, letna statistična poročila, 1945–1967, plani dela, 1969–1993.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA leSKOVeC PRI KRšKem SI_ZAC/0788

ČAS NASTANKA: 1894–1976
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 29 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je v Leskovcu delovala od leta 1812, svoje prostore je dobila leta 1863; leta 1907 so zgradili šolsko poslopje. Med prvo 
svetovno vojno je na šoli deloval oddelek v poljskem jeziku za otroke beguncev iz Galicije. Leta 1941 so šolski poslopji zasedli 
Nemci. Po drugi svetovni vojni je šola delovala v dveh stavbah, ki sta bili leta 1956 adaptirani. Zaradi prostorske stiske je prišlo 
leta 1976 do novogradnje in leta 2009 do adaptacije in dozidave poslopja. V okviru šole delujeta enota Vrtec in podružnična 
šola Podlog.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Leskovec pri Krškem.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1909–1970, matične knjige učencev, 1898, 1945–1975; šolski katalogi, 1894–1915; zapisniki sej učiteljskih 
konferenc, 1958–1976, zapisniki sej šolskega odbora, 1956–1964; odpustnice in spričevala, 1904–1955.

SISTEM UREDITVE: prvotni, tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2007)
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OSNOVNA šOlA PRImOž tRUbAR lAšKO SI_ZAC/0789

ČAS NASTANKA: 1880–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Organiziran osnovnošolski pouk v Laškem sega v 19. stoletje; leta 1891 je bilo zgrajeno šolsko poslopje za potrebe nemškega 
šolstva in leta 1896 slovenskega. Po končani prvi svetovni vojni je potekal slovenski pouk v obeh stavbah. Med drugo svetovno 
vojno je bilo poslopje nekdanje nemške šole močno poškodovano; po vojni so ga obnovili, leta 1969 zgradili prizidek, 1975. 
telovadnico in 1980. še en prizidek. Tako je osnovnošolski pouk od leta 1970 v glavnem potekal v tej stavbi; poslopje nekdanje 
slovenske šole pa so namenili pouku za otroke z motnjami v razvoju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Primoža Trubarja Laško.

VSEBINA
Kronika šole, 1891–1992; matični listi učencev, 1911–1960, vpisnice, 1947–1966; delovni plani, 1972–1991; poročila o stanju 
vzgoje in izobraževanja v občini Laško, 1981–1990; zapisniki konferenc, 1967–1987, zapisniki sej delavskega sveta, 1978–1991, 
zapisniki sej sveta zavoda, 1993–1997.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA jAgNjeNICA SI_ZAC/0790

ČAS NASTANKA: 1945–1972
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je začela delovati leta 1945 v privatni hiši nekdanjega trgovca v Jagnjenici, pred tem letom so otroci obiskovali šoli v 
Radečah in Svibnem. Šolo je leta 1946 obiskovalo 73 otrok; pouk je potekal v petih oddelkih, poučevali sta dve učiteljici. Število 
učencev je do leta 1951 zraslo na 101, potem pa je počasi upadalo. Nekaj let je šola delovala kot popolna, vendar je zaradi 
upada šoloobiskujočih otrok postopoma ukinjala višje oddelke. Leta 1964 je postala podružnica Osnovne šole Radeče. Zaradi 
majhnega števila otrok sta bila organizirana dva oddelka, ki sta združevala otroke 1. in 2. razreda ter 3. in 4. Poučevala sta 
dva učitelja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo osnovne šole Jagnjenica je bilo shranjeno na osnovni šoli v Radečah, kamor se je Osnovna šola Jagnjenica priključila 
kot podružnica.

VSEBINA
Šolska kronika, 1945–1972; zapisniki učiteljskih konferenc, 1946–1957; šolska matica, 1945–1965; razrednice, 1945–1955; 
zapisniki osnovne organizacije Zveze komunistov Slovenije (ZKS), 1962–1965.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA bOjSNO SI_ZAC/0864

ČAS NASTANKA: 1948–1964
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Pred drugo svetovno vojno so otroci obiskovali šoli v Pišecah in v Globokem. Po drugi svetovni vojni pa so v bolj oddaljenih 
krajih ustanovili šole, ki so sicer imele status samostojne ustanove, vendar so jih obiskovali le mlajši otroci, običajno do četrtega 
razreda. Tako je bilo najverjetneje tudi s šolo v Bojsnem, zato o njenem delovanju ni najti konkretnih podatkov. Iz matičnih 



380

SI_ZAC_A.412

listov pa je razvidno, da je bil tam pouk do četrtega razreda in da so jo obiskovali otroci iz krajev Bojsno, Brezje in Župelevec. 
Delovala je do leta 1966, ko so otroke prešolali v osnovni šoli Kapele in Globoko.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto v dislocirano enoto Zgodovinskega arhiva Celje v Mrzlavi vasi skupaj z gradivom Osnovne šole Pišece 
in Globoko.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1948–1955; inventarna knjiga, 1960–1964; proračunska knjiga, 1962.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

OSNOVNA šOlA bRežICe SI_ZAC/0865

ČAS NASTANKA: 1870–1977
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 35 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki šolstva segajo v leto 1668, najprej so poučevali frančiškani. V letih 1774–1780 je bil pouk v hiši barona Moscona, 
naslednjih 40 let pa v župnišču. Leta 1825 so zgradili prvo šolsko poslopje, ki je z nekajkratnimi adaptacijami služilo svojemu 
namenu do leta 1870, ko je bilo za potrebe šole zgrajeno poslopje in so pouk prevzeli posvetni učitelji. Leta 1912 je bila posta-
vljena šolska stavba, namenjena nemškim otrokom; vanjo se je po prvi svetovni vojni naselila meščanska šola. Med drugo 
svetovno vojno je obe šolski poslopji zasedlo vojaštvo. Po drugi svetovni vojni sta delovali dve osnovni šoli, I. in II., ki sta se 
leta 1965 združili v Osnovno šolo bratov Ribarjev. Zaradi prostorske stiske je bilo leta 1970 zgrajeno novo šolsko poslopje; 
vanj so se učenci preselili leta 1971.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo pri ustvarjalcu, od katerega je bilo tudi prevzeto, nekaj matičnih listov pa je bilo shranjenih na Osnovni 
šoli Cerklje ob Krki.

VSEBINA
Kronike šole, 1870–1897, 1915–1940, 1945–1965; katalogi učencev, 1874–1941; matični listi učencev, 1925–1942, matične knjige 
učencev, 1956–1965; zapisniki sej šolskega odbora, 1955–1964, zapisniki sej učiteljskih konferenc, 1958–1975, zapisniki sej 
delovne skupnosti (sveta šole), 1965, 1971–1975; samoupravni sporazum o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem 
delu – spremembe in dopolnitve, 1977.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1992; I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA bUče SI_ZAC/0866

ČAS NASTANKA: 1869–1918
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je začela delovati leta 1828 kot privatna ustanova. Leta 1833 je postala trivialka in gostovala v najeti stavbi do leta 1847, 
ko je bilo zgrajeno šolsko poslopje. Leta 1869 je šola postala enorazredna, leta 1891, ko je bilo adaptirano šolsko poslopje, 
dvorazredna, leta 1908 trirazredna. Šolo so obiskovali otroci iz krajev Buče, Vrenska Gorca, Verače, Pecelj, Sela in Žeče. Šola 
je delovala še nekaj let po drugi svetovni vojni, ko je bil šolski okoliš priključen k Osnovni šoli Kozje (verjetno leta 1966, ko je 
bilo v Kozjem zgrajeno novo šolsko poslopje).

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Buče se je nahajalo na Osnovni šoli Kozje, kamor so bili prešolani otroci.

VSEBINA
Kronika, 1869–1918.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
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PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OSNOVNA šOlA bUšečA VAS SI_ZAC/0867

ČAS NASTANKA: 1929–1977
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šolsko poslopje, zgrajeno leta 1899, je še po drugi svetovni vojni služilo šolskim potrebam. Obiskovali so jo otroci iz krajev 
Bušeča vas, Brvi, Čedem, Gorenja Pirošica, Dolenja Pirošica, Premagovce, Poštena vas, Stojanski Vrh, Kraška vas, Vrhovska 
vas, Trebelnik, Izvir … Šola je delovala do leta 1960, ko so otroke preselili na Osnovno šolo Cerklje ob Krki.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto v sklopu brežiških osnovnih šol v dislocirano enoto celjskega arhiva v Mrzlavi vasi. Leta 2005 je bilo 
izvzeto in formiran samostojen fond. Drugi del gradiva je hranila Osnovna šola Cerklje, kjer je Osnovna šola Bušeča vas po 
drugi svetovni vojni nekaj let gostovala.

VSEBINA
Šolska matica, 1938–1977; zapisniki sej učiteljskega zbora in učiteljskih konferenc, 1946–1967, zapisniki sej krajevnega šolskega 
odbora, 1954–1963; matični listi učencev, 1929–1954; imeniki učencev, 1964–1966; kronika šole, 1941–1962.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

glAVNA, DešKA IN DeKlIšKA OSNOVNA šOlA Celje SI_ZAC/0868

ČAS NASTANKA: 1777–1964
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 6,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 63 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Trirazredna glavna šola v Celju je začela delovati leta 1777. Obiskovali so jo dečki in deklice iz Celja in okolice. Leta 1828 so 
na tej šoli organizirali še četrti razred, ki so ga obiskovali samo dečki. Na osnovi odloka deželne uprave v Gradcu je prišlo do 
ločitve otrok po spolu in do ustanovitve dekliške šole kot trivialke z dvema razredoma in štirimi oddelki. S 15. marcem je začela 
delovati v okviru dekliške šole tudi delovna šola (Die Arbeitschule), v kateri so se deklice naučile predvsem ročnih spretnosti. 
Leta 1855 je deška šola dokončno postala štirirazredna. Poleg tega je bila v tem času v Celju ustanovljena nižja realka z 
dvema letnikoma, namenjena izobraževanju za meščanske poklice. Tretji osnovnošolski zakon je prinesel spremembe tudi v 
celjskem šolstvu – glavna (deška) šola je postala štirirazredna deška šola, trivialka pa dvorazredna dekliška šola. Obe šoli sta 
se ubadali s prostorskimi problemi, kajti z razvojem šolstva in naraščanjem števila šoloobiskujočih otrok so postali obstoječi 
šolski prostori pretesni. Za začasno rešitev je v letih 1871 in 1872 poskrbela mestna občina, ki je za potrebe deške, dekliške in 
meščanske šole adaptirala poslopje stare grofije. Ko pa je tudi to poslopje postalo pretesno, so se odločili za novogradnjo; 
leta 1905 je dobila svojo stavbo dekliška in 1912. leta še deška šola. V novih prostorih so bili le nekaj let; 1914. leta je vojaštvo 
zasedlo prostor deške šole, naslednje leto pa še dekliške. Po vojni so šole postale slovenske, za otroke nemške narodnosti pa 
so bile organizirane štiri vzporednice pri deški in štiri pri dekliški šoli. V nekaj letih se je število nemških otrok tako zmanjšalo, 
da so bile vzporednice ukinjene. Kraljeva banska uprava je 1937. leta sprejela odlok o preimenovanju šol. Deška šola je dobila 
naziv Državna I. deška ljudska šola, dekliška pa Državna dekliška ljudska šola. Med drugo svetovno vojno so mestne šole 
delovale v okviru možnosti. Po vojni so začeli s poukom 30. maja 1945. Leta 1946 so se šole na območju Mestnega ljudskega 
odbora Celje preosnovale v osnovne mešane ljudske šole, ki niso bile več omejene z določenimi šolskimi okoliši.

HISTORIAT FONDA
Arhivsko gradivo celjskih osnovnih šol hranita dve ustanovi, Zgodovinski arhiv Celje in Slovenski šolski muzej v Ljubljani. Leta 
1955 so prenavljali poslopje II. osnovne šole in našli na podstrešju odloženo starejšo šolsko dokumentacijo, ki jo je prevzel 
Slovenski šolski muzej. Drugi del gradiva pa je do leta 1968 ostal na šoli in ga je prevzel Zgodovinski arhiv Celje kot celoto; 
kot tako je bilo tudi popisano in tehnično opremljeno.

VSEBINA
Katalogi glavne šole, 1794–1849; katalogi glavne šole in nižje realke, 1850–1870; katalogi delovne šole, 1867, 1871; katalogi 
deške šole, 1871–1945; matični listi učencev rojenih v letih 1910–1949; kronika glavne in deške šole, 1777–1910; kronika deške 
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šole, 1918–1943; katalogi dekliške šole, 1893–1944; matični listi učenk rojenih v letih 1909–1949; kronika dekliške šole, 1777–1941; 
knjige okrožnic, 1940/41, 1947/48, 1945/46–1963/64.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

DešKA OSNOVNA šOlA Celje SI_ZAC/0869

ČAS NASTANKA: 1873–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Na podlagi odloka deželnega šolskega sveta je bila leta 1875 ustanovljena trirazredna okoliška šola, ki so jo obiskovali dečki 
in deklice. Pouk je prvo leto potekal v najetih prostorih. Jeseni 1876. leta pa je okoliška občina kupila enonadstropno hišo v 
Novi ulici in jo prilagodila šolskim potrebam. Skupna šola takratnim razmeram ni najbolj ustrezala, zato je stopila v akcijo 
celjska duhovščina in leta 1878 je začela delovati samostojna okoliška dekliška šola. Trirazredna ljudska šola Celje-okolica je 
z ustanovitvijo dvorazredne dekliške šole postala trirazredna deška šola; 1895. se je razširila v štirirazredno, l. 1899 v petra-
zredno, l. 1920 v šestrazredno, l. 1923 v sedemrazredno in l. 1933 v osemrazredno šolo s popolno višjo stopnjo; tega leta se je 
šola preimenovala v Državno okoliško deško narodno šolo v Celju, leta 1937 pa v Državno II. deško ljudsko šolo v Celju. Leta 
1927 je dobila šola za takratne čase zelo moderno šolsko poslopje s centralnim ogrevanjem.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo pred prevzemom shranjeno na II. osnovni šoli in ga je Zgodovinski arhiv Celje prevzel leta 1968. Gradivo je bilo 
popisano in tehnično urejeno po prevzemu.

VSEBINA
Katalogi, 1875–1927 in 1932–1945; kroniki, 1875–1931 in 1931–1959; korespondenca o gradnji in obnovi šole, 1873–1937.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

DeKlIšKA šOlA šOlSKIH SeSteR V CeljU SI_ZAC/0870

ČAS NASTANKA: 1878–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1875 je bila ustanovljena trirazredna okoliška šola, ki so jo obiskovali dečki in deklice. Ker pa skupna šola takratnim 
razmeram ni najbolj ustrezala, je stopila v akcijo celjska duhovščina in leta 1878 je začela delovati samostojna dvorazredna 
okoliška dekliška šola kot privatna učna ustanova šolskih sester brez pravice javnosti (pravico javnosti je dobila novembra 
1881). Šolske sestre so dobile v najem prostore za stanovanje in dve učilnici v poslopju okoliške deške šole. Ker pa je bila dekliška 
šola privatna ustanova, se je morala vzdrževati sama; najprej so za njeno vzdrževanje porabili v ta namen zbrane prostovoljne 
prispevke, ki pa so že v letu 1879 skopneli in zavod je prišel v takšno denarno stisko, da so mislili, da ga bodo morali zapreti. 
V tej krizni situaciji so v Celju ustanovili Katoliško podporno društvo, katerega glavna naloga je bila podpirati učenke in uči-
teljice okoliške šole. Najem prostorov je bila le začasna rešitev, zato je Katoliško podporno društvo že kmalu po ustanovitvi 
začelo zbirati potrebna sredstva za novo stavbo. Leta 1880 je v ta namen kupilo zemljišče, na katerem je že naslednje leto 
stala nova šola, ki so jo leta 1906 dozidali in obnovili. Po pridobitvi novih prostorov se je šola hitro razvijala in postala leta 
1909 že osemrazredna. Šola je bila vse do leta 1940 privatna ustanova. Leta 1946 so postale vse osnovne šole mešane in niso 
bile več omejene z določenimi šolskimi okoliši; tako je II. dekliška osnovna šola postala III. državna mešana osnovna šola.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do leta 1968 shranjeno na II. osnovni šoli, pomešano z gradivom ostalih celjskih osnovnih šol.

VSEBINA
Kronika, 1878–1948, katalogi učenk, 1937–1941.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

OSNOVNA šOlA čAtež Ob SAVI SI_ZAC/0871

ČAS NASTANKA: 1886–1970
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki osnovnega šolstva segajo v leto 1858. Šolska zgradba je bila leta 1943 požgana, leta 1951 pa postavljena nova. 
Zaradi zmanjšanega števila otrok je šola postala podružnična in jo obiskujejo samo otroci do 4. razreda; pouk nadaljujejo 
v osnovni šoli v Brežicah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo osnovne šole Čatež ob Savi je bilo shranjeno na Osnovni šoli Brežice (Osnovna šola Čatež deluje namreč kot po-
družnična šola) in je bilo prevzeto v arhiv v treh etapah. Prvič, ko se je osnovna šola Brežice selila v nove prostore, drugi del 
je bil prevzet v dislocirano enoto celjskega arhiva v Mrzlavi vasi v okviru zbirke gradiva Osnovne šole Brežice in tretji 2005 v 
Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1886–1941; matični listi učencev, 1909–1953; zapisniki sej učiteljskih konferenc, 1946–1962, zapisniki sej 
šolskega odbora, 1963, zapisniki sej konferenc podružničnih šol, 1968, 1969; letni delovni plani, 1964–1966; statistična po-
ročila, 1966–1970.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen, 1992; I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA DRAmlje SI_ZAC/0872

ČAS NASTANKA: 1908–1937
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki osnovnega šolstva v Dramljah segajo v leto 1828. Prvi učitelj je bil kaplan, ki je poučeval ob nedeljah. Leta 1835 so 
zgradili prvo šolsko poslopje z eno učilnico. Število šoloobiskujočih otrok je do leta 1879 naraslo na 150. Leta 1886 je šola 
postala dvorazredna. Leta 1903 so zgradili šolsko poslopje s štirimi učilnicami, kajti število šolarjev je preseglo številko 200. 
Leta 1934 je šola postala petrazredna, v šestdesetih letih 20. stoletja pa popolna osemrazredna osnovna šola. Staro šolsko 
poslopje je služilo svojemu namenu vse do leta 1981, ko je bila zgrajena nova šolska zgradba, ki daje streho šoli in vrtcu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo pri ustvarjalcu, torej na Osnovni šoli Dramlje.

VSEBINA
Matični listi učencev, rojenih v letih 1908–1937.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj)

OSNOVNA šOlA glObOKO SI_ZAC/0873

ČAS NASTANKA: 1905–1973
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovna šola Globoko je bila ustanovljena leta 1882 kot štirirazredna osnovna šola; leta 1930 je postala petrazredna. Po drugi 
svetovni vojni pa je preko sedemrazredne in nižje gimnazije prerasla v popolno osemletko. Šolska stavba je bila zgrajena leta 
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1906 in leta 1966 adaptirana. Obiskujejo jo otroci iz krajev: Globoko, Mali Vrh, Piršenbreg, Bojsno, Brezje, Župelevec, Dednja 
vas, Blatno, Dečna sela.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Globoko in prevzeto v dislocirano enoto Zgodovinskega arhiva Celje v Mrzlavi vasi 
skupaj z gradivom Osnovne šole Pišece in Bojsno. Po ukinitvi dislocirane enote je bilo prepeljano v Celje. Del gradiva pa se je 
nahajal na Osnovni šoli Cerklje ob Krki in bil prevzet skupaj z gradivom šole, na kateri se je nahajal.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1910–1964; vpisnice, 1950–1960; zapisniki učiteljskih konferenc, 1923, 1929, 1933–1935, 1958–1964; 
psihološke popisnice učencev, 1969–1973; periodične vloge šolskih vodstev in šol. svetov, 1905.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

OSNOVNA šOlA gRIže SI_ZAC/0874

ČAS NASTANKA: 1873–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 44 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1824 je bila ustanovljena nedeljska privatna šola, ki se je leta 1841 na podlagi odloka okrožnega urada preosnovala v 
trivialko. Leta 1878 je šola postala dvorazredna, l. 1894 štirirazredna in l. 1912 petrazredna. Ustanovili so tudi poseben oddelek 
za hribovske otroke, ki je deloval do leta 1931. Peti in šesti razred so leta 1932 ločili od prvih štirih in v smislu novega zakona 
ustanovili nižjo in višjo osnovno šolo. Med drugo svetovno vojno je šola delovala. Na hitro rast števila šolobiskujočih otrok 
je vplival tudi rudnik Zabukovica. Stara šolska zgradba je z dozidavami učilnic (leta 1873 ene in 1894. dveh) služila svojemu 
namenu do leta 1967, ko so morali najeti dodatne prostore v sosednjih zgradbah. S pomočjo samoprispevka so leta 1969 
zgradili novo šolsko zgradbo in jo poimenovali po padli rojakinji, partizanki Nadi Cilenšek. Leta 1986 so prav tako s samo-
prispevkom šolo razširili in posodobili. Poslopje je služilo svojemu namenu do leta 2009, ko so jo podrli in na istem zemljišču 
zgradili popolnoma novo poslopje. V okviru šole deluje od leta 1945 še podružnična šola v Libojah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, na Osnovni šoli v Grižah.

VSEBINA
Katalogi, 1873–1944; matični listi učencev, 1905–1973; šolska matica, 1955–1976; zapisnik okrajne učiteljske konference, 1901; 
kronika šole, 1886–1946, 1964–1990; kronika podružnične šole v Libojah, 1945–1990; pionirska kronika, 1960–1964, 1969–1989; 
zapisniki učiteljskega zbora in aktivov učiteljev, 1963–2003; letni delovni načrti, 1976–1998.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

OSNOVNA šOlA KOZje SI_ZAC/0875

ČAS NASTANKA: 1805–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi podatki o osnovnem šolstvu v Kozjem so iz leta 1805. Leta 1882 je bilo sezidano šolsko poslopje za potrebe dvorazredni-
ce. Leta 1933 je šola postala trirazredna z eno vzporednico in leta 1934 štirirazredna. Novembra 1936 je bil na Narodni šoli v 
Kozjem osnovan oddelek za slabo razvite in prizadete otroke, ki je zaživel šele leta 1939, ko je na šolo prišel strokovni učitelj. 
Šolsko poslopje je služilo svojemu namenu do leta 1966, ko je bila zgrajena nova stavba, ki je bila leta 1994 adaptirana. Sedaj 
deluje v okviru šole tudi vrtec. Šolo v Kozjem obiskujejo otroci iz krajev: Kozje, Ješovec, Zdole, Vetrnik, Buče, Vrenska Gorca, 
Ortnice, Zeče, Podsreda, Gradišče, Vojsko, Gorjane, Poklek, Trebče, Osredek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, na Osnovni šoli Kozje.

VSEBINA
Kronika, 1902–1940; prepisna knjiga normalij, 1805–1829; zapisniki učiteljskih sej, 1931–1936; šolska matica, 1884–1926.
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SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OSNOVNA šOlA mRZlAVA VAS SI_ZAC/0876

ČAS NASTANKA: 1954–1975
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Do ustanovitve šole v Mrzlavi vasi so otroci iz krajev Mrzlava vas, Žejno, Sobenja vas, Globočice, Čedem, Kamence, Mali Cirnik, 
Stankovo in Velike Malence obiskovali osnovno šolo v Čatežu ob Savi. Šolo v Mrzlavi vasi so ustanovili v bistvu že leta 1928, 
vendar pa je bila, zaradi spora med naselji, kje naj šolsko poslopje zgradijo, odločitev o gradnji sprejeta šele leta 1954. Prve 
otroke (65) je sprejela leta 1960. Tu so obiskovali prve štiri razrede, višje pa v Brežicah. Šola je delovala do leta 1975, ko jo je 
obiskovalo le še 33 otrok.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi Osnovne šole Mrzlava vas je bilo gradivo prepeljano na Osnovno šolo v Brežicah in ta ga je izročila Zgodovinskemu 
arhivu Celje; del v dislocirano enoto Mrzlava vas. Po ukinitvi te enote arhiva je šola predala še kroniko.

VSEBINA
Kronika šole, 1957–1975; gradbena dokumentacija, 1954–1957; statistična poročila, 1966–1970; programi dela, 1964–1966, 
programi pionirskega odreda, 1963–1965.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

tRIVIAlKA V NAZARjAH SI_ZAC/0877

ČAS NASTANKA: 1791–1838
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi osnovnošolski zakon je predpisoval za podeželje enorazredne šole z enim učiteljem, ki so se imenovale trivialke. Te so 
delovale do leta 1869, ko je bil sprejet tretji osnovnošolski zakon. V tem obdobju je bila v veljavi šestletna šolska obveznost; 
otroci pa so se naučili v glavnem branja, pisanja in računanja; poudarek je bil na verski vzgoji, kajti pogosto je bil cerkovnik 
obenem tudi učitelj.

HISTORIAT FONDA
Verjetno se je gradivo trivialke Nazarje znašlo v upravnem gradivu, bilo izločeno in odloženo v skladišču, zato tudi ni znan 
izročitelj.

VSEBINA
Računici, 1791, 1810; zapisniki župnijske trivialke, 1814–1838.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1988)

eNORAZReDNA ljUDSKA šOlA PODKRAj SI_ZAC/0878

ČAS NASTANKA: 1896–1923
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Šola je delovala od leta 1893 v zasebni hiši, ki so jo leta 1934 adaptirali in prilagodili šolskim potrebam. Leta 1966 je bila šola 
ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo na Osnovni šoli Marjana Nemca Radeče in ga je Zgodovinski arhiv Celje prevzel skupaj z gradivom 
matične šole.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1896–1923.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1984)

OSNOVNA šOlA PODSReDA SI_ZAC/0879

ČAS NASTANKA: 1869–1927
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Šolski pouk je v Podsredi potekal od leta 1812. Leta 1825 je bilo zgrajeno prvo šolsko poslopje. Šola je bila do leta 1869 or-
ganizirana kot trivialka, pozneje pa kot enorazredna. Leta 1873 je šola sicer postala dvorazredna, vendar je kot taka začela 
delovati šele po rešitvi prostorskega problema in izgradnji novega šolskega poslopja leta 1885. Obiskovali so jo otroci iz krajev: 
Podsreda, Gradišče, Gorjane, Poklek, Vojsko, Križe, Pečice, Osredek. Šola je delovala še po drugi svetovni vojni. Zaradi upada 
šoloobiskujočih otrok je bila ukinjena in otroci prešolani na osnovno šolo Kozje (verjetno po letu 1966, ko je bilo v Kozjem 
zgrajeno novo šolsko poslopje; v sedemdesetih letih in v začetku osemdesetih je delovala le še kot podružnica).

HISTORIAT FONDA
Gradivo osnovne šole Podsreda je bilo po ukinitvi šole prepeljano na osnovno šolo Kozje, kjer je bilo shranjeno do prevzema 
v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Kronika, 1869–1927.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OSNOVNA šOlA POlZelA SI_ZAC/0880

ČAS NASTANKA: 1826–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Prva redna osnovna šola za polzelsko faro je bila organizirana v Novem Kloštru. To so po razpustu tamkajšnega dominikan-
skega samostana (1787) preselili na Polzelo (k sv. Marjeti), vendar se šola po smrti učitelja in mežnarja Bartolomeja Schaliberja 
ni nadaljevala. Ponovno so jo poskušali organizirati leta 1816 in v naslednjih desetih letih je sledilo še nekaj poskusov, ki pa 
tudi niso uspeli. 1826. leta so namestili učitelja ter najeli prostor in ga prilagodili učnim potrebam; tako se je pouk lahko začel. 
Prostorski problem so reševali z najemom in adaptacijami vse do leta 1885, ko je bilo zgrajeno šolsko poslopje, ki je omogo-
čalo tudi hitrejši razvoj šole; ta se je iz enorazredne razvila v štirirazredno. Hiter razvoj šole in rast števila šolobiskujočih otrok 
je zahteval ponovno reševanje prostorske utesnjenosti, zato so že leta 1905 začeli z novogradnjo in jeseni leta 1906 je bila 
kolavdacija novega šolskega poslopja. V istem letu je šola postala petrazredna in leta 1922 šestrazredna. Leta 1941 je obe 
šolski poslopji zasedla nemška vojska, pouk pa je potekal v prostorih gostiln Cizej in Štefančič. Po vojni so za silo uredili učilnice 
in že 22. maja 1945 začeli z rednim poukom. Novejši šolski zgradbi so leta 1971 dodali prizidek in jo imenovali po prvoborki 
Veri Šlander. Nov prizidek je šola dobila leta 1982. V sklopu šole deluje vrtec in podružnica v Andražu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli na Polzeli.
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VSEBINA
Kronika, 1826–1944, spominska knjiga šole, 1856–1884; šolska matica; prejemki in izdatki krajevnega šolskega fonda, 1830; 
nekaj šolskih katalogov; knjigi šolskih odredb, 1818–1864 in 1864–1884.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1991)

OSNOVNA šOlA PONIKVA PRI gRObelNem SI_ZAC/0881

ČAS NASTANKA: 1870–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šolski pouk se je na Ponikvi začel leta 1811, leta 1814 pa je bilo zgrajeno šolsko poslopje. Med prvimi petnajstimi učenci je bil 
tudi Anton Slomšek. Leta 1871 je šola postala dvorazredna, 1890. trirazredna, 1893. štirirazredna in 1905. petrazredna. Leta 
1898 je bila kolavdacija novega šolskega poslopja, ki so ga leta 1930 v celoti obnovili. Po letu 1928 je na šoli deloval dekliški 
krožek za odrasla dekleta in kmetijski krožek, namenjen kmečkim gospodarjem. Leta 1933 se je šola delila na osnovno šolo 
(1.–4. razred) in na višjo narodno šolo (5.–8. razred). Po drugi svetovni vojni je tudi šola na Ponikvi sledila razvoju šolstva. Ime 
je dobila po rojaku, kartografu in geografu, Blažu Kocenu. Obiskujejo jo otroci iz krajev: Bobovo, Boletina, Dobovec, Dolga 
Gora, Hotunje, Lutrje, Okrog, Ostrožno, Podgaj, Ponikva, Ponkvica, Slatina, Srževica, Uniše, Zagaj, Zgornje Selce. Leta 2005 
je bil sprejet projekt novogradnje in leta 2008 so otroci vstopili v nove šolske prostore. V okviru šole deluje tudi enota vrtec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjena pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Ponikva.

VSEBINA
Kronika, 1880–1941; katalogi učencev, 1870–1928 in 1932–1944; šolska matica, 1880–1909.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OSNOVNA šOlA PReVORje SI_ZAC/0882

ČAS NASTANKA: 1890–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Zasebni pouk se je začel leta 1838, redni pa leta 1862, ko je bilo zgrajeno šolsko poslopje. Ohranjeni šolski katalogi pričajo, 
da je bila šola leta 1890 dvorazredna, leta 1908 je postala trirazredna in leta 1930 štirirazredna.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo na Osnovni šoli Franja Vrunča Slivnica in je bilo prevzeto skupaj z gradivom matične šole.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1890–1937; zapisniki učiteljskih konferenc, 1929–1948; matični listi učencev, rojenih v letih 1914–1934.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OSNOVNA šOlA RADeče SI_ZAC/0883

ČAS NASTANKA: 1875–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 26 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Osnovna šola v Radečah je začela delovati leta 1781. Za potrebe pouka so leta 1850 obnovili kaplanijo. Poleg javne ljudske 
šole je v trgu delovala še zasebna dekliška šola. Z novo šolsko zakonodajo je šola leta 1869 postala enorazredna, 1876. 
dvorazredna, 1877. trirazredna; sezidano je bilo tudi šolsko poslopje. Leta 1889 je šola postala štirirazredna. Obiskovali so jo 
otroci iz Radeč, Brunške Gore, Dobrave, Goreljc, Hotemeža, Jelovega, Loga, Loške Gore, Močilnega, Njivic, Prapretna, Rudne 
vasi, Starega Dvora, Vrhovega, Žebnika in Podkraja. Leta 1905 so začeli graditi šolo »na griču«; zgrajena je bila leta 1906, 
adaptirana 1963 in še danes služi svojemu namenu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Kronike, 1924–1972; zapisniki učiteljskih konferenc, 1875–1935, 1945–1985; katalogi učencev, 1902–1940, matični listi učencev, 
1915–1961; tedniki in razrednice, 1925–1930; zapisniki sej delavskega sveta, 1964, 1975–1990, zapisniki sej sveta šole, 1974–1983; 
matična knjiga zaposlenih, 1948–1982.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA begUNSKegA CeNtRA SeVNICA SI_ZAC/0884

ČAS NASTANKA: 1992–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je bila ustanovljena leta 1992 za izobraževanje otrok beguncev iz republik nekdanje Jugoslavije. Delovala je do leta 1995.
HISTORIAT FONDA

Po ukinitvi Osnovne šole begunskega centra v Sevnici je gradivo prevzela Upravna enota Sevnica in ga leta 1996 predala 
Zgodovinskemu arhivu Celje, dislocirani enoti v Mrzlavi vasi. Jeseni 2001 je bila dislocirana enota ukinjena in gradivo pre-
peljano v Celje.

VSEBINA
Matična knjiga in matični listi, 1992–1995; dnevniki in redovalnice, 1993–1995; plani dela; učila in učni pripomočki.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, bosanski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Štorman, 2002)

OSNOVNA šOlA SKOPICe SI_ZAC/0885

ČAS NASTANKA: 1924–1974
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Po podatkih iz kronike naj bi šola delovala od leta 1939, ko je bilo zgrajeno tudi šolsko poslopje. Med drugo svetovno vojno je 
šola služila svojemu namenu, obiskovalo jo je v povprečju 130 otrok. Šola je pričakala osvoboditev v dobrem stanju, tako da je 
po vojni pouk za 140 otrok lahko nemoteno potekal. Šola je delovala do leta 1974 kot nepopolna osnovna šola in podružnična 
šola. Zaradi pomanjkanja otrok je bila ukinjena, šolski okoliš pa priključen k osnovni šoli v Brežicah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do ukinitve šole shranjeno pri ustvarjalcu, nato pa preneseno na Osnovno šolo v Brežicah in predano Zgo-
dovinskemu arhivu Celje skupaj z njenim gradivom. Nekaj matičnih listov učencev pa se je nahajalo tudi med prevzetim 
gradivom Osnovne šole Cerklje.

VSEBINA
Matični listi otrok, 1924–1962, šolska matica, 1945–1962, konferenčni zapisniki, 1947–1968; kronika, 1946–1973; statistična 
poročila, 1959–1970; primopredajni zapisnik, 1974.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk) latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA SlIVNICA SI_ZAC/0886

ČAS NASTANKA: 1874–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Od leta 1830 je pri farni cerkvina Slivnici delovala nedeljska šola, 1842. leta pa je bila ustanovljena enorazredna osnovna šola, 
ki je leta 1859 dobila lastno novo poslopje. 1875. leta je šola postala dvorazredna, 1895. trirazredna in 1905. štirirazredna. 
Leta 1909 so zgradili novo šolsko poslopje. Med drugo svetovno vojno je bila šola požgana, zato so po vojni nekaj časa imeli 
pouk v prostorih Krajevnega ljudskega odbora Slivnica. Leta 1963 so začeli akcijo za gradnjo novega šolskega poslopja, ki 
naj bi ga zidali v dolini, v kraju Gorica. Cesto do šole, vodovod in ureditev okolice so naredili s prostovoljnim delom. Šolska 
stavba je bila predana svojemu namenu leta 1966. Poimenovali so jo po učitelju Franju Vrunču, ki so ga kot talca ustrelili 
Nemci leta 1941. Z novo šolsko stavbo se je povečal tudi šolski okoliš; šoli v Gorici so pridružili še podružnice v Prevorjah, Loki 
pri Žusmu in Dobrini. Leta 1971 je bil odprt oddelek za učence z motnjami v duševnem razvoju. Leta 1986 je šola s pomočjo 
prizidka pridobila 9 učilnic in prešla na enoizmenski pouk.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec, Osnovna šola v Gorici – Osnovna šola Franja Vrunča.

VSEBINA
Šolska kronika, 1880–1939, krajevna kronika Slivnice; katalogi učencev, 1874–1943; matični listi otrok, rojenih v letih 1911–1934; 
šolska matica in kazalo, 1941–1954.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OSNOVNA šOlA teHARje SI_ZAC/0887

ČAS NASTANKA: 1842–1976
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Enorazredna osnovna šola Teharje je bila ustanovljena 1812. leta. Prostore je najprej dobila v kaplaniji, 1869. leta pa je bilo 
zgrajeno šolsko poslopje. Leta 1872 je šola postala dvorazredna, 1882. trirazredna, 1919. štirirazredna, 1922. petrazredna in leta 
1933 šestrazredna. Po drugi svetovni vojni je bilo otrok, ki so obiskovali to šolo, premalo za normalen potek pouka, zato so jo 
leta 1963 priključili k Osnovni šoli Štore kot podružnico. Leta 1968 je bil podan predlog o ukinitvi teharske podružnice Osnovne 
šole Štore. V letu 1928 sta bili v okviru teharske osnovne šole organizirani kmetijska nadaljevalna šola in gospodinjska šola.

HISTORIAT FONDA
Ker je šola pred ukinitvijo delovala kot podružnica Osnovne šole v Štorah, so tudi gradivo shranili na tej šoli in ga predali 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Kronika šole, 1867–1976, pionirska kronika, 1956–1966, kronika kmetijske in gospodinjske nadaljevalne šole, 1929–1947; knjiga 
šolskih odredb, 1842–1868; katalogi učencev, 1871–1939; matični listi učencev, rojenih v letih 1909–1952.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1988)

OSNOVNA šOlA VeleNje SI_ZAC/0888

ČAS NASTANKA: 1871–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi podatki o osnovnošolskem pouku v Velenju so iz leta 1573. Ljudsko šolo – trivialko – je Velenje dobilo leta 1816. Leta 1869 
je šola postala enorazredna. Šola se je hitro razvijala in v dvajsetih letih dvajsetega stoletja postala petrazredna ljudska šola 
Velenje. V šolski okoliš so bila vključena naselja: Velenje, Konovo, Stara vas, Zgornji Šalek, Spodnji Šalek, Bevče, Paka, Zabrdo, 
Podkraj, Cirkovce (Sv. Martin, Šmartno), Šenbric, Škale, Kavče. Z razvojem rudarstva in industrije ter posledično doseljevanjem 
se je zlasti po drugi svetovni vojni zelo povečalo število prebivalstva. Temu je sledilo tudi osnovno šolstvo – tako na tem ob-
močju deluje sedaj šest osnovnih šol: Antona Aškerca, Gorica, Gustava Šiliha, Livada, Miha Pintar Toledo in Šalek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Miha Pintar Toledo Velenje.

VSEBINA
Katalogi Osnovne šole sv. Martin pri Velenju, 1874/75; šolska matrika, 1885 in 1903–1918, katalogi učencev, 1871–1944, matični 
listi učencev, rojenih v letih 1908–1930.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

OSNOVNA šOlA VOjNIK SI_ZAC/0889

ČAS NASTANKA: 1887–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 9,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 98 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prva omemba šole v Vojniku sega v leto 1760. Pouk je potekal najprej v poslopju špitala, pozneje v kaplaniji in od leta 1815 
do 1904 v najetih prostorih. Občina je od cerkve kupila zemljišče za šolo in vrt in leta 1904 se je začel pouk v novem poslopju. 
Šola je leta 1856 postala dvorazredna, 1873. trirazredna, 1886. pa štirirazredna. Leta 1895 je bila v Vojniku odprta tudi nem-
ška ljudska šola, ki je že leta 1906 postala trirazredna; slovenščina je bila le učni predmet, in to šele od leta 1908. Med drugo 
svetovno vojno so v šoli delovali nemški učitelji. Po drugi svetovni vojni je šola najprej še delovala kot petrazredna, vendar 
je že 1946 postala sedemletka in z reorganizacijo šolstva leta 1958 osemletka. Leta 1963 ji je bila priključena podružnica v 
Novi Cerkvi in 1867. še podružnici v Socki in Šmartnem v Rožni Dolini. Leta 1975 je dobila prizidek z desetimi učilnicami in 
telovadnico. Šola je dobila ime po Dobrotinškovih (Osnovna šola bratov Dobrotinšek Vojnik), vendar ne za dolgo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na Osnovni šoli Vojnik.

VSEBINA
Katalogi učencev enorazredne (dvorazredne, trirazredne) splošne nemške ljudske šole, 1895/96–1918/19; katalogi učencev 
splošne mešane ljudske šole, 1887/88–1939/40; matični listi učencev, rojenih v letih 1908–1971; zapisniki sej krajevnega učitelj-
skega sveta, 1935–1940, zapisniki sej učiteljskega sveta, 1945–1953; šolska kronika 1925–1991; zaključni računi in inventura, 
1962–1996; organizacijska in statistična poročila, 1960–1988.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1996)

OSNOVNA šOlA VRANSKO SI_ZAC/0891

ČAS NASTANKA: 1805–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 2,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Že od leta 1645 naj bi na Vranskem obstajal pouk za talentirane otroke. Trivialka je tu delovala od leta 1806. Leta 1870 je šola 
postala dvorazredna, 1873. trirazredna, 1894. štirirazredna in leta 1900 petrazredna. Leta 1902 je bilo zgrajeno novo šolsko 
poslopje in tako je šola lahko postala leta 1907 šestrazredna. Leta 1913 je šola dobila vodovod in leta 1938 elektriko. Leta 
1938 je šola imela 12 oddelkov – 6 temeljnih, 5 vzporednic in en oddelek za manj nadarjene otroke. Leta 1940 je šola postala 
sedemrazredna. Med okupacijo je šola delovala v zmanjšanem obsegu. Osnovna šola Vransko ima podružnično šolo v Taboru, 
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od leta 1999 pa sta ji priključena še otroška vrtca v Taboru in na Vranskem. Do leta 1996 je nosila ime po padlem prvoborcu 
Ivanu Farčniku iz Prekope pri Vranskem (Osnovna šola Ivan Farčnik - Buč Vransko).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Vransko.

VSEBINA
Kronika, 1805–1991; katalogi učencev, 1913–1940; matična knjiga, 1962–1985; zapisniki sej aktiva ravnateljev, 1977–1986, 
zapisniki sveta šole, delovne skupnosti, zbora delavcev, 1980–1987, zapisniki učiteljskega zbora in redovalnih konferenc, 
1981–1987; plani, poročila; gradbena dokumentacija; fotodokumentacija srečanj s pobratenimi osnovnimi šolami; letni 
delovni plani, 1963–1993.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

DNeVNO ZAVetIšče V CeljU SI_ZAC/0892

ČAS NASTANKA: 1932–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Krajevna »zaščita dece« je leta 1929 začela z akcijo za ustanovitev dnevnega zavetišča v Celju. S tem namenom je bil leta 
1931 ustanovljen pripravljalni odbor, ki je sprejel pravilnik delovanja zavoda in izvolil kuratorij. Zavetišče je začelo poslovati 
1. januarja 1932. leta; prve otroke pa so sprejeli 18. januarja. Prvo leto je 40 otrok dobilo tu topel obrok in pod vodstvom dveh 
strokovnih delavk opravilo domače naloge. Z odlokom kraljeve banske uprave Dravske banovine z dne 17. marca 1933 se 
je Dnevno zavetišče v Celju preimenovalo v Narodno šolo. V obdobju osmih let, ko je zavetišče delovalo, je bilo v povprečju 
oskrbovanih 60 otrok letno.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno in prevzeto skupaj z gradivom mestnih osnovnih šol, ki ga je Zgodovinskemu arhivu Celje predala 
II. osnovna šola in je tudi po urejanju ostalo v tem fondu.

VSEBINA
Kronika, 1932–1940; katalogi učencev, 1940/41.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

OSNOVNA šOlA šeNtVID PRI gRObelNem SI_ZAC/1024

ČAS NASTANKA: 1830–1984
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovna šola Šentvid pri Grobelnem je začela delovati leta 1830 v šolskem poslopju, ki je bilo zgrajeno leta 1829. V začetku 
20. stoletja so bili narejeni načrti za novo šolsko poslopje. Na šoli je deloval kot nadučitelj in vodja šole tudi slovenski pisatelj 
Josip Stritar. Kot samostojna je delovala do osemdesetih let 20. stoletja. Novo zgradbo je dobila po potresu; leta 1975 jo je 
zgradila občina Banja Luka. Šolski okoliš zajema naselja: Šentvid, Gornja vas, Bodrišna vas, Bodrež, Sp. Ponkvica, Platinovec, 
Rakovec, Lipovec, Završe pri Grobelnem, Sp. Selce, Grobelno. Zavod je bil leta 1976 vpisan v register kot Osnovna šola Šmarje 
pri Jelšah, Podružnična osnovna šola Šentvid. Obiskujejo jo otroci do vključno petega razreda.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo pri ustvarjalcu, na Podružnični osnovni šoli Šentvid, in je bilo prevzeto v Zgodovinski arhiv Celje ob 
pregledu arhiva ustvarjalca.

VSEBINA
Kronike šole, 1830–1940, 1945–1984; načrt in proračun za šolsko zgradbo, 1902/03; matični listi, 1931–1957, šolska matica, 
1938–1964.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2003)

OSNOVNA šOlA šmARtNO V ROžNI DOlINI SI_ZAC/1076

ČAS NASTANKA: 1930–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola v Šmartnem je začela delovati leta 1818; obiskovalo jo je 30 otrok, gostovala je v kaplanovem stanovanju. Leta 1823 
je šola dobila pravico javnosti in lastne prostore. Leta 1870 je umrl župnik Črepinšek in zapustil šoli nekaj zemlje, na kateri 
so leta 1893 zgradili šolsko poslopje. Šolsko poslopje so leta 1961 dozidali. Po drugi svetovni vojni je bila šola kar nekaj let 
popolna (pouk pa je potekal v treh izmenah). Leta 1962 pa so 7. in 8. razred preselili na IV. osnovno šolo v Celju. Marca 1963 
je bil sprejet odlok o obveznem prešolanju otrok od 5. do 8. razreda (otroci so se vozili s šolskim avtobusom v Celje). Šola je 
tako postala nepopolna, pouk pa je potekal samo v eni izmeni. Septembra 1967 pa je bil sprejet sklep o prešolanju otrok 
višjih razredov na Osnovno šolo Vojnik.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, na podružnični šoli Šmartno v Rožni dolini.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1930–1952; kronike šole, 1945–2000; konferenčni zapisniki, 1945–1969; knjiga okrožnic, 1962–1971; 
matična knjiga uslužbencev, 1954–1961, šolska matica in kazalo, 1938–1961; podrobni učni načrti za 1., 3., 5. razred.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

OSNOVNA šOlA NOVA CeRKeV SI_ZAC/1077

ČAS NASTANKA: 1788–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prva osnovna šola – trivialka je začela delovati leta 1788. Pouk je bil najprej v kapeli sv. Mihaela, pozneje pa v prvem nadstropju 
hiše učiteja Auchmana; všolane so bile vasi: Nova Cerkev, Polže, Razdelj, Višnja vas, Vizore in Novake. Z reorganizacijo šolstva 
leta 1869 je šola postala enorazredna in tudi šolski okoliš se je precej povečal (dodatno so bile všolani kraji: Straža, Socka, 
Trnovlje, Homec, Hrenova, Lemberg, Vine, Velika Raven, Zlateče, Čreškova). Leta 1873 je šola postala dvorazredna in leta 1890 
trirazredna. Za dodatni razred so najeli sobo v občinski hiši. Leta 1904 pa je šola dobila lastno poslopje. Število šoloobiskujočih 
je naraščalo in pred drugo svetovno vojno jih je bilo že 300. Po vojni je kraj dobil ime Strmec in tako se je preimenovala tudi 
šola. Zaradi zmanjšanega števila šolobiskujočih otrok je Osnovna šola Strmec postala leta 1964 podružnica Osnovne šole 
Vojnik in obdržala prve štiri razrede. V okviru šole deluje oddelek Vrtca Mavrica Vojnik. V devetdesetih letih sta tako kraj kot 
tudi šola dobila staro ime Nova Cerkev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje pri ustvarjalcu, na podružnični šoli Nova Cerkev.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1930–1955; šolska matica in kazalo, 1937–1959; matična knjiga, 1961–1988; šolske kronike, 1788–1989.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

OSNOVNA šOlA SOCKA SI_ZAC/1078

ČAS NASTANKA: 1930–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovna šola Socka je bila ustanovljena leta 1945 na željo krajanov; najprej je imela dva oddelka. V šolski okoliš so bila vklju-
čena naselja: Socka, Čreškova, Landek, Zlateče, Velika Raven, Brdce, Straža, Trnovlje in Selce. Prvo leto je šolo obiskovalo kar 
117 otrok. Leta 1964 je bil na temelju odločbe Skupščine občine Celje spremenjen status šole; postala je podružnica Osnovne 
šole Vojnik. Šola je prostore dobila v stari graščini, kjer sta bili tudi dve stanovanji za učitelje. Leta 1996 so v središču Socke 
zgradili novo šolo, v kateri domuje tudi enota Vrtca Mavrica Vojnik.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, na podružnični šoli Socka.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1930–1959, kronike šole, 1945–1993, psihološka opažanja, 1971–1986, plani in poročila (organizacijska, 
statistična, finančna), 1959–1975, zapisniki sej šolskega odbora, 1959–1965, zapisniki sej pionirske organizacije, 1981–1985, 
osebni delovni načrti učiteljev.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

OSNOVNA šOlA VItANje SI_ZAC/1087

ČAS NASTANKA: 1838–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 42 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je delovala od leta 1763; kot prvi učitelj se omenja Anton Prunseis, ki je poučeval kar 60 let (1763–1823). Pouk je bil v najetih 
prostorih. Leta 1882 je bilo zgrajeno šolsko poslopje in šola je postala trirazrednica. Leta 1893 je bila poleg slovenske ustano-
vljena še nemška osnovna šola, namenjena otrokom tistih staršev, ki so želeli, da si otroci pridobijo boljše znanje nemščine. 
Delovati je začela leta 1895. Prvo leto jo je obiskovalo 34 dečkov in 39 deklic; leta 1897 je dobila tudi lastno šolsko poslopje. Po 
končani prvi svetovni vojni je bila nemška šola ukinjena, otroci pa vključeni v slovensko šolo. Leta 1970 je bilo šolsko poslopje 
prenovljeno in adaptirano. V skladu z reorganizacijo šolstva je bila leta 1976 vključena v Vzgojno-izobraževalni zavod (VIZ) 
Slovenske Konjice kot temeljna organizacija združenega dela (TOZD). Leta 1983 so šolo poimenovali po 3. bataljonu brigade 
državne varnosti. V devetdesetih letih se je šola osamosvojila; sedaj deluje v okviru osnovne šole enota vrtca Vitanje. Šola pa 
nosi prvotno ime – Osnovna šola Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Vitanje.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1872–1940; kronike šole, 1838–1984; pionirska kronika, 1961–1973; matični listi učencev, 1931–1970; zvezki 
okrožnic, 1946–1969; zapisniki konferenc, 1946–1988; delo v razredu (poročila, sestanki), 1953–1990; psihološka opazovanja, 
1965–1971; letni delovni načrti, 1971–1990, zaključni računi, 1976–1987, inventurni popisi, delovna in statistična poročila; 
zapisniki sej delovne skupnosti, 1974–1991; samoupravni splošni akti.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2010)

OSNOVNA šOlA RAKOVeC SI_ZAC/1088

ČAS NASTANKA: 1931–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1880 je bila v Rakovcu ustanovljena enorazredna šola, ki je najprej gostovala v prostoru nekdanje steklarske brusilnice. 
Obiskovali so jo otroci delavcev, najemnikov grofa Turna in okoliških kmetov. Grof Turn je poskrbel za obnovitev poslopja in 
pokrival materialne stroške. Leta 1939 je bila v stavbo napeljana elektrika. Leta 1945 je bilo vpisanih 78 otrok. Leta 1946 je 
šola postala lastnik stavbe in zemljišča. Šolo je po vojni obiskovalo v povprečju 80 do 90 učencev. Za šolske potrebe so leta 
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1958 obnovili Turnovo vilo. Število šoloobiskujočih je hitro upadalo in šola je že leta 1966 postala podružnica Osnovne šole 
Vitanje; leta 1976 jo je obiskovalo le še 7 otrok.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Rakovec so po ukinitvi šole prenesli na Osnovno šolo Vitanje, kjer je bilo shranjeno do prevzema v 
Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Kroniki šole, 1945–1976; matični listi učencev, 1931–1957, šolska matica in kazalo, 1938–1961, matična knjiga, 1962–1978; 
knjiga inšpekcij, 1954–1975; statistična poročila, 1957–1978.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2010)

OSNOVNA šOlA jURIj DAlmAtIN KRšKO SI_ZAC/1246

ČAS NASTANKA: 1870–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 34 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovno šolstvo v Krškem sega v leto 1784. Najprej so tu poučevali cerkveni (kapucini), nato pa posvetni učitelji. Na Vidmu so 
šolo odprli leta 1804. Leta 1877 sta podjetnik Martin Hočevar in njegova žena Josipina zgradila dvonadstropno šolsko poslo-
pje za potrebe osnovne in meščanske šole, ki je služilo svojemu namenu do leta 1971 – takrat so zgradili za potrebe osnovne 
šole novo poslopje, v starem pa so namestili srednjo tehnično šolo. Po drugi svetovni vojni sta v Krškem delovali dve osnovni 
šoli: Osnovna šola Krško na desnem bregu Save in Osnovna šola Videm na levem bregu Save. 1957. leta je prišlo do združitve 
obeh šol pod enotnim vodstvom v Osnovno šolo Videm-Krško 1 in 2. Že leta 1962 pride do ponovne združitve in ustanovitve 
centralne osnovne šole – Osnovne šole Krško s podružnicama v Dolenji vasi in Zdolah. Prostori so postajali pretesni in leta 
1971 so Krčani dobili moderno šolsko poslopje z 32 učilnicami, dvema telovadnicama in prvim bazenom za učenje plavanja 
v občini. Tako so lahko na enem mestu obiskovali pouk vsi učenci centralne (2 stavbi) šole in obeh podružnic.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu; shranjeno je bilo v omarah na hodniku v Osnovni 
šoli Jurij Dalmatin Krško.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1870–1942, matrika, 1893–1911, matični listi učencev, 1927–1960; knjiga okrožnic, 1946–1962; konferenčni 
zapisniki, 1945–1957; korespondenca, 1961–1965.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj 2002)

OSNOVNA šOlA PIšeCe SI_ZAC/1254

ČAS NASTANKA: 1978–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetek osnovnega šolstva sega v leto 1820. Šola je v začetku delovala kot privatna ustanova, ki jo je vzdrževal in podpiral 
lastnik gradu Moscon. Na tej šoli je poučeval med drugimi tudi Franc Pleteršnik, oče znanega profesorja in leksikografa Maksa, 
po katerem je šola dobila ime. Jeseni 1944 je bila šola požgana. Šolo obiskujejo otroci iz Blatnega, Dednje vasi, Pavlove vasi, 
Pišec, Podgorja pri Pišecah. V obdobju 1992–1995 so na šoli delovali tabori za begunske otroke. V okviru šole deluje tudi vrtec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto v dislocirano enoto Zgodovinskega arhiva Celje v Mrzlavi vasi skupaj z gradivom osnovnih šol Bojsno 
in Globoko. Verjetno se je nahajalo na Upravni enoti Brežice. Po ukinitvi enote leta 2001 je bilo prepeljano v Celje.

VSEBINA
Okrožnice in obvestila, 1986–1991; zapisniki sej zbora delavcev, 1987–1989; samoupravni splošni akti – pravilniki; pravilnik 
o varstvu pred požarom, 1978.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

OSNOVNA šOlA bReStANICA SI_ZAC/1281

ČAS NASTANKA: 1870–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 29 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovna šola v Brestanici (Rajhenburgu) deluje od leta 1774. Staro šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1860 in obnovljeno 
1883. Novo sodobno zgradbo je dobila šola leta 1967. Šolo obiskujejo otroci iz krajev: Anže, Armeško, Brestanica, Dolenji 
Leskovec, Presladol, Raztez, Rožno, Stolovnik in delno tudi iz Senovega, Krškega, Gorice pri Raztezu in Lokev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica.

VSEBINA
Imeniki učencev, 1870–1940; matična knjiga, 1886/87, 1907/08; razrednice, 1902–1954; opravilni zapisniki, 1907–1955; zapisniki 
kontrolnih kreditov, 1957.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA štORe SI_ZAC/1291

ČAS NASTANKA: 1857–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 21 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvotnemu majhnemu zaselku je v 18. stoletju dala pečat industrializacija (rudnik in železarna). Prvo šolsko poslopje je leta 
1891 postavila industrija in ga tudi vzdrževala; v štiridesetih letih dvajsetega stoletja je poslopje brezplačno uporabljala 
teharska šolska občina. Leta 1891 ustanovljena dvorazredna nemška osnovna šola je bila privatna ustanova. Leta 1907 je 
postala šola trirazredna. Leta 1919 je bila šola ukinjena in v stavbi je začela leta 1920 delovati dvorazredna slovenska šola. 
Med drugo svetovno vojno je bil pouk okrnjen, po njej pa je delovalo na šoli pet oddelkov. Leta 1957 je postala osemletka, 
leta 1962 so ji kot podružnici priključili osnovni šoli Teharje in Kompole, leta 1966 pa še osnovno šolo Svetina. Leta 1967 je bilo 
zgrajeno novo šolsko poslopje na Lipi. Podružnično šolo Teharje so ukinili in šoli v Štorah sta ostali še podružnici Kompole in 
Svetina. Leta 1996 je bil šoli priključen še vrtec Lipa. Stavba je bila leta 1998 adaptirana.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Štore.

VSEBINA
Šolska kronika, 1857–1980; matični listi učencev, 1931–1958; zapisniki zbora kolektiva, 1937–1990; zapisniki sveta šole, 1967–
1991.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

OSNOVNA šOlA DObOVeC SI_ZAC/1296

ČAS NASTANKA: 1937–1970
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Osnovna šola Dobovec je kot popolna delovala do leta 1966, nato pa kot podružnica. Leta 1970 je šolo obiskovalo še 43 otrok. 
Stavba je bila takrat že v tako slabem stanju, da so začeli za te otroke iskati alternativno rešitev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo na Osnovni šoli Trbovlje, katere podružnica je Osnovna šola Dobovec.

VSEBINA
Kronika, 1941–1970, šolska matica, 1937–1966, matični listi učencev, 1939–1960.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica rokopis
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2003)

OSNOVNA šOlA AlOjZ HOHKRAUt tRbOVlje SI_ZAC/1297

ČAS NASTANKA: 1837–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 16 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šolo na Vodah sta ustanovila lastnika steklarne. Delovati je začela leta 1838, leta 1873 pa je šolo prevzela bratovska skladnica 
Trboveljske premogokopne družbe. Prostor je šola dobila v stari glažuti, ki so jo leta 1880 obnovili. Leta 1882 je šola dobila 
pravico javnosti. Število šolobiskujočih otrok je strmo raslo. 1892. je Trboveljska premogokopna družba postavila novo šolsko 
poslopje na Vodah, namenjena je bila tako dečkom kot deklicam. Leta 1895 je stavbo poškodoval potres. V tem poslopju je 
bil pouk še po drugi svetovni vojni, ko je šola dobila ime po narodnem heroju Alojzu Hohkrautu. Osnovna šola v tej stavbi 
deluje od leta 1973 kot podružnica, kajti leta 1972 je bila zgrajena v Trbovljah sodobna šolska zgradba s 30 učilnicami za 
enoizmenski pouk za vse trboveljske učence od 5. do 8. razreda.

Viri in literatura:
Janko Orožen, Zgodovina Trbovelj, Hrastnika in Dola, str. 683–692.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Trbovlje – Podružnični šoli Alojza 
Hohkrauta Trbovlje.

VSEBINA
Kronika deške šole, 1837–1945; kronika dekliške šole, 1883–1914; kronika obeh šol, 1941–1943; kronika Osnovne šole Trbovlje, 
1945–1958; kronika Osnovne šole Alojz Hohkraut, 1945–1972, 1988/89; pionirska kronika, 1960–1973; kronika planinske sku-
pine, 1972–1977; šolska matica, 1938–1962; matični listi, 1939–1965; matična knjiga zaposlenih, 1945–1972.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2003)

OSNOVNA šOlA šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/1298

ČAS NASTANKA: 1873–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetek šolstva v Šmarju pri Jelšah sega v konec 18. stoletja. S poukom naj bi po pričevanjih začeli leta 1797, ko je bilo zgrajeno 
novo župnišče in so starega namenili šoli. Leta 1873 je bilo všolanih kar 23 naselij, šola pa je bila trirazredna. Leta 1878 je bilo 
zgrajeno novo šolsko poslopje s petimi učilnicami. Leta 1882 je šola dobila šolski vrt in organizirala kmetijske nadaljevalne 
tečaje za odraslo mladino. Šola je najprej delovala kot mešana ljudska šola, od leta 1901 pa se je delila na štirirazredno de-
ško in trirazredno (od leta 1909 štirirazredno) dekliško šolo, ki je gostovala v stari šolski stavbi. Po prvi svetovni vojni je zopet 
postala mešana ljudska šola. Leta 1927 je postala sedemrazredna. Od leta 1932 je bila v njej tudi kmetijsko nadaljevalna šola. 
Leta 1936 so na šoli odprli razred za otroke s posebnimi potrebami (duševno in telesno slabše razvite). Vsa leta okupacije je 
šola delovala. Šola ima sedaj šest podružnic: Kristan Vrh, Mestinje, Sladka Gora, Sv. Štefan, Šentvid pri Grobelnem, Zibika.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah.
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VSEBINA
Kronika šole, 1873–1951, matični listi, 1921–1950.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2003)

OSNOVNA šOlA lembeRg SI_ZAC/1299

ČAS NASTANKA: 1821–1916
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki pouka v Lembergu segajo v 18. stoletje. Od leta 1821 je imela šola stalnega učitelja, ki je opravljal tudi službo organista. 
Do leta 1856 je bila šola zasebna. Šolska zgradba je bila postavljena leta 1904. Osnovna šola (OŠ) Lemberg je svoje delovanje 
preselila v Mestinje, kjer je bilo leta 1975 zgrajeno novo šolsko poslopje in deluje sedaj kot podružnica OŠ Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Lemberg se je nahajalo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah.

VSEBINA
Šolska kronika, 1821–1916.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2003)

OSNOVNA šOlA SlADKA gORA SI_ZAC/1301

ČAS NASTANKA: 1854–1964
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kraj se je razvil ob božjepotni cerkvi sv. Marjete sredi 18. stoletja. Že leta 1854 je bilo zgrajeno šolsko poslopje, ki je bilo leta 
1896 obnovljeno. Šola je kot samostojna delovala do leta 1973, ko je postala podružnica Osnovne šole Šmarje pri Jelšah. V 
šolskem letu 2003/04 je šolo obiskovalo komaj devet otrok. V šolski stavbi deluje tudi potujoči vrtec.

HISTORIAT FONDA
Ko je šola postala podružnica, so na matično šolo predali tudi gradivo. Ta ga je hranila do predaje Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Kroniki, 1854–1940, 1946–1964.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2000)

OSNOVNA šOlA FRANKOlOVO SI_ZAC/1318

ČAS NASTANKA: 1816–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 18 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovnošolski pouk je na Frankolovem potekal od leta 1816. Takrat je prišel na Frankolovo organist in mežnar Konrad Edler, 
ki je poučeval 16 otrok v cerkveni kajži. Število šolobiskujočih otrok je raslo, zato so za šolske potrebe postavili leseno poslopje, 
ki je služilo pouku do leta 1863, ko so v neposredni bližini cerkve postavili zidano šolsko zgradbo. Šolo so obiskovali otroci iz 
naselij: Beli Potok, Bukovje, Dol, Lipa, Loka, Lindek, Zabukovje, Straža, Stražica, Selce, Rakova Steza, Verpete, Globoče, Ilovca, 
Rove. Leta 1906 so zgradili novejšo šolsko stavbo in jo leta 1967 obnovili in dogradili.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Frankolovo.

VSEBINA
Šolske kronike, 1816–1989, kronika pionirskega odreda Mirko Bračič, 1972–1981; katalogi učencev, 1845–1944, matični listi 
učencev, 1913–1960; zapisniki sej učiteljskega zbora, 1953–1990; razrednikova poročila o učnem uspehu in vedenju, 1980–1990; 
okrožnice in obvestila, 1969–1993; tedniki in razrednice, 1945–1970 (vzorčno); zapisniki sej šolskega odbora, 1958–1964, 
zapisniki in sklepi sej zbora delovne skupnosti, 1965–1989; svet staršev, 1974–1991; osnovna organizacija zveze sindikatov, 
1975–1991; zaključni računi, 1960–1974.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1319

ČAS NASTANKA: 1763–1984
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 31 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Viri omenjajo, da se je pouk začel že leta 1763; leta 1782 pa so Konjice dobile prvo osnovno šolo – trivialko, ki je delovala v 
mežnariji. Prvo šolsko poslopje so zgradili poleg cerkve in ga leta 1867 adaptirali. Leta 1893 je bila za potrebe nemško govorečih 
otrok ustanovljena nemška osnovna šola, ki je že leta 1896 dobila lastno šolsko stavbo. Leta 1909 je dobila novo stavbo tudi 
slovenska šola in tako postala šestrazredna mešana ljudska šola. Po prevratu je nemška šola postala dekliška osnovna šola, 
slovenska pa deška. V okviru šole je delovala tudi strokovno nadaljevalna šola. Na vrtu so gojili sadno drevje in murve, ki 
so služile potrebam gojenja sviloprejk. Šolo so obiskovali otroci iz naselij: Blato, Prevrat, Zgornja Pristava, Slovenske Konjice, 
Konjiška vas, Prežigal, Breg, Škalce, Dobrava, Gabrovlje, Spodnje Preloge, Vešenik, Bezina, Zeče, Gabrovnik, Nova vas, Polene. 
Leta 1958 je Občinski ljudski odbor v Slovenskih Konjicah izdal odlok o ustanovitvi I. (sedaj Osnovna šola Pod Goro, priključena 
ji je tudi osnovna šola s prilagojenim programom – Osnovna šola V parku) in II. osnovne šole (sedaj Osnovna šola Ob Dravinji).

HISTORIAT FONDA
Dokumentacija je bila do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjena pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Slovenske Konjice (sedaj 
Osnovna šola Pod Goro).

VSEBINA
Šolska kronika, 1763–1958, pionirska kronika, 1974–1990; katalogi učencev, 1870–1939; matični listi otrok, 1905–1976; spriče-
vala; prevodnice in odpustnice (vzorčno); spisi o delu odbora za splošni ljudski odpor in družbeno samozaščito, 1973–1984.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2004)

OSNOVNA šOlA čRešNjICe SI_ZAC/1323

ČAS NASTANKA: 1861–1988
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je bila osnovana leta 1850. Pouk je potekal do leta 1896 v mežnariji. Šola je delovala kot trivialka z enim učiteljem. Leta 
1896 je bilo zgrajeno šolsko poslopje z eno učilnico. Šola je po drugi svetovni vojni delovala kot nepopolna in se leta 1964 
priključila Osnovni šoli Frankolovo kot njena podružnica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo osnovne šole Črešnjice je bilo shranjeno na Osnovni šoli Frankolovo.

VSEBINA
Kronika šole, 1861–1952; katalogi učencev, 1889–1940, matični listi učencev, 1912–1960, šolska matica, 1938–1960; načrt šole, 
1898, šolski prostori in šolski vrt, 1946; priključitev Osnovne šole Črešnjice k Osnovni šoli Frankolovo, 1964; letni delovni načrti, 
1974–1988; poročila, zaključni računi, statistika, dopisi 1926, 1930–1935.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA PODgORje SI_ZAC/1331

ČAS NASTANKA: 1840–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Poskus ustanovitve osnovne šole v Podgorju sega v leto 1885; leta 1888 so začeli iskati ustrezne prostore za pouk in stanovanje 
učitelja. Maja 1889 so sklenili najemno pogodbo za polovico hiše Gorica 16. Pouk se je začel jeseni 1889; šolo je obiskovalo 
30 dečkov in 19 deklic iz Podgorja, Podgorice in Pekla. Število šolobiskujočih je bilo najvišje prva leta po prvi svetovni vojni, 
potem pa je počasi stagniralo. Po drugi svetovni vojni so si prizadevali posodobiti stavbo; leta 1960 so izpeljali elektrifikacijo. 
Zaradi pomanjkanja otrok je bil najprej ukinjen peti razred, otroke pa so prešolali v Sevnico in Zabukovje. Postopoma sta bili 
obe šoli, tako v Podgorju kot v Zabukovju, ukinjeni in otroci prešolani v Sevnico.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Podgorje je prišlo na Osnovno šolo Sevnica, ko je le-ta postala njena podružnica. Dokumentacijo je 
prevzel Zgodovinski arhiv Celje skupaj z gradivom Osnovne šole Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki posestnikov davčne občine Podgorje, 1840; kronika šole, 1889–1931; matični listi učencev, 1912–1941; šolski katalogi, 
1889–1937; razrednice, 1945–1950; zapisniki šolskega odbora, 1957–1961; seznam knjig učiteljske knjižnice, 1962.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA StUDeNeC PRI SeVNICI SI_ZAC/1332

ČAS NASTANKA: 1879–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Pouk je najprej potekal v mežnariji, leta 1878 pa so zgradili šolsko stavbo, ki jo je obiskovalo 162 otrok. Največje število šolo-
obveznih otrok je zabeleženo za leto 1912, kar 385. Med drugo svetovno vojno so bili ljudje s tega območja izseljeni. Šola je po 
vojni delovala kot štirirazrednica, obiskovalo pa jo je 253 otrok. Zaradi upadanja števila otrok so morali preiti na kombinirani 
pouk, ki so ga organizirali skupaj z Osnovno šolo Bučka. Višje razrede osnovne šole pa so otroci obiskovali v Sevnici. Sedanja 
šola deluje kot podružnica Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Prvotno šolsko poslopje (z nekaj adaptacijami) še vedno 
služi svojemu namenu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je prišlo na Osnovno šolo Sevnica, ko je Osnovna šola Studenec postala njena podružnica. Zgodovinski arhiv Celje 
je prevzel dokumentacijo Osnovne šole Studenec skupaj z gradivom Osnovne šole Sevnica.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1879–1940; razrednice in tedniki, 1930–1950; matični listi učencev, 1911–1941; zapisniki učiteljskih konferenc, 
1890–1941; razrednice in tedniki, 1945–1978 (vzorčno).

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2004)

OSNOVNA šOlA SeVNICA SI_ZAC/1333

ČAS NASTANKA: 1878–1975
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 52 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Osnovnošolski pouk v Sevnici se je začel leta 1782. Prvo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1871; leta 1904 pa so za šolske 
potrebe adaptirali še poslopje gostilne. Všolani so bili naslednji kraji: Sevnica, Šmarje, Orehovo, Drožanje, Podvrh, Žurkov 
Dol, Žigrski Vrh, Brezovo, Pečje, Ledina, Orešje, Metni Vrh, Vranje in Stržišče. Od leta 1884 do konca prve svetovne vojne je v 
Sevnici delovala tudi privatna šola nemškega šolskega društva. Šola je hitro napredovala in leta 1926 bila že sedemrazredna. 
Leta 1967 je bilo za šolske potrebe zgrajeno novo poslopje. Šola je dobila ime po ustreljenem talcu Savu Kladniku. Leta 1980 
je bil zgrajen še prizidek. Šola ima še dve podružnici v Loki pri Zidanem Mostu in na Studencu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici.

VSEBINA
Kronika šole, 1883–1940; pionirska kronika, 1963–1971; katalogi učencev, 1878–1943; razrednice in tedniki, 1939–1970; ma-
tični listi učencev, 1909–1960; statistika, 1930–1937; inšpekcijsko poročilo, 1883; inšpekcijski zapisniki, 1886–1916; zapisniki 
učiteljskih konferenc, 1889–1962; zapisniki sej šolskega odbora, 1957–1964; matične knjige, 1962–1975; zapisniki aktiva Zveze 
socialistične mladine Slovenije (ZSMS), 1969–1975.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2004)

OSNOVNA šOlA VelIKA DOlINA SI_ZAC/1341

ČAS NASTANKA: 1930–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovno šolstvo v Veliki Dolini sega v leto 1856, ko je začela delovati nedeljska šola, ki je že po dveh letih postala enorazredna 
in je gostovala v mežnariji. Leta 1870 je bila ustanovljena tudi šola na Jesenicah, ki pa se je že po nekaj letih pridružila šoli v 
Veliki Dolini. Leta 1890 je šola postala trirazredna in prostorsko vprašanje je bilo potrebno nujno rešiti, zato so kupili poslopje 
bivšega gostilničarja s hišno številko 14 ter ga prilagodili šolskim potrebam. Prostorski problem so leta 1934 rešili z adaptacijo 
poslopja, ki je služilo šolskim namenom še kar nekaj let po drugi svetovni vojni. Leta 1965 so zgradili novo šolsko poslopje 
in mu leta 1983 dodali prizidek, v katerem je dobil prostor tudi vrtec. Leta 1997 so poslopje obnovili in dogradili za potrebe 
devetletke, ki so jo postopoma vpeljali – leta 2001 v prvem in 2003 v sedmem razredu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Velika Dolina.

VSEBINA
Kronika šole, 1945–1992; matični listi učencev, 1930–1974; zapisniki roditeljskih sestankov, 1965–1993, zapisniki konferenc uči-
teljskega kolektiva, 1974–1993, zapisniki sej delovne skupnosti, zbora delavcev, 1966–1982, zapisniki sej sveta šole, 1979–1989; 
šolske okrožnice in obvestila, 1973–1992; samoupravni splošni akti, 1973–1986; zaključni računi, 1970–1990.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2004)

OSNOVNA šOlA DObRNA SI_ZAC/1342

ČAS NASTANKA: 1909–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovno šolsko izobraževanje (nedeljska šola) je na Dobrni delovalo od leta 1831 do 1856, ko je šola postala enorazredna 
(trivialka). Leta 1861 je bilo zgrajeno prvo šolsko poslopje, ki je kmalu postalo pretesno, zato so morali dodatne šolske prostore 
najemati v privatnih stavbah. Sedanjo šolsko zgradbo so začeli graditi leta 1954 s prostovoljnim delom in prispevki krajanov 
ter zdravilišča. Šola je leta 1958 postala osemrazredna, leta 1961 pa se je preselila v novo stavbo, ki so ji leta 1975 dozidali še 
sodobno telovadnico. Šolski okoliš zajema kraje: Dobrna, Vinska Gorica, Vrba, Klanc, Lokovina pri Dobrni, Loka nad Dobrno, 
Zavrh nad Dobrno, Pristova, Parož, Strmec nad Dobrno, Brdce nad Dobrno in Rupe. Šolo obiskuje v povprečju nekaj nad 
dvesto učencev, v njenem okviru deluje tudi Vrtec Dobrna.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Dobrna.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1909–1944; razrednice, tedniki, vpisnice, 1948/49–1960/61; matični listi učencev, 1921–1947; okrožnice, 
vabila, 1945–1959; konferenčni zapisniki, 1945–1956; poročila, statistika, 1948–1953.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA ZAbUKOVje SI_ZAC/1347

ČAS NASTANKA: 1931–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovno šolo v Zabukovju so obiskovali otroci iz krajev: Zabukovje, Podgorje, Mrzla Planina, Praprotno, Podgorica, Dol, 
Orešje, Trnovec, Podvrh, Vranje in Laše. Začetki osnovnega šolstva segajo v drugo polovico 19. stoletja; literatura navaja leto 
1895. Novo šolsko poslopje pa je bilo zgrajeno leta 1949. Šola je po drugi svetovni vojni delovala kot nepopolna osnovna šola 
in bila v sedemdesetih letih ukinjena, otroci pa prešolani v Sevnico.

HISTORIAT FONDA
Gradivo osnovne šole Zabukovje je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno v arhivu Osnovne šole Sevnica.

VSEBINA
Kronika, 1934/35, matični listi otrok, 1931–1941, okrožnice, 1951–1954; udeležba na pohodu po poteh okupirane Ljubljane, 1960.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA SVetI ANtON SI_ZAC/1348

ČAS NASTANKA: 1941–1942
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovna šola je delovala ob cerkvi in skupini hiš naselja Gorenji Leskovec. Ta del naselja domačini imenujejo Sveti Anton. 
Obiskovali so jo otroci iz krajev: Poklek, Kališovec, Presladol, Stranje, Dobrova in Gorenji Leskovec. Šola je bila ukinjena in 
otroci prešolani v Osnovno šolo na Blanci. Stavba še stoji; v njej deluje Društvo kmečkih žena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo (posamezni dokumenti) je bilo shranjeno med gradivom Osnovne šole Sevnica in ga je Zgodovinski arhiv Celje prevzel 
skupaj z gradivom Osnovne šole Sevnica.

VSEBINA
Spričevala, 1941, 1942.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA leDINA SI_ZAC/1349

ČAS NASTANKA: 1946–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Šola je delovala (kot nepopolna) po drugi svetovni vojni v najeti učilnici v privatni hiši; obiskovali so jo otroci iz krajev Ledina 
in Orešje. Namenjena je bila otrokom nižjih razredov, ki so nadaljevali šolanje v 6 km oddaljeni Sevnici. Po rešitvi prostorskega 
problema sevniške šole v sedemdesetih letih je bila ukinjena in otroci prešolani v Sevnico.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Ledina je bilo shranjeno v arhivu Osnovne šole Sevnica in v arhiv prevzeto skupaj z njenim gradivom.

VSEBINA
Šolska matica in kazalo, 1946–1960; zapisniki sej šolskega odbora, 1957–1959; razrednica, 1946/47.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA bUčKA SI_ZAC/1350

ČAS NASTANKA: 1949–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Pouk se je začel leta 1858, šolsko poslopje pa je bilo zgrajeno leta 1896. Obiskovali so jo otroci iz krajev: Bučka, Močvirje, Jer-
man Vrh, Štrit, Dule, Resa, Gorenje Radulje, Dolenje Radulje. Šola je do leta 1964 delovala kot samostojna ustanova. Zaradi 
zmanjšanega števila otrok je bila po tem letu priključena k Osnovni šoli Sevnica kot njena podružnica. Z novo lokalno uredi-
tvijo leta 1994 pa je bila Bučka z okolico priključena k novo ustanovljeni Občini Škocjan in tako je tudi šola na Bučki postala 
podružnica Osnovne šole Frana Metelka Škocjan.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Sevnica in kot tako prevzeto v Zgodovinski arhiv Celje skupaj z gradivom Osnovne 
šole Sevnice.

VSEBINA
Razrednice, 1949–1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA PODVRH SI_ZAC/1351

ČAS NASTANKA: 1939–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Po drugi svetovni vojni so za potrebe šole preuredili privatno hišo, last splošnega ljudskega premoženja. Obiskovali so jo 
učenci nižjih razredov (1. in 2. razred) osnovne šole iz krajev: Podvrh, Trnovec, Stržišče, Vranje. V šolskem letu 1960/61 je to šolo 
obiskovalo vsega 16 otrok. Šola je bila v sedemdesetih letih ukinjena, otroci pa prešolani na Osnovno šolo Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno v arhivu Osnovne šole Sevnica in kot tako prevzeto skupaj z gradivom matične šole.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1939–1941, šolska matica in kazalo, 1945–1960; delovodnik, 1946–1955; inšpekcijski zapisniki, 1957–1961; 
zapisniki sej šolskega odbora, 1958–1961.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)
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OSNOVNA šOlA RAZbOR SI_ZAC/1352

ČAS NASTANKA: 1941–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki osnovnega šolstva segajo v leto 1849; bolj reden pouk je potekal od leta 1877 v kaplaniji. Poučeval je župnik Josip 
Kolarič. Leta 1879 pa jim je uspelo zaposliti izprašanega učitelja Blaža Jurka, ki je svoje delo opravljal kar 45 let. V začetku 
vseh šoloobveznih otrok niti niso mogli sprejeti, ker je bila učilnica premajhna. Šolska občina je že leta 1881 kupila zemljišče 
za šolo in šolski vrt. Stavba je bila postavljena leta 1866; na njej je spominska plošča, da je bila tu od septembra do decembra 
1944 partizanska šola. Šolo so obiskovali otroci iz krajev: Razbor, Okroglice, Orešje, Podgorica. Šolo so leta 1979 zaprli, otroke 
pa prešolali v Loko in v Sevnico. Stavbo so obnovili; v njej sedaj gostuje Don Pierinov dom za odvisnike.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Razbor je bilo shranjeno v arhivu Osnovne šole Sevnica in skupaj z gradivom matične šole tudi prevzeto 
v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Matični list učenca, 1941, matična knjiga, 1962.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA VINSKA gORA SI_ZAC/1367

ČAS NASTANKA: 1941–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kraj se je najprej imenoval Sv. Janez, nato Šentjanž na Vinski gori in od leta 1955 Vinska Gora. Začetek poučevanja sega v leto 
1830. Prva znanja so otroci dobivali v kaplaniji. Prvotna šolska zgradba je bila postavljena v neposredni bližini cerkve. Redna 
šola je bila ustanovljena leta 1888. Novo šolsko poslopje so postavili leta 1973. Šolo obiskujejo otroci iz krajevne skupnosti 
Vinska Gora do četrtega razreda, višje razrede pa v Velenju in na Dobrni.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Dobrna do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje. Prevzeto je bilo skupaj z gradivom 
Osnovne šole Dobrna.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1941–1944, odpustnice, 1942.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA lOče PRI POljčANAH SI_ZAC/1379

ČAS NASTANKA: 1880–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 23 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovnošolski pouk v Ločah sega v leto 1790; učil je organist in cerkovnik v mežnariji. Leta 1811 so najeli prostor v privatni 
hiši, pouk pa je obiskovalo 37 otrok. Pouk v novem (še nedokončanem) šolskem poslopju se je začel leta 1817 v eni učilnici in 
1827. še v drugi. Do leta 1870 sta ob osnovni potekali še nadaljevalna in nedeljska šola. Leta 1872 so v učiteljevo stanovanje 
namestili še tretji razred. Leta 1881 je razširjeni šolski okoliš kar vpil po novi šoli, saj je število šoloobveznih otrok preseglo 
300. Novo šolsko poslopje s štirimi učilnicami in tremi stanovanji so zgradili leta 1890. Šolo so obiskovali otroci iz krajev: Sv. 
Duh, Pogled, Kravjek, Podob, Koble, Breg, Klokočovnik, Suhadol, Veliki Lipoglav, Zbelovo, Podpeč, Penoje, Spodnje Laže, 
Mali Lipoglav, Ostrožno, Slatina. Leta 1918 je šola postala šestrazredna. Leta 1964 je šola v Ločah postala centralna šola s 



404

SI_ZAC_A.412

podružnicami pri Sv. Jerneju, na Zbelovem in v Žičah. Prvi prizidek je šola dobila leta 1966, novo telovadnico 1975. in drugi 
prizidek s številnimi učilnicami in kabineti leta 1985.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, na Osnovni šoli Loče.

VSEBINA
Šolska kronika, 1880–1948; katalogi učencev, 1891–1937; matični listi učencev, 1907–1948; zapisniki učiteljskih konferenc, 
1938/39, 1946–1958; šolske okrožnice in obvestila, 1951–1961.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA čRešNjeVeC SI_ZAC/1381

ČAS NASTANKA: 1932–1933
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki šolstva v Črešnjevcu segajo v leto 1833. Pouk je najprej potekal v kaplaniji, leta 1840 pa so zgradili prvo šolsko zgradbo. 
Leta 1871 je šola postala dvorazredna. Zaradi razširitve v trirazrednico so zgradili novo šolsko stavbo leta 1874. Obiskovali so jo 
otroci iz krajev: Črešnjevec, Leskovec, Farovec, Pretrež, Stari Log, Brezje, Trnovec, Vrhloga in Lokanja vas. Osnovna šola spada 
sedaj v občino Slovenska Bistrica. Leta 2007 so v Črešnjevcu sprejeli sklep, da imenujejo šolo po svojem rojaku dr. Jožetu Pučniku.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Črešnjevec je bilo shranjeno na Osnovni šoli Loče pri Poljčanah in v arhiv prevzeto skupaj z njenim 
gradivom.

VSEBINA
Razrednica o prisotnosti učencev in tednik šolskega dela, 1932/33.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA SVetI jeRNej SI_ZAC/1382

ČAS NASTANKA: 1874–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovno šolstvo sega v leto 1870. Prva stavba, namenjena šoli, je iz leta 1873, druga pa iz 1893. Leta 1890 je šolo obiskovalo 
208 otrok. Pouk je potem potekal v obeh stavbah. Po drugi svetovni vojni je šola imela 3 oddelke in 186 šoloobiskujočih otrok. 
Všolani kraji: Sv. Jernej, Kolačno, Petelinjek, Ličenca, Brezje, Zgornje Laže, Vrh, Kravjek in Koble. Sedaj deluje kot podružnica 
Osnovne šole Loče.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Sv. Jernej je bilo shranjeno na Osnovni šoli Loče pri Poljčanah in skupaj z gradivom matične šole pre-
vzeto v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Kronika šole, 1889–1950; katalogi učencev, 1874–1936; razrednice, 1931–1954; zapisniki učiteljskih konferenc, 1936–1939, 
1945–1951; šolska matica in kazalo, 1938–1962.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)
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OSNOVNA šOlA ZbelOVO SI_ZAC/1383

ČAS NASTANKA: 1942–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1811 je okrajna gosposka na Zbelovem dobila načrt in dovoljenje za gradnjo šolskega poslopja, vendar do tega zaradi 
nezainteresiranosti ni prišlo in tako so šolo gradili v Ločah, ki so jo obiskovali tudi otroci iz Zbelovega. Po drugi svetovni vojni 
pa so začeli s šolskim poukom tudi na Zbelovem. Šolo so obiskovali otroci iz krajev: Zbelovo, Zbelovska Gora, Mlače, Spodnje 
Laže, Podpeč. Pouk je bil najprej v najeti gostilniški sobi, leta 1955 pa so zgradili šolsko poslopje. Kot mnoge druge manjše 
šole je bila tudi ta v sedemdesetih letih ukinjena in otroci prešolani v Osnovno šolo Loče.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Zbelovo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Loče in v arhiv prevzeto skupaj z njenim gradivom.

VSEBINA
Matična knjiga učencev, 1942–1963.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA žIče SI_ZAC/1384

ČAS NASTANKA: 1847–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Redni šolski pouk v Žičah sega v leto 1847. Do leta 1927 je pouk potekal v najetih prostorih, tega leta pa so se učenci preselili v 
novo šolsko poslopje. Šola je bila iz dvorazrednice razširjena v trirazrednico. Obiskovalo jo je 110 otrok. Obiskovali so jo otroci 
iz Žič in Draže vasi. Leta 1945 je šolo obiskovalo 140 otrok. Sedaj deluje kot podružnica Osnovne šole Loče.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Žiče je bilo shranjeno na Osnovni šoli Loče pri Poljčanah in skupaj z gradivom matične šole prevzeto 
v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Kronika šole, 1847–1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA ReKA SI_ZAC/1401

ČAS NASTANKA: 1823–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V Ljudsko šolo pri Sv. Petru (pozneje Reka) nad Laškim so prihajali otroci iz Sv. Petra, Male Breze, Sv. Ruperta, Podvina, Pa-
deža, Ojstrega in Marije Gradca. Leta 1885 so kupili za šolske namene stavbo v Podvinu št. 21 (prej gostilna) in jo priredili za 
potrebe pouka. Šola je bila slovesno odprta 16. novembra 1885 in jo je obiskovalo 62 otrok. Prvi učitelj je bil Ignacij Zupan, 
učni jezik je bil slovenski in nemški. Šola je kmalu prerasla enorazredno stopnjo in leta 1901 jim je uspelo zgraditi primerno 
šolsko poslopje. Leta 1901 se je v prvi razred vpisalo 68 in v drugi 45 otrok. Nameščena je bila nova učna moč – Ana Hrovatin. 
Po smrti nadučitelja Drobniča leta 1915 je šolo do leta 1918 vodila Antonija Drobnič. Leta 1919 pa je vodstvo šole ponovno 
prišlo v moške roke. V letih 1922–1925 je na šoli poučeval tudi slovenski pisatelj Tone Seliškar. Šola deluje kot podružnica 
Osnovne šole Primoža Trubarja Laško.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Laško in prevzeto skupaj z gradivom matične 
šole.

VSEBINA
Kronika šole Osnovne šola Reka, 1885–1996, kronika Osnovna šola pri Sv. Rupertu, 1823–1903; matični listi učencev, 1931–1957, 
katalogi učencev, 1941–1944; plan dela, 1972–1978.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA RečICA SI_ZAC/1402

ČAS NASTANKA: 1926–1977
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovna šola (OŠ) v Rečici je bila ustanovljena 1873. leta. Šolska zgradba je bila leta 1939 dozidana. Med drugo svetovno 
vojno so se vanjo naselili okupatorji, zato je bila ob koncu vojne požgana. Delovala je kot enorazredna osnovna šola. Po vojni 
so zgradbo obnovili. Šola sedaj deluje kot podružnica OŠ Primoža Trubarja Laško, obiskujejo jo učenci od 1. do 4. razreda.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na Osnovni šoli Laško in bilo prevzeto v arhiv skupaj z gradivom 
matične šole.

VSEBINA
Matični listi učencev, 1926–1954, šolska matica in kazalo, 1932–1957; plan dela, 1972–1977.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA VRH NAD lAšKIm SI_ZAC/1403

ČAS NASTANKA: 1881–1977
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki pouka segajo v leto 1863; šola je delovala kot nedeljska do leta 1871. Prvo šolsko zgradbo so postavili leta 1889. Leta 
1918 je zgradba pogorela in leta 1920 so jo obnovili. Leta 1929 je obiskovalo šolo kar 297 otrok. Stavbi tudi druga svetovna 
vojna ni prizanesla; obnovili so jo leta 1947. Leta 1954 je šola postala osemrazredna s 140 učenci. Po trinajstih letih samo-
stojnega delovanja je leta 1967 postala podružnica Osnovne šole Primoža Trubarja Laško. Obiskujejo jo učenci od 1. do 4. 
razreda. Šolsko stavbo so leta 1998 temeljito obnovili.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Laško in skupaj z gradivom matične šole 
prevzeto v arhiv

VSEBINA
Kronika šole, 1918–1976; katalogi učencev, 1881, 1904–1939; razrednice, 1945–1956; matični listi učencev, 1912–1967; plan 
dela, 1972–1977.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)
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OSNOVNA šOlA bReZe SI_ZAC/1404

ČAS NASTANKA: 1917–1979
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Do leta 1952 se je naselje imenovalo Sv. Rupert ali Šentrupert. Šolski pouk sega v leto 1854, potekal je v najetih prostorih; šolska 
stavba pa je bila zgrajena leta 1897. Med drugo svetovno vojno je bilo šolsko poslopje deloma uničeno. Obnovili so ga takoj 
po vojni; leta 1967 je stavba dobila prizidek. Šola je kot samostojna delovala do leta 1968, ko je postala podružnica Osnovne 
šole (OŠ) Laško. Leta 1976 so začeli postopoma ukinjati višje razrede; otroke so prešolali v OŠ Primoža Trubarja Laško in OŠ 
Franja Malgaja Šentjur. Šolo obiskujejo otroci do 4. razreda.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje na Osnovni šoli Laško in prevzeto skupaj z gradivom matične 
šole.

VSEBINA
Kronika šole, 1963–1979; matični listi učencev, 1917, 1931–1964; plan dela, 1973–1977.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

OSNOVNA šOlA RImSKe tOPlICe SI_ZAC/1424

ČAS NASTANKA: 1865–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 17 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvotna šola je bila v Šmarjeti, in sicer od leta 1859 (delovala je v privatni hiši na Ogečah). Obiskovali so jo otroci iz krajev: 
Šmarjeta, Toplice (Rimske), Sevce, Globoko. Leta 1861 so nad cerkveno kletjo dozidali prostor za enorazredno šolo. V tem času 
je šolo obiskoval tudi Anton Aškerc in jo leta 1868 zaključil s prav dobrim uspehom. Vse do leta 1887 je gostovala v najetih 
prostorih, tega leta pa je dobila lastno šolsko poslopje z dvema učilnicama in dvema stanovanjema. Leta 1932 je šola postala 
trirazredna; tretji razred je dobil prostor v učiteljevem stanovanju v pritličju. Leta 1943 je poslopje zasedla nemška vojska, 
zato so ga partizani leta 1944 požgali. Po vojni je pouk najprej potekal v poslopju pošte in v zasebni hiši; obnova šolskega 
poslopja je bila končana šele leta 1954. Z odlokom ministrstva za prosveto je bila šola v šolskem letu 1948/49 preimenovana 
v Osnovno šolo v Rimskih Toplicah. V sedemdesetih letih je šola dobila ime po pesniku Antonu Aškercu. V okviru šole delujejo 
podružnice Jurklošter, Lažiše, Sedraž, Zidani Most.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice

VSEBINA
Kronika šole, 1865–1989; matični listi učencev, 1930–1970; knjiga inšpekcij, 1963–1967; evidenca nagrajenih učencev, 1976–
2000; zapisniki sej sveta staršev, 1980–1991, zapisniki sej učiteljskega zbora, 1979, 1989–1993; organizacijska (letna) poročila, 
1966–2005, plani dela, 1969–2005; publikacije šole, 1999–2005.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA HeNINA SI_ZAC/1425

ČAS NASTANKA: 1886–1985
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola se je prvotno imenovala Šola Sv. Kancijan na Poljani in je spadala v šolsko in krajevno občino Jurklošter. Leta 1886 so z 
odlokom štajerskega deželnega šolskega sveta všolali v to šolo naslednje kraje oziroma dele krajev: Lahov Graben, Paneče in 
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Polana. V šolskem letu 1902/03 je šolo obiskovalo 83 otrok, leta 1941 jih je bilo 92. Šola je po drugi svetovni vojni delovala kot 
popolna, čeprav je število učencev strmo upadalo – leta 1966 jih je bilo le še 59. Leta 1975 je na šoli ostal samo še en učitelj in 
24 učencev, ki so obiskovali prvi, tretji in peti razred. Za obstoj šole so si krajani prizadevali v največji možni meri, a leta 1985 
je šolo obiskovalo le še 7 otrok.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Rimske Toplice in skupaj z gradivom matične 
šole tudi prevzeto v arhiv.

VSEBINA
Kronika šole, 1886–1985; matična knjiga učencev, 1963–1981.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA lAžIše SI_ZAC/1426

ČAS NASTANKA: 1884–1980
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovno znanje je pred ustanovitvijo šole podajal mežnar dvakrat tedensko. Prvo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1884 
in takrat se je v njem tudi začel reden pouk. Šola je imela status enorazrednice, dvorazrednica je postala leta 1925. Prvotno 
se je šola imenovala Šola Sveti Miklavž nad Laškim. Leta 1945 je bila šola požgana; po vojni so s poukom začeli v gostilniški 
sobi in obenem začeli tudi z obnovo požgane stavbe. Jeseni 1946 je bila obnovljena ena učilnica in pozneje celotna stavba. 
Zaradi prostorske stiske je pouk potekal v dveh izmenah. Zaradi manjšanja števila otrok je šola v šolskem letu 1979/80 imela 
samo še prva dva razreda, ki ju je obiskovalo le 11 otrok.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Rimske Toplice in skupaj z gradivom matične 
šole tudi prevzeto v arhiv.

VSEBINA
Kronika šole, 1884–1941, 1946–1980; matična knjiga učencev, 1962–1980.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA SeDRAž SI_ZAC/1427

ČAS NASTANKA: 1947–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki osnovnošolskega pouka segajo v leto 1806, redni pouk pa se je začel leta 1866. Za šolske potrebe je bila zgrajena 
stavba leta 1890; ta je bila leta 1944 požgana in po končani vojni obnovljena. Leta 1947 je šolo obiskovalo 146 otrok, pouk pa 
je potekal v štirih oddelkih. Leta 1955 je šolo obiskovalo le še 82 otrok in pouk je potekal v treh oddelkih. Šola je kot popolna 
delovala do leta 1960, ko so učence višjih razredov preusmerili v sosednje osnovne šole: Rimske Toplice, Dol pri Hrastniku in 
Laško. Leta 1994 je bilo zgrajeno novo šolsko poslopje, v katerem so dobili prostore učenci do četrtega razreda in vrtec. To 
leto je obiskovalo šolo 26 in malo šolo 12 otrok.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Rimske Toplice in skupaj z gradivom matične 
šole tudi prevzeto v arhiv.

VSEBINA
Kronika šole, 1947–1995, matična knjiga učencev, 1962–1981.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA lOKAVeC SI_ZAC/1428

ČAS NASTANKA: 1934–1975
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je delovala od leta 1880. Obiskovali so jo v glavnem otroci iz Lokavca. Junija 1941 je šolo zasedel nemški okupator in pouk 
je potekal v nemščini do leta 1944. Leta 1945 je obiskovalo šolo 65 otrok, leta 1952 pa jih je bilo samo še 45, zato je šola postala 
nepopolna in so otroci od petega razreda dalje obiskovali šolo v Rimskih Toplicah. Leta 1975 je šolo obiskovalo le še 14 otrok.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Lokavec je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Rimske Toplice in 
prevzeto v arhiv skupaj z gradivom matične šole.

VSEBINA
Kronika šole, 1934–1975; matična knjiga učencev, 1961–1974.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA jURKlOšteR SI_ZAC/1429

ČAS NASTANKA: 1945–1987
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Z osnovnim šolstvom so začeli leta 1859. Prvo šolsko poslopje je bilo zgrajeno leta 1859 in leta 1945 požgano. Pouk je prvo leto 
po vojni potekal v župnišču, pozneje pa v zasilni dvorani lesne industrije. Leta 1945 je šolo obiskovalo 146 otrok, leta 1948 pa 
že 175. Šola je bila štirirazredna; razredi višje osnovne šole so bili priključeni 3. in 4. razredu. Novo šolsko poslopje so zgradili 
leta 1954. Kot popolna je šola delovala do leta 1977, ko so bili višji razredi v celoti prešolani na Osnovno šolo Rimske Toplice. 
Leta 1987 je šolo obiskovalo še 32 otrok; pouk je potekal v dveh kombiniranih oddelkih.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Jurklošter je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Rimske Toplice in 
prevzeto v arhiv skupaj z gradivom matične šole.

VSEBINA
Kronika šole, 1945–1962, 1966–1987; matična knjiga učencev, 1963–1985.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA ZIDANI mOSt SI_ZAC/1430

ČAS NASTANKA: 1945–1981
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki izobraževanja segajo v leto 1852. Pouk so obiskovali otroci iz Zidanega Mosta, Čelovnika, Marije Širje, Velikega Širja, 
Sv. Petra, Suhadola in Šavne Peči. Poslopje, ki je bilo zgrajeno po ustanovitvi šole, so leta 1871 dogradili. Ker je bila šola leta 
1944 popolnoma porušena, je po vojni potekal pouk v stavbi, ki je bila last splošnega ljudskega premoženja. Leta 1947 so 
začeli z gradnjo nove šole, ki je bila končana jeseni 1951. Zaradi pomanjkanja učnega osebja so od jeseni 1959 učenci od 6. 
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do 8. razreda obiskovali Osnovno šolo Radeče; leta 1964 so se jim pridružili še učenci 5. razreda. Leta 1980 je šolo obiskovalo 
samo še 45 otrok.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Zidani Most je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Rimske Toplice in 
skupaj z gradivom matične šole prevzeto v arhiv.

VSEBINA
Kronika šole, 1945–1960; matični listi učencev, 1945–1954; razrednice, 1945–1953; statistična poročila, 1945–1952; seznam 
učiteljev, ki so učili na šoli v letih 1873–1961; zapisniki sej šolskega odbora, 1958–1967; novogradnja šole, 1947–1949; dnevnik 
dela 1980/81.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA KOPRIVNICA SI_ZAC/1432

ČAS NASTANKA: 1909–1987
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovno šolstvo sega v leto 1838; bilo je v cerkvenih rokah. Leta 1866 je bila ustanovljena državna šola. Šolsko poslopje je 
bilo zgrajeno leta 1865 in je služilo svojemu namenu do druge svetovne vojne, ko je bilo požgano (leta 1944). Po vojni je bila 
stavba obnovljena. Šola je bila do leta 1903 enorazredna, po tem letu pa je hitro napredovala in bila leta 1938 že petrazredna. 
Šolo so obiskovali otroci iz krajev: Koprivnica, Veliki Dol, Vojsko, Veliki Kamen, Mrčna sela, Mali Kamen, Reštanj, Gorjane in 
Vetrnik. Nova stavba zgrajena leta 1974. V okviru šole deluje tudi otroški vrtec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, Osnovni šoli Koprivnica.

VSEBINA
Kronika šole, 1946–1961, pionirska kronika, 1964–1980; matični listi učencev, 1909–1976; zvezki pedagoških (psiholoških) 
opazovanj, 1979–1987; zaključni računi, 1964–1976; zapisniki konferenc učiteljskega zbora, 1968–1970.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

OSNOVNA šOlA VRHOVO SI_ZAC/1434

ČAS NASTANKA: 1947–1964
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Osnovna šola (OŠ) na Vrhovem je začela delovati leta 1947 v privatni hiši. Delovala je v sklopu OŠ Radeče; imela je dva oddelka 
in štiri razrede, ki jih je obiskovalo v povprečju 50 učencev. Leta 1963 so privatno stavbo, v kateri je gostovala šola, odkupili; 
zaradi upada šoloobiskujočih otrok ni bilo smiselno graditi šolskega poslopja. Leta 1964 je bila šola zaradi neprimernosti 
prostorov in pomanjkanja učencev ukinjena; učenci so bili prešolani v OŠ Radeče.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Osnovne šole Vrhovo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Radeče in prevzeto v 
arhiv skupaj z gradivom matične šole.

VSEBINA
Kronika šole, 1947–1964; šolska matica, 1951–1964; zapisniki sej krajevnega šolskega odbora, 1957–1963; zaključni račun, 1963.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)
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OSNOVNA šOlA DUšAN POžeNel lAšKO SI_ZAC/1444

ČAS NASTANKA: 1924–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Na državni ljudski šoli Laško je že pred drugo svetovno vojno (verjetno od leta 1932) deloval oddelek s prilagojenim progra-
mom za otroke s posebnimi potrebami. »Pomožni oddelek« je po drugi svetovni vojni ponovno zaživel leta 1946. Leta 1954 
ga je obiskovalo 20 otrok. Šola se je širila in postala osemrazredna; leta 1970 jo je obiskovalo že 100 učencev. Od leta 1995 
deluje kot podružnična šola s prilagojenim programom za otroke s posebnimi potrebami za območje celotne občine Laško.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu, na šoli s prilagojenim programom.

VSEBINA
Kronika šole, 1954–1983; popisnice, osebni listi, matični listi gojencev, 1924–1970; tedniki, razrednice, imeniki, 1949–1969; 
zapisniki učiteljskih konferenc, 1994–1996; plani dela, 1992–1996.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)
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SReDNje šOlStVO SI_ZAC_A.420

ČAS NASTANKA:1809–1993
KULTURNI KONTEKST

V sklop srednjega šolstva spadajo vse vrste šol med osnovnim in visokim šolstvom (poklicno in strokovno izobraževanje) in 
predstavljajo najbolj razčlenjen del izobraževalnega sistema. Načrtovanje, programiranje in izvajanje izobraževanja je ure-
jeno po načelih socialnega partnerstva. Omogoča pridobitev nižje poklicne izobrazbe po 2 letih in pol izobraževanja, srednje 
poklicne izobrazbe po treh letih v šoli ali v dualnem sistemu menjaje v šoli in pri delodajalcu, srednje strokovne izobrazbe po 
4 letih v šoli ali 2 letih po končanem 3-letnem izobraževanju ali enoletnem poklicnem tečaju po končani gimnaziji ali štiriletni 
strokovni šoli. Srednja strokovna izobrazba se pridobi tudi z mojstrskim oziroma delovodskim ali poslovodskim izpitom, ki se 
opravlja pri obrtni ali gospodarski zbornici.
Do srede 18. stoletja so bile edine srednje šole gimnazije. Različne oblike poklicnega usposabljanja so se zlasti razvile v 19. 
stoletju – meščanske šole in realke so izobraževale za meščanske poklice, trgovske in obrtne šole (imenovane tudi nadaljevalne) 
pa so usposabljale za trgovce in obrtnike. V okviru ljudskih šol so delovale gospodinjske in kmetijske šole (tečaji za osnovni 
šoli odrasla dekleta in fante). Za vstop v srednjo šolo (meščansko šolo, nižjo gimnazijo, realko) so se učenci lahko odločali po 
uspešno zaključenem 4. razredu osnovne šole. Z nižjo gimnazijo je bilo možno nadaljevati šolanje na višji gimnaziji, zrealko 
na različnih tehniških in strokovnih šolah, v poklicne šole ali na učiteljišče pa so se lahko vpisali tudi učenci meščanske šole. 
Šolske reforme v 20. stoletju in poenotenje osnovne šole pa omogočajo učencem, da se lahko po uspešno končani osnovni 
šoli vpišejo v katerokoli srednjo šolo. Končana ustrezna srednja šola (zaključni izpit, matura) omogoča dijakom vpis na 
visokošolski študij ali na univerzo.

Viri in literatura:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_v_sloveniji/ (12. 11. 2010)
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 251, 252.
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gImNAZIje SI_ZAC_A.422

ČAS NASTANKA: 1809–1975
KULTURNI KONTEKST

Gimnazije kot splošnoizobraževalne ustanove so začele nastajati v dobi reformacije – skozi vse obdobje delovanja so pred-
stavljale ustanovo, ki je dajala podlago za nadaljnji študij.
Prvo tovrstno stanovsko šolo so na slovenskem narodnostnem ozemlju ustanovili protestantski stanovi v Celovcu leta 1553, 
drugo pa deset let pozneje v Ljubljani. Po zmagi protireformacije in izgonu protestantskih učiteljev sta obe ustanovi prenehali 
delovati. Monopol nad gimnazijskim izobraževanjem so poslej prevzeli jezuiti. Z razvojem naravoslovnih ved in skladno s po-
trebami razvijajoče se družbe je postalo jezuitsko šolstvo zastarelo in v 18. stoletju je avstrijska država reformirala gimnazijsko 
izobraževanje s prvim državnim učnim načrtom – uvedli so pouk zgodovine, geografije, aritmetike in naravoslovja; nemščino 
(italijanščino) pa povzdignili v učni jezik. Latinščina, ki je bila dotlej učni jezik, je postala glavni učni predmet. Gimnazijska 
reforma leta 1818 je odpravila pouk naravoslovja in delno matematike in gimnazije so znova postale čiste latinske šole. Bile 
so šestrazredne. Po marčni revoluciji je bilo gimnazijsko izobraževanje posodobljeno – gimnazije so postale osemrazredne 
splošnoizobraževalne ustanove, uvajati so začeli sistem predmetnega pouka in maturitetni izpit. Srednješolska profesura 
je postala akademski poklic s pripadajočim družbenim ugledom. Slovenščina je bila fakultativni učni predmet za Slovence, 
učni jezik je bila nemščina. Boj za priznanje slovenščine kot učnega jezika je dosegel nekaj uspehov z dvojezičnostjo nižjih 
gimnazijskih razredov v Celju in Mariboru. V začetku 20. stoletja sta delovali le dve slovenski gimnaziji – državna v Gorici in 
škofijska v Šentvidu pri Ljubljani. Zakon iz leta 1929 je predvideval dve vrsti gimnazij – klasične in realne. Med vojno je okupator 
to šolstvo potujčil. Takoj po osvoboditvi je izšel odlok o organizaciji srednjih šol. Privatne šole so bile podržavljene. Temeljni 
zakon o obveznem sedemletnem šolanju (4 osnovni razredi, 3 višji) leta 1946 je omogočal, da so se učenci po končanem 4. 
razredu vpisali v nižjo gimnazijo, ki je bila triletna, in nato v višjo, ki je trajala pet let. Po uvedbi osemletne šolske obveznosti 
so 4 višje razrede spremenili v nižjo gimnazijo, višje gimnazije pa so postale štiriletne. Občutno spremembo je prineslo poeno-
tenje osnovnega šolstva in ukinitev nižjih gimnazij (postale so višji razredi osnovne šole). Tako so gimnazije dokončno postale 
štiriletne, ukinjene so bile klasične gimnazije. Po letu 1962 se je postopoma tudi spreminjala vsebina pouka; poleg znanja 
potrebnega za nadaljnji študij so uvajali še dodatna strokovna znanja za poklice, ki zahtevajo širšo izobrazbo in učiteljišča 
prekvalificirali v gimnazije pedagoške smeri (1964–1968).
Zaradi vse večje težnje po poenotenju srednjega šolstva je prišlo v začetku osemdesetih let do uvedbe usmerjenega izobraže-
vanja. V šolskem letu 1983/84 je zaključila šolanje zadnja generacija gimnazijskih maturantov. Gimnazije so bile kot splošno-
izobraževalne ustanove ukinjene, kajti obveljalo je načelo, da naj vsaka srednja šola posreduje učencem poleg splošne tudi 
strokovno izobrazbo. Kar dobro desetletje je trajalo, da se je usmerjeno izobraževanje pokazalo kot zgrešeno in gimnazije so 
ponovno dobile vlogo splošnoizobraževalnih ustanov, ki dajejo podlago za univerzitetni študij.
Leta 1996 je bil sprejet Zakon o gimnazijah, ki ureja izobraževanje v splošnih in strokovnih gimnazijah ter po opravljeni maturi 
omogoča nadaljevanje izobraževanja na univerzi in v visokem šolstvu. Za dijake, ki zaključijo strokovno srednjo šolo in bi 
želeli opravljati maturo, pa nekatere gimnazije organizirajo maturitetni tečaj, ki lahko traja največ eno leto.

Viri in literatura:
Ivanka Zajc Cizelj, I. gimnazija v Celju 1808–1975, Celje 2005, str. 5, 13.
Enciklopedija Slovenije, zvezek 3, Ljubljana 1989, str. 212–215.

gImNAZIjA tRbOVlje SI_ZAC/0306

ČAS NASTANKA: 1945–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Jeseni 1945 je v poslopju meščanske šole začela delovati gimnazija. Prva leta je imela sedem razredov (3 razrede nižje gim-
nazije in 4 višje) in pozneje osem. S šolsko reformo v petdesetih letih je postala štirirazredna in se tako izenačila z ostalimi 
srednjimi šolami; postala je Državna gimnazija Trbovlje. Leta 1956 so v Trbovljah dobili še ekonomsko šolo, ki je gostovala 
v drugem nadstropju nekdanjega poslopja meščanske šole. Leta 1957 so poslopje, ki je bilo zgrajeno leta 1927, nadzidali in 
adaptirali. Zaradi vse večjih teženj po poenotenju srednjega šolstva je prišlo v začetku osemdesetih let do uvedbe usmerje-
nega izobraževanja. V šolskem letu 1983/84 je zaključila šolanje zadnja generacija gimnazijskih maturantov in gimnazija 
je končno postala srednja družboslovna šola. Po sprejetju zakona o gimnazijah leta 1996 je srednja družboslovna šola, ki 
združuje gimnazijski in ekonomski program, postala Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema nahajalo pri ustvarjalcu, Gimnaziji Trbovlje.
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VSEBINA
Vpisnice, 1945/46–1952/53; konferenčni zapisniki in zapisniki sej učiteljskega zbora, 1945–1953, zapisniki sej izpitnega odbora, 
1952–1955; nižji tečajni izpiti, 1946–1950, višji tečajni izpiti, 1948–1951, gimnazijski tečaj za partijske kadre, 1949/50, tečaj za 
pridobitev izobrazbe oficirjev jugoslovanske armade, 1946–1950; nadzidava in adaptacija gimnazijskega poslopja, 1957; 
personalije – učitelji, 1946–1953.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

I. gImNAZIjA V CeljU SI_ZAC/0845

ČAS NASTANKA: 1809–1975
ZVRST GRADIVA: spisovno, fotografsko in grafično gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 9,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 90 arhivskih škatel, 11 ovojev
HISTORIAT USTVARJALCA

Celjska gimnazija je bila ustanovljena leta 1808. Prvo stavbo za potrebe gimnazije so zgradili leta 1812 in je služila svojemu 
namenu vse do leta 1919. Do leta 1849 je bil učni jezik latinski, pozneje pa nemški. Leta 1895 so v parlamentu in v poslanski 
zbornici razpravljali o vprašanju slovenskih vzporednic na celjski gimnaziji. Z odlokom ministrstva za prosveto so bile leta 
1895 odobrene vzporednice: s šolskim letom 1895/96 k prvemu razredu in postopoma v naslednjih letih še k ostalim trem. 
Novi razredi so bili začasno nameščeni v okoliški osnovni šoli kot Državna nižja gimnazija v Celju. Leta 1897 je bila Državna 
nižja gimnazija ukinjena, njeni razredi pa so prišli v okvir nemške gimnazije in delovali kot samostojni razredi z nemško-
-slovenskim učnim jezikom. Leta 1918 je bila kot učni jezik vpeljana slovenščina, nemščina pa je postala obvezen predmet. 
Učenci slovenske narodnosti so tvorili temeljne razrede državne gimnazije, učenci nemške narodnosti pa so ostali v nemških 
razredih, ki so tvorili samostojne vzporednice v okviru gimnazije; te so delovale samo pol leta. Gimnazija se je po izselitvi 
srbske vojske iz gimnazijskega poslopja končno preselila v pred prvo svetovno vojno zgrajeno šolsko zgradbo, ki še sedaj 
služi svojemu namenu. Število dijakov je strmo naraščalo in leta 1940 se je zavod razdelil na prvo in drugo gimnazijo – pouk 
je potekal izmenično, v načrtu pa je bila tudi gradnja dveh gimnazijskih poslopij. Načrte je prekinila vojna; število dijakov je 
med vojno padlo iz 1419 na 339. Po vojni je število dijakov ponovno raslo. Za dijake, ki so zaradi vojne prekinili šolanje, so bili 
organizirani tečaji. V letih 1958–1966 je na gimnaziji delovala večerna gimnazija. Z usmerjenim izobraževanjem je gimnazija 
v začetku osemdesetih let postala Srednja družboslovna šola, ki je kot taka delovala do leta 1990. Dokončno je izobraževanje 
v splošnih in strokovnih gimnazijah uredil Zakon o gimnazijah leta 1996. Gimnazija ima danes več programov, poleg splošne 
gimnazije (v njenem okviru delujejo tudi športni oddelki) ima še klasično in umetniško gimnazijo glasbene smeri (skupaj z 
Glasbeno šolo Celje).

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, I. gimnaziji v Celju.

VSEBINA
Kronika, 1809–1890; matrika, 1809–1851, statistični pregled dijakov, 1809–1862; fotografije, Izvestja, 1852–1899; direktorjeve 
okrožnice, 1937–1941; inventar profesorske in dijaške knjižnice, 1895–1918; razredni katalogi – redovalnice, 1887–1943, katalogi 
– vpisnice, 1851–1943; knjiga okrožnic, 1938–1941; zapisniki višjih tečajnih izpitov (mature), 1946–1958, zapisniki sej konferenc 
in profesorskega zbora, 1945–1972; plani in poročila, 1963–1973; zapisniki sej šolskega odbora, 1954–1963, zapisniki sej sveta 
šole, 1964–1972, zapisniki sej upravnega odbora, 1960–1972; zapisniki sklepov koordinacij odbora za stabilizacijo, 1975.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, latinski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 2005)

II. gImNAZIjA Celje SI_ZAC/0846

ČAS NASTANKA: 1945–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 18 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Dekliška in deška meščanska šola sta se po vojni leta 1945 preimenovali v dekliško oziroma deško nižjo gimnazijo in se leta 
1947 združili v en zavod, ki je dobil ime II. gimnazija. Z občinskim odlokom je bilo določeno, da se šola razvije v popolno 
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gimnazijo. Leta 1953 je tako šola že imela osem razredov. Po uvedbi šolske reforme so II. gimnazijo ukinili; njene višje razrede 
so vključili v I. gimnazijo, ki je postala štirirazredna šola druge stopnje, nižje pa v višje razrede III. osnovne šole v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na III. osnovni šoli Celje.

VSEBINA
Kronika, 1946–1956; vpisnice, 1945–1958; zapisniki sej profesorskega zbora, 1945–1958; poročila razrednikov, statistična 
poročila, 1956–1958; ocenjevalni listi učiteljev in profesorjev; zapisniki o izpitih, 1945–1958.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

gImNAZIjA bRežICe SI_ZAC/1343

ČAS NASTANKA: 1945–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Gimnazija je dobila svoje prostore v frančiškanskem samostanu. Nemci so leta 1941 izgnali frančiškane iz Brežic, samostan 
pa zaplenili in v njem uredili nemško gimnazijo. Po vojni je v teh prostorih nadaljevala delo slovenska gimnazija. Prva leta 
je poleg osnovnega gimnazijskega programa izvajala še nižje tečajne izpite, kurze za oficirje Jugoslovanske armade (letal-
stvo), oficirsko in večerno delavsko gimnazijo. Stavbo so leta 1966 obnovili in dozidali. Več let je gimnazija delovala v sklopu 
šolskega centra z ekonomsko in trgovsko šolo. Jeseni 1999 pa je postala samostojna ustanova – Gimnazija Brežice s tremi 
izobraževalnimi programi: gimnazija, ekonomska gimnazija in maturitetni tečaj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, na Gimnaziji Brežice.

VSEBINA
Vpisnice, 1945–1957; zapisniki nižjih tečajnih izpitov, zapisniki sej razrednih učiteljskih zborov, 1947–1949.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)
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SReDNje StROKOVNe šOle SI_ZAC_A.424

ČAS NASTANKA: 1904–1993
KULTURNI KONTEKST

V srednje strokovno izobraževanje se lahko vključi posameznik po končani osnovni šoli ali pridobljeni nižji poklicni izobraz-
bi. Dijaki ga po štirih letih zaključijo s poklicno maturo, ki omogoča vpis na visoke strokovne šole. Lahko pa se odločijo za 
maturitetni tečaj, ki traja eno leto, in opravijo maturo, ki omogoča vpis v fakultetne programe.
Strokovno šolstvo je izšlo iz težnje srednjega sloja, da si s pomočjo naravoslovne in tehniške izobrazbe omogoči dostop do 
visokega izobraževanja, kar pomeni, da srednja strokovna (tehniška) šola omogoča izobrazbo za poklic inpredznanje za 
visokošolski študij. Zanjo je torej značilno močno povezovanje med splošno in strokovno izobrazbo.
Srednje strokovno šolstvo se je v Sloveniji razvilo iz realk. Prva tovrstna šola je bila ustanovljena leta 1728 v Idriji, in sicer teh-
niška in zemljomerska šola. Strokovne predmete so od leta 1769 uvajali tudi na šolah, ki jih je ustanovila Kranjska kmetijska 
družba. V Ljubljani je bila leta 1782 ustanovljena babiška in mediko-kirurška šola, ki je odprla vrata strokovnemu šolanju 
zdravstvenih delavcev. Prva tehniška strokovna šola pa je bila ustanovljena leta 1920 v Ljubljani.
Srednje tehniško in strokovno šolstvo je doživelo svoj razcvet po drugi svetovni vojni – najprej so se absolventi bolj ali manj 
zaposlovali v proizvodnji in drugih dejavnostih. V devetdesetih letih pa se je ta trend občutno obrnil v prid nadaljevanja 
šolanja. Nadaljnje šolanje spodbujajo tudi programi strokovnih šol, ki so po reformah v zadnjih tridesetih letih postali vse 
bolj splošni in teoretični.
Strokovno šolstvo obsega več kot 20 strokovnih usmeritev: strojno, metalurško, gradbeniško, geodetsko, rudarsko, elektroteh-
niško, kemijsko, lesarsko, tekstilno, kmetijsko, gozdarsko, živilsko, grafično-papirniško, za poštni promet, cestno-prometno, 
zdravstveno, ekonomsko, trgovinsko, gostinsko-turistično, upravno-administrativno in policijsko.
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ureja izobraževanje za pridobitev nižje in srednje poklicne ter srednje 
strokovne izobrazbe. Srednja strokovna izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu srednjega strokovnega poklicno-
-tehniškega izobraževanja ter po poklicnem tečaju z opravljeno poklicno maturo.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 351, 352.
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006).

SReDNjA šOlA KRšKO SI_ZAC/1374

ČAS NASTANKA: 1904–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 26 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Iz dokumentov je razvidno, da je v Krškem že leta 1904 delovala obrtno nadaljevalna šola. Po drugi svetovni vojni je poleg 
osnovnega programa izvajala še nižje tečajne izpite, kurze za oficirje Jugoslovanske armade (letalstvo), oficirsko in večerno 
delavsko gimnazijo. Od leta 1952 je bila organizirana kot srednješolski in šolski center in izvajala programe: pomočniški iz-
piti, delovodska šola (strojniki, elektro – jaki tok), poklicna šola za voznike motornih vozil, strojni tehniki, elektro tehniki. Kot 
srednja tehniška šola je delovala od leta 1957. Leta 2005 se je Srednja šola Krško preoblikovala v dve organizacijski enoti, ki 
sta Tehniška gimnazija ter Srednja poklicna in strokovna šola; obe delujetav okviru Šolskega centra Krško-Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, na Srednji šoli Krško.

VSEBINA
Katalogi učencev Obrtno nadaljevalne šole, 1904–1927; matične evidence: Poklicna kovinarska šola, 1970–1982, Delovodska 
šola – strojniki, 1971–1981, Srednja šola – strojni tehniki, 1970–1983, Delovodska elektro šola – jaki tok, 1974–1981, Srednja 
šola – elektrotehniki, 1970–1981; diplome, 1976–1986; Poklicna šola za voznike motornih vozil – matična knjiga, 1980; plani, 
poročila, samoupravni splošni akti, 1952–1988; zapisniki sej sveta šole, 1965–1992, zbora delavcev, 1971–1987, delegacije 
delavcev v svetu šole, 1984–1993, upravnega odbora, 1963–1970, izvršilnega odbora, 1974–1982, redovalnih konferenc, 
1968–1990, strokovnega kolegija, 1972–1987.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)
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StROKOVNe / POKlICNe šOle SI_ZAC_A.425

ČAS NASTANKA: 1835–1970
KULTURNI KONTEKST

Osnova razvoja in delovanja poklicnega šolstva je vajeništvo, ki temelji na učenju s posnemanjem in urjenjem v delovnih 
spretnostih. Zametki tega šolstva so se začeli s cehovskim rokodelskim izobraževanjem, nedeljskimi ponavljalnimi in nada-
ljevalnimi ter obrtnimi šolami. Mojstri so velikokrat dobili z dežele v uk nepismene vajence, ki niso mogli obiskovati nadalje-
valnih šol in so morali osnovno znanje pridobivati v nedeljskih šolah. Vajenec ni mogel opraviti pomočniškega izpita, če ni bil 
izprašan iz verouka, branja, pisanja in računanja. Poklicno izobraževanje za dekleta se je začelo šele po letu 1788, ko so bile 
ustanovljene dekliške industrijske šole za predenje in pletenje – delovale so kot posebni oddelki pri osnovnih šolah. V drugi 
polovici 19. stoletja pa so bolj organizirano začele delovati obrtne šole; teoretični pouk je potekal ob nedeljah in praznikih, 
med tednom pa so bili vajenci zaposleni pri mojstru.
Po drugi svetovni vojni so strokovne šole doživele več reform – najprej je izobraževanje potekalo v vajenskih šolah, ki so jih 
imenovali tudi šole za učence v gospodarstvu, v strokovnih šolah s praktičnim poukom, ki so izobraževale kvalificirane de-
lavce, in v mojstrskih šolah za visokokvalificirane delavce in mojstre. Leta 1967 so bile z Zakonom o srednjem šolstvu uvedene 
enotne poklicne šole, ki so formalno dobile status srednjih šol. Pouk je bil lahko organiziran celoletno – praktični in teoretični 
pouk je izvajala šola (kar ustreza sistemu strokovne šole s praktičnim poukom) –, ali periodično –praktični pouk je izvajala 
delovna organizacija, teoretični pa šola (kar ustreza sistemu vajenske šole). Leta 1970 sprejet Zakon o poklicnem izobraže-
vanju in urejanju učnih razmerij je uvedel izobraževanje za poklice z ozko usmeritvijo, ki so se pred tem enostavno poučevali 
(priučeni delavci). Usmerjeno izobraževanje je dokončno odpravilo alternativne oblike izobraževanja za kvalificirane poklice, 
na račun praktične se je povečal obseg splošne in strokovno-teoretične izobrazbe. Poklicno šolstvo je nazadovalo in šele v 
devetdesetih letih 20. stoletja začelo znova pridobivati na veljavi – povečeval se je obseg praktičnega usposabljanja in krčil 
obseg splošne izobrazbe.
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju iz leta 2006 ureja pridobivanje nižje in srednje poklicne izobrazbe. Nižja 
poklicna izobrazba se pridobi po izobraževalnem programu nižjega poklicnega izobraževanja z opravljenim zaključnim izpi-
tom, srednja pa po izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja z opravljenim zaključnim izpitom. Nižje in 
srednje poklicno izobraževanje izvajajo šole skupaj z gospodarsko družbo oziroma s samostojnim podjetnikom (delodajalcem). 
V izobraževanje za pridobitev nižje poklicne izobrazbe se lahko vključi, kdor je izpolnil osnovnošolsko obveznost in uspešno 
zaključil najmanj 7. razred osnovne šole oziroma 6. razred osemletke. Vključi se lahko tudi tisti, ki je zaključil osnovnošolsko 
izobraževanje po prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom. Za vključitev v program srednjega poklicnega 
izobraževanja pa se zahteva uspešno končana osnovna šola ali zaključeno nižje poklicno izobraževanje.

Viri in literatura
Enciklopedija Slovenije, zvezek 9, Ljubljana 1995, str. 48–50.
Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/2006).

tRgOVSKA šOlA tRbOVlje SI_ZAC/0294

ČAS NASTANKA: 1945–1953
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je začela delovati januarja 1946 kot gospodarska šola za vajence trgovskih podjetij. Prvo leto je bilo vpisanih 30 vajencev. 
Poučevali so naslednje predmete: slovenščina, srbohrvaščina, trgovinstvo, računstvo, blagoznanstvo, lepopis.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na Gimnaziji in ekonomski šoli Trbovlje.

VSEBINA
Vpisnice, 1945/46–1952/53; redovalnice, 1946–1953; zaključni izpiti, 1948–1951; delovodnik, 1947–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

šOlSKI CeNteR šeNtjUR SI_ZAC/0745

ČAS NASTANKA: 1906–1970
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijska šola v Šentjurju je bila ustanovljena leta 1909; bila je prva tovrstna šola s slovenskim učnim jezikom v Habsburški 
monarhiji. Leta 1930 je bila v njenem sklopu ustanovljena še gospodinjska šola. Leta 1947 je postala Državna živinorejska 
šola, 1953. Splošna kmetijska šola, 1954. Kmetijsko gospodinjska šola. Leta 1962 je oddala posestvo kmetijskemu kombinatu 
Šentjur in ukinila oddelek za sadjarstvo ter se preimenovala v Živinorejsko šolo; s 1. 1. 1962 je bila priključena Kmetijskemu 
izobraževalnemu centru v Celju. V sklopu šole je deloval tudi internat za gojence gostinske in živinorejske šole. Leta 1981 
se je center preimenoval v Srednjo kmetijsko-živilsko šolo Celje in v šolskem letu 1990/91 v Srednjo vrtnarsko, kmetijsko in 
gospodinjsko šolo Celje. Leta 1997 se je šola ponovno osamosvojila kot Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur in razširila 
delovanje ter leta 2004 postala Šolski center Šentjur s strokovnim poklicnim in srednješolskim izobraževanje za kmetovalca, 
gospodinjo, kmetijskega mehanika, tehnika in kmetijsko-podjetniškega tehnika, živilskega tehnika, pomočnika slaščičarja/
peka, slaščičarja, peka in živilskega tehnika.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, na Šolskem centru Šentjur.

VSEBINA
Kronika šole, 1909–1940, 1953–1962; katalogi udeležencev kmetijskega in gospodinjskega tečaja, 1910–1936, šolski katalogi, 
1932–1949; načrti za kmetijsko šolo, 1906–1909, gradnja kmetijsko gospodinjske šole, 1930–1933; razrednice, 1931–1944; ro-
dovne knjige krav, 1910–1955, popisi krav in bikov, 1945–1956, hlevske knjige, 1946–1955, pašna knjiga, 1915–1919; dnevniki 
in redovalnice – vzorčno, vpisnice dijakov, 1953–1970.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

NeDeljSKA NADAljeVAlNA šOlA Celje SI_ZAC/0850

ČAS NASTANKA: 1835–1869
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Nedeljska nadaljevalna šola je delovala v okviru celjske glavne šole in je bila namenjena dečkom, ki so se odločili za obrtne 
poklice. Pouk v splošnih predmetih je bil ob nedeljah in praznikih, in sicer po dve uri tedensko; učil jih je navadno eden od 
učiteljev glavne šole, verouk pa kaplan mestne župnije. Med tednom so bili učenci zaposleni pri mojstrih. V glavnem so to 
šolo obiskovali otroci obrtnikov in kmetov iz Celja in okolice. Kot nedeljska je šola delovala v letih 1829–1869. Leta 1878 so 
dečki dobili redno obrtno šolo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo nedeljske nadaljevalne šole je prevzel Zgodovinski arhiv Celje leta 1968 v sklopu mestnih osnovnih šol; do prevzema 
je bilo shranjeno na II. osnovni šoli Celje.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1835, 1838–1846, 1848–1859, 1864–1869.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

ObRtNA IN VAjeNSKA šOlA Celje SI_ZAC/0851

ČAS NASTANKA: 1883–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 36 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtna nadaljevalna šola je bila ustanovljena z odločbo c. kr. deželnega šolskega sveta leta 1878. Šola je imela nalogo 
teoretično in praktično usposabljati naraščaj za delo v obrtnih, tehničnih in trgovinskih dejavnostih. Do leta 1929 sta bila 
dva temeljna razreda, potem pa trije; pripravljalni razred je bil ukinjen leta 1932. Šola je delovala tudi med okupacijo. Po 
osvoboditvi je postala samostojen zavod s stalnim učnim osebjem. S prostorskim problemom se je šola srečevala od svoje-
ga nastanka pa do leta 1955, ko je dobila prostore v stavbi na Ljubljanski cesti. Na podlagi resolucije o reformi strokovnega 



420

SI_ZAC_A.425

šolstva je Občinski ljudski odbor Celje izdal 29. 1. 1963 odločbo o ustanovitvi Šolskega centra »Boris Kidrič«, v katerega so se 
združile: Vajenska šola Borisa Kidriča (Ljubljanska cesta), Vajenska šola za kovinarsko stroko v Celju in Vajenska šola v Žalcu.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu oziroma njegovem nasledniku, na Šolskem 
centru »Boris Kidrič«.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1883–1940; vpisnice, 1941–1962; konferenčni zapisniki, 1908–1947, 1954–1956; zapisniki sej šolskega odbora, 
1931–1940.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

VAjeNSKA šOlA mOZIRje SI_ZAC/0852

ČAS NASTANKA: 1945–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi poskus ustanovitve vajenske šole v Mozirju sega že v leto 1932, drugi pa v leto 1946. Oba poskusa sta bila brezuspešna. 
Tovrsten pouk so učenci obiskovali v šoli na Rečici ob Savinji, ki je delovala od leta 1946 do 1951 in je predhodnica mozirske 
vajenske šole, ki je delovala do leta 1958, ko je bila v skladu z določili šolske reforme ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi vajenske šole je gradivo prevzela Skupščina občine Mozirje in ga leta 1968 izročila Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Konferenčni zapisniki, 1950–1958; kronika vajenske šole, 1945–1958, pregled predmetnikov in učnega uspeha, 1945–1954.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc 1985)

ObRtNA NADAljeVAlNA šOlA V RADečAH SI_ZAC/0853

ČAS NASTANKA: 1907–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtno nadaljevalna šola v Radečah je začela delovati na prelomu 20. stoletja (verjetno leta 1907). Obiskovali so jo mizarski, 
dimnikarski, čevljarski, trgovski, pekovski, brivski, ključavničarski, usnjarski, kovaški in mesarski vajenci. Praktični pouk je 
potekal pri obrtnih mojstrih, teoretični pa v prostorih osnovne šole. Najprej je delovala kot Obrtno nadaljevalna šola, leta 
1945 je postala Strokovno nadaljevalna šola in leta 1947 Šola za učence v gospodarstvu raznih strok. V njenem okviru je v 
letih 1961 in 1962 delovala tudi delovodska šola kot Večerna šola za visokokvalificirane delavce.

HISTORIAT FONDA
Gradivo obrtno nadaljevalne šole je bilo shranjeno na Osnovni šoli Radeče in predano arhivu skupaj z osnovnošolsko do-
kumentacijo.

VSEBINA
Katalogi in razrednice učencev, 1907–1925; vpisnice, 1945–1950; zaključni izpiti, 1950, 1951; spisi večerne šole za visokokvali-
ficirane delavce, 1960, 1961.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)
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VAjeNSKA šOlA tRbOVlje SI_ZAC/0854

ČAS NASTANKA: 1912–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1912 je bila ustanovljena Obrtno nadaljevalna šola Trbovlje, ki je delovala za območje takratne občine Trbovlje. Po drugi 
svetovni vojni je delovala kot Šola za učence v gospodarstvu in Vajenska šola raznih strok. Leta 1960 se je šola preosnovala 
v periodično Vajensko šolo ter zajemala učence iz Trbovelj, Zagorja in Hrastnika. Leta 1961 je bil ustanovljen Obrtno izobra-
ževalni center za kovinsko, lesno in oblačilno stroko. Ta je bil že leta 1962 ukinjen.

HISTORIAT FONDA
Gradivo obrtne in vajenske šole Trbovlje je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri imetniku oziroma nasle-
dniku ustvarjalca, Izobraževalnem centru Trbovlje.

VSEBINA
Šolski katalogi, 1912–1940; konferenčni zapisniki, 1945–1947 in 1956–1962, zapisniki sej šolskega odbora, 1959–1962; zaključna 
računa, 1960 in 1961; zapisnik o delu likvidacijske komisije, 1962; statistična poročila, 1954–1962.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

VAjeNSKA šOlA VeleNje SI_ZAC/0855

ČAS NASTANKA: 1925–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1925 je bila v Velenju ustanovljena obrtno nadaljevalna šola; na začetku je imela le dva razreda – prvi in pripravljalni, 
slednji je bil leta 1933 ukinjen. Prostore in učila je dobila na osnovni šoli in tudi učiteljski kader je bil osnovnošolski. Med oku-
pacijo šola ni delovala. Ponovno so jo odprli leta 1946 kot vajensko šolo raznih strok. Leta 1961 se je velenjski šoli priključila 
Vajenska šola Šoštanj, že naslednje leto pa je bila Vajenska šola Velenje priključena Obrtno izobraževalnemu centru v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo obrtne in vajenske šole Velenje je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Velenje, kjer 
je potekal tudi strokovni pouk.

VSEBINA
Kronika, 1952–1958, s povzetkom od leta 1925; katalogi, 1925–1941; vpisnice, 1945–1962; zaključna računa, 1961 in 1962; 
konferenčni zapisniki, 1946–1961.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObRtNA NADAljeVAlNA šOlA V žAlCU SI_ZAC/0856

ČAS NASTANKA: 1899–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je bila ustanovljena konec 19. stoletja (verjetno leta 1899; od takrat so namreč dokumenti, ki pričajo o njenem delovanju). 
Leta 1937 je postala strokovno nadaljevalna šola. Njeno delovanje je prekinila okupacija. Po drugi svetovni vojni je delovala 
kot vajeniška šola za razne stroke do leta 1963, ko se je priključila Šolskemu centru Boris Kidrič v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo obrtno nadaljevalne šole v Žalcu so ob selitvi izobraževanja v Celje izročili izvajalcu programa – Šolskemu centru 
Boris Kidrič, ki je gradivo izročil arhivu.
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VSEBINA
Zapisniki sej šolskega odbora, 1900–1940; blagajniška knjiga, 1899–1950; katalogi učencev, 1900–1941; vpisnice, 1945–1962.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica rokopis, gotica rokopis
PRIPOMOČKI: arhivski popis

INDUStRIjSKA KOVINARSKA šOlA Celje SI_ZAC/0857

ČAS NASTANKA: 1946–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnica Industrijske kovinarske šole (IKŠ) Celje je bila Kovinarska šola Tovarne emajlirane posode. Na podlagi odločbe 
Občinskega ljudskega odbora Celje z dne 1. 7. 1961 se je IKŠ z vsemi osnovnimi in obratnimi sredstvi pripojila k Tehniški šoli v 
Celju, ki je bila ustanovljena leta 1959.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Industrijske kovinarske šole Celje je leta 1961 prevzela Tehniška šola Celje kot naslednica strokovnega izobraževanja 
in ga leta 1976 predala arhivu.

VSEBINA
Glavne vpisnice, 1948–1961; redovalnice, 1946–1961.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

INDUStRIjSKA KOVINARSKA šOlA štORe SI_ZAC/0858

ČAS NASTANKA: 1946–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je bila ustanovljena leta 1946 in je izobraževala učence za potrebe metalurške in kovinskopredelovalne industrije. 
Osnovana je bila kot nižja industrijska šola in je spadala v resor Sveta za industrijo. Leta 1952 je dobila status vajenske šole 
in prišla v okvir Sveta za prosveto, znanost in kulturo Ljudske republike Slovenije. Leta 1961 je bil z združitvijo Metalurško 
industrijske šole v Štorah, Vajenske šole za kovinarsko stroko v Štorah in Doma učencev v Štorah osnovan Šolski kovinarski 
in metalurški center Štore (ŠKIMC).

HISTORIAT FONDA
Dokumentacija se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajala pri ustvarjalcu gradiva, Šolskem kovinarskem in me-
talurškem centru.

VSEBINA
Razrednice, 1946–1952; glavne vpisnice, 1946–1962.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

mOjStRSKA šOlA Celje SI_ZAC/0859

ČAS NASTANKA: 1958–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
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HISTORIAT USTVARJALCA
Delovodska šola je bila ustanovljena leta 1958 kot proračunska ustanova. Prostor in učila je dobila na industrijsko kovinarski 
šoli. Razen razredničarke so bili vsi predavatelji honorarni. S priključitvijo k tehniški šoli leta 1961 je bila organizirana kot 
poslovna enota tehniške šole. Šola je bila triletna. Absolventi so dobili naziv mojster. Ukinjena je bila leta 1963.

HISTORIAT FONDA
Delovodska šola se je leta 1961 priključila k celjski tehniški šoli kot poslovna enota; leta 1963 je bila ukinjena. Gradivo je do 
leta 1976 ostalo na Tehniški šoli Celje in bilo tega leta tudi predano v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Kronika mojstrske šole, 1958–1960; glavne vpisnice 1.,2., 3. razreda; diplomske naloge; zaključni račun za leto 1961.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

DRžAVNA DVORAZReDNA tRgOVSKA šOlA Celje SI_ZAC/0860

ČAS NASTANKA: 1908–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kot nedeljska šola je delovala že od leta 1869. V šolskih letih 1905/06 in 1906/07 so na trirazredni dekliški meščanski šoli 
odprli še četrti razred kot nadaljevalni za izpopolnjevanje znanja v gospodinjstvu in trgovstvu; naslednje leto je bil prvemu 
priključen še drugi razred in novembra 1908 je šola postala samostojna občinska ustanova – Handelsschule. Avgusta 1911 se 
je ženskim oddelkom priključil še moški. Leta 1919 se je šola upravno in prostorsko ločila od meščanske šole in postala Državna 
dvorazredna trgovska šola. Po osvoboditvi je bila šola reorganizirana in je delovala v okviru srednje gospodarske oziroma 
ekonomske šole kot triletna gospodarska šola za vajence trgovskih podjetij. Leta 1950 se je preimenovala v Šolo za učence 
v trgovini in se upravno osamosvojila. Leta 1965 so stavbo dozidali. Leta 1969 so šoli priključili še dveletno administrativno 
šolo in ustanovili Ekonomski šolski center. Od leta 1991 deluje kot Srednja ekonomska šola.

HISTORIAT FONDA
Šola je po drugi svetovni vojni delovala v okviru srednje gospodarske šole, zato je bilo tudi starejše gradivo tega ustvarjalca 
v prostorih Ekonomskega šolskega centra, ki je leta 1972 predal to dokumentacijo arhivu.

VSEBINA
Glavne vpisnice, 1908–1944.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

RUDARSKA šOlA V CeljU SI_ZAC/0861

ČAS NASTANKA: 1931–1942
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Spomladi leta 1919 je bila v Celju ustanovljena rudarska šola, ki naj bi izobraževala nadzornike, jamomerce in topilničarje. 
Pokrivala je dokaj široko območje, saj je bila prva leta delovanja edina tovrstna šola v državi. Občina je poskrbela za potrebne 
prostore; poleg šole je bil tudi internat za bolj oddaljene učence. Po drugi svetovni vojni so tovrstno izobraževanje preselili 
v Ljubljano.

HISTORIAT FONDA
S preselitvijo izobraževanja v Ljubljano je bilo najverjetneje tja preseljeno tudi gradivo rudarske šole. Zgodovinski arhiv Celje 
hrani samo fragment tega gradiva, ki se je nahajal pri Janku Orožnu.

VSEBINA
Zapisniki konferenc, 1931–1942.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1989)

ADmINIStRAtIVNA šOlA Celje SI_ZAC/0863

ČAS NASTANKA: 1960–1969
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Šola je bila ustanovljena na podlagi odločbe Občinskega ljudskega odbora 8. julija 1960 kot samostojen zavod, katerega 
naloga je bila vzgoja in izobraževanje biro-tehničnega in upravno-administrativnega kadra. Kot dvoletna strokovna šola 
je delovala do leta 1969. Sklep o soglasju k ukinitvi šole in pripojitvi k Ekonomskemu šolskemu centru, v okviru katerega so 
1969. leta odprli štiriletno upravno administrativno šolo, je izdala Skupščina občine Celje 16. maja 1969.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo pri ustvarjalcu, na Administrativni šoli Celje.

VSEBINA
Ustanovitvena dokumentacija; samoupravni splošni akti; zaključni računi, 1961–1968; zapisniki sej učnega zbora, 1961–1969; 
dosjeji učencev, 1960–1969; kronika oddelka za izobraževanje odraslih, 1966–1969.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2002)

ObRtNA šOlA SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1320

ČAS NASTANKA: 1920–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtna nadaljevalna šola v Konjicah je začela delovati po prvi svetovni vojni (dokumenti so ohranjeni od leta 1920). Teoretični 
pouk je potekal v prostorih osnovne šole, prakso pa so vajenci opravljali pri mojstrih. Leta 1920 so šolo obiskovali bodoči 
mlinarji, čevljarji, krojači, kovači, vrtnarji, ključavničarji, trgovci, mizarji, mesarji, peki, sodarji, soboslikarji, kolarji. Na šoli so 
potekali tudi občasni tečaji. V času okupacije je šola delovala kot splošna poklicna šola. Po drugi svetovni vojni je strokovno 
šolstvo na tem področju za nekaj časa zamrlo. V sedemdesetih letih 20. stoletja pa so na pobudo gospodarstva ustanovili 
šolo za izobraževanje kovinarjev v Zrečah, ki se je razvila v Srednjo poklicno in strokovno šolo, ki zdaj deluje v okviru Šolskega 
centra Slovenske Konjice-Zreče.

HISTORIAT FONDA
Gradivo obrtne šole je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranila Osnovna šola Pod Goro.

VSEBINA
Katalogi učencev, 1920–1944.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2004)
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meščANSKe šOle IN NIžje gImNAZIje SI_ZAC_A.426

ČAS NASTANKA: 1898–1976
KULTURNI KONTEKST

Meščanska šola je bila uzakonjena s tretjim državnim osnovnošolskim zakonom leta 1869 kot splošnoizobraževalna, stro-
kovno usmerjena šola, vanjo so se lahko vpisovali učenci po uspešno končanem 5. razredu osnovne šole. Ustanavljali so jih v 
mestih in večjih industrijskih središčih. Deželni zakon iz leta 1873 je predpisoval, da se v vsakem okraju ustanovi najmanj ena 
meščanska šola, ki jo vzdržuje okraj. Z novelo zakona leta 1883 je bilo določeno, da se vse osemletne osnovne šole preobliku-
jejo v dve šoli, in sicer petrazredno splošno osnovno šolo in trirazredno meščansko šolo. Za vsako meščansko šolo je bil lahko 
sestavljen poseben učni načrt glede na potrebe kraja. Sestavili so ga člani učiteljskega zbora, predstavniki trgovcev, obrtnikov 
in kmetov in ga poslali v potrditev ministrstvu za bogočastje in uk. Leta 1925 so te šole postale štirirazredne, učenci so se v 
meščansko šolo lahko vpisali po uspešno končanem četrtem razredu osnovne šole. Učni načrt, sprejet leta 1926, je uvajal tri 
usmeritve: obrtno-industrijsko, trgovsko in kmetijsko. Absolventi so lahko nadaljevali šolanje na srednjih strokovnih šolah in 
učiteljiščih, ne pa tudi na višjih gimnazijah. In prav to je bil glavni vzrok, da so meščansko šolo leta 1945 ukinili.
Temeljni zakon o obveznem sedemletnem šolanju (4 osnovni in 3 višji razredi) iz leta 1946 je omogočal, da so se učenci po 
končanem 4. razredu vpisali v nižjo gimnazijo, ki je bila triletna, in nato v višjo, ki je trajala pet let. Po uvedbi osemletne šolske 
obveznosti so 4 višje razrede spremenili v nižjo gimnazijo, višje gimnazije pa so postale štiriletne. Občutno spremembo je 
prineslo poenotenje osnovnega šolstva leta 1958 in ukinitev nižjih gimnazij (postale so višji razredi osnovne šole). Tovrstne 
nižje gimnazije so delovale v okviru osnovnih šol, za razliko od nižjih gimnazij v preteklosti, ki so bile del celovitega gimna-
zijskega izobraževanja.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 7, Ljubljana 1993, str. 95, 96; zvezek 3, Ljubljana 1989, str. 212–215.

meščANSKA šOlA tRbOVlje SI_ZAC/0280

ČAS NASTANKA: 1926–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1926 je ministrstvo za prosveto v Beogradu odobrilo ustanovitev meščanske šole v Trbovljah. Pouk je prva leta potekal 
na osnovni šoli. Leta 1928 pa je bila zgrajena namenska zgradba. Šola je med drugo svetovno vojno delovala kot nemška 
»Hauptschule«. Po vojni ni bilo možnosti, da bi organizirali redni pouk, zato pa so izvajali tečaje, ki so imeli namen pripraviti 
učence za vstop v srednjo šolo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Gimnaziji in ekonomski šoli Trbovlje.

VSEBINA
Načrti nove meščanske šole, 1927; katalogi učencev, 1926/27–1932/33, 1942/43, 1943/44; vpisnice učencev (učenk), 1933/34–
1940/41; spisek letnih in izpitnih ocen 4. razreda, 1930–1940.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

NIžjA gImNAZIjA leSKOVeC PRI KRšKem SI_ZAC/0413

ČAS NASTANKA: 1946–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija v Leskovcu je delovala od leta 1950 do 1957. Pouk je potekal v prostorih osnovne šole.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli v Leskovcu.
VSEBINA

Zimski tečaji, 1946; tečajni in popravni izpiti, 1950–1960; vpisnice, 1950–1957.
SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2007)

NIžjA gImNAZIjA ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0541

ČAS NASTANKA: 1946–1976
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija v Zagorju je delovala od leta 1952 do 1957. Pouk je potekal na osnovni šoli Zagorje.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na osnovni šoli Zagorje.
VSEBINA

Vpisnice dijakov, 1945–1957; zapisniki privatnih izpitov, 1952–1956; knjiga odsotnosti, 1946–1976 (knjigo so uporabljali še po 
ukinitvi nižje gimnazije).

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

meščANSKA šOlA ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0565

ČAS NASTANKA: 1936–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Meščanska šola v Zagorju je začela delovati leta 1936 in že prvo leto beležila dokaj visok vpis v prvi razred – kar 110 učencev, 
večinoma otrok rudarjev. Pouk je potekal v prostorih osnovne šole Toplice. Ukinjena je bila leta 1945. Od leta 1945 do 1950 
pa so lahko dijaki še opravljali nižje tečajne izpite.

HISTORIAT FONDA
Gradivo meščanske šole je bilo shranjeno na osnovni šoli Toplice (Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje) in prevzeto v 
Zgodovinski arhiv Celje skupaj z gradivom osnovne šole.

VSEBINA
Kronika šole, 1936–1940; zapisniki učiteljskega zbora, 1936–1941, 1949/50; okrožnice, 1936–1941; zapisniki sej upravnega 
odbora meščanske šole, 1936–1940, 1949–1961.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), cirilica (tipkopis, tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

NIžjA gImNAZIjA KRšKO SI_ZAC/0574

ČAS NASTANKA: 1945–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija v Krškem je delovala od leta 1945 do 1961, ko so zaključili šolanje zadnji dijaki nižje gimnazije. Prostore je 
dobila na Osnovni šoli Krško. V okviru gimnazije je delovala tudi nostrifikacijska komisija, potekali pa so tudi tečaji za prido-
bitev izobrazbe oficirjev jugoslovanske vojske.

HISTORIAT FONDA
Gradivo nižje gimnazije se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na Osnovni šoli Krško, kjer je nižja gimnazija 
delovala od ustanovitve do ukinitve.
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VSEBINA
Vpisnice, 1945–1961; dnevniki in redovalnice, 1945–1949; knjiga inšpekcij, 1949–1961; zapisnik izpitov, 1946–1950; zapisniki 
nostrifikacijske komisije; tečaji za oficirje Jugoslovanske armade.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2002)

NIžjA gImNAZIjA CeRKlje Ob KRKI SI_ZAC/0590

ČAS NASTANKA: 1950–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija Cerklje je delovala od leta 1950 do 1954, kar izpričujejo ohranjeni dokumenti. Pouk je potekal v prostorih 
Osnovne šole Cerklje. Reforma 1958 je nižje gimnazije ukinila in uvedla osemletno šolsko obveznost.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na Osnovni šoli Cerklje ob Krki, kjer je nižja gimnazija tudi 
delovala.

VSEBINA
Vpisnice dijakov, 1950–1954; dnevniki, redovalnice.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

NIžjA gImNAZIjA VOjNIK SI_ZAC/0847

ČAS NASTANKA: 1945–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Na osnovi temeljnega zakona o sedemletnem obveznem šolanju, ki je vpeljal štiri osnovne in tri višje razrede, so lahko šoloob-
vezni otroci namesto višjih razredov osnovne šole obiskovali nižjo gimnazijo. Učni načrt in predmetnik za višje razrede osnovne 
šole in nižjo gimnazijo sta bila enaka. Leta 1950 so uzakonili osemletno šolsko obveznost in štiri višje razrede preimenovali 
v nižje gimnazije - te so tako postale obvezne in izgubile značaj izbirne šole. Nižja gimnazija v Vojniku je delovala od leta 
1945 do 1957. Pouk je bil v prostorih osnovne šole Vojnik. Reforma leta 1958 je nižje gimnazije ukinila in uvedla osemletno 
osnovnošolsko obveznost.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Vojnik.

VSEBINA
Dopolnilni in razredni izpiti, 1945; katalogi učencev, 1945/46–1956/57; proračuni, 1951–1957; zapisniki konferenc učiteljskega 
zbora, 1951–1955.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1996) 

meStNA DeKlIšKA meščANSKA šOlA Celje SI_ZAC/0848

ČAS NASTANKA: 1900–1936
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Mestni šolski svet je 29. oktobra 1900 sprejel sklep o ustanovitvi triletne dekliške meščanske šole v Celju, ki so ga podprle tudi 
krajevne oblasti. Z začetkom šolskega leta 1902/03 je bila petrazredna dekliška šola razširjena v sedemrazredno. Pouk v 6. 
in 7. razredu je potekal po učnem načrtu za 1. in 2. razred meščanske šole. V okviru meščanske šole je leta 1907 deloval še 
posebni tečaj, iz katerega se je pozneje razvila gospodinjska šola. Od leta 1907 do 1918 je v sklopu meščanske šole delovala 
tudi dvoletna dekliška trgovska šola. Meščanska šola je kot triletna delovala do leta 1922, ko je postala štirirazredna. Leta 
1918 je šola postala slovenska z nemškimi vzporednicami; najprej tremi, a že leta 1922 je bila zadnja nemška vzporednica 
ukinjena. Šola je kot taka delovala do okupacije. Leta 1945 pa je bila ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo meščanske šole je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na II. osnovni šoli Celje, naslednici mestne 
dekliške in deške šole.

VSEBINA
Kroniki, 1900–1918 in 1918–1936.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 1993)

meščANSKA šOlA VOjNIK SI_ZAC/0849

ČAS NASTANKA: 1922–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Meščanska šola v Vojniku je delovala med letoma 1922 in 1941.
HISTORIAT FONDA

Gradivo meščanske šole v Vojniku je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Vojnik.
VSEBINA

Šolski katalogi in vpisnice, 1922/23–1940/41; spisek letnih in izpitnih ocen učencev in učenk, 1928/29–1931/32.
SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1996) 

NIžjA gImNAZIjA DObOVA SI_ZAC/1062

ČAS NASTANKA: 1949–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija Dobova je delovala na osnovni šoli Dobova in je zajemala najprej višje razrede osnovne šole, ki so se formirali 
kot 1., 2., 3. in 4. razred nižje gimnazije. Po reformi šolstva in ukinitvi nižjih gimnazij so se ti razredi ponovno vključili v višje 
razrede osnovne šole. Iz dokumentov je razvidno, da je nižja gimnazija v Dobovi delovala v letih 1949–1959.

HISTORIAT FONDA
Ker je nižja gimnazija delovala na osnovni šoli, je bilo tudi gradivo shranjeno tam, kjer je nastalo, in bilo prevzeto v Zgodovinski 
arhiv Celje skupaj z gradivom Osnovne šole Dobova.

VSEBINA
Vpisnice dijakov, 1949–1959.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)



429

SI_ZAC_A.426

NIžjA gImNAZIjA VItANje SI_ZAC/1091

ČAS NASTANKA: 1950–1953
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija Vitanje je delovala od leta 1950 do 1952. Pouk so imeli na Osnovni šoli Vitanje. Nižji tečajni izpit je opravilo 
12 dijakov.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Vitanje.

VSEBINA
Dnevnika, 1950/51–1951/52; delovodnik, 1950–1953.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (Ivanka Zajc Cizelj, 2010)

meščANSKA šOlA KRšKO SI_ZAC/1247

ČAS NASTANKA: 1898–1939
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Meščanska šola kot splošnoizobraževalna strokovno usmerjena šola je bila uzakonjena s tretjim državnim osnovnošolskim 
zakonom leta 1869. V Krškem je delovala od leta 1878, ko je dobila tudi svoje prostore v skupni stavbi z osnovno šolo. To šolo, 
ki je bila trirazredna, so lahko obiskovali otroci po končanem petem razredu osnovne šole. Pobudo za ustanovitev deške me-
ščanske šole v Krškem je dal Martin Hočevar, ki je ogromno prispeval tudi h gradnji šolskega poslopja. Skupaj z ženo Josipino 
sta poskrbela za vzdrževanje šole in učencev. Šolo so obiskovali učenci iz Leskovca, Krškega, Vidma in Rajhenburga (Brestanice). 
Šola je že leta 1903 dobila četrti razred; pouk je bil do leta 1918 v nemščini. Meščanska šola v Krškem je delovala do leta 1941.

HISTORIAT FONDA
Gradivo meščanske šole je bilo shranjeno na Osnovni šoli Krško in bilo skupaj z gradivom osnovne šole prevzeto v Zgodovinski 
arhiv Celje.

VSEBINA
Šolski katalogi, 1898–1939; konferenčni zapisniki, 1912–1920.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2002)

NIžjA gImNAZIjA ROgAšKA SlAtINA-šmARje SI_ZAC/1300

ČAS NASTANKA: 1945–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija Rogaška Slatina-Šmarje je od leta 1945 do 1947 delovala v Rogaški Slatini, potem pa do leta 1957 v Šmarju 
pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na Osnovni šoli Šmarje pri Jelšah, kjer je nižja gimnazija na-
zadnje delovala.

VSEBINA
Vpisnice, 1945–1949.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2003)

NIžjA gImNAZIjA SeVNICA SI_ZAC/1346

ČAS NASTANKA: 1945–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija Sevnica je delovala od leta 1945 do 1958. Pouk je bil v prostorih osnovne šole. Reforma leta 1958 je Nižjo 
gimnazijo Sevnica ukinila in uvedla osemletno osnovnošolsko obveznost.

HISTORIAT FONDA
Gradivo nižje gimnazije v Sevnici je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno v arhivu Osnovne šole Sevnica, kjer 
je nižja gimnazija tudi delovala.

VSEBINA
Dnevniki, 1945–1954; vpisnice, 1945–1950; zapisniki sej profesorskega zbora, 1946–1950; konferenčni zapisniki, 1950–1958.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

NIžjA gImNAZIjA DObRNA SI_ZAC/1368

ČAS NASTANKA: 1950–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija na Dobrni je delovala v letih 1950–1958; pouk je potekal v prostorih osnovne šole. Reforma leta 1958 je Nižjo 
gimnazijo Dobrna ukinila in uvedla osemletno osnovnošolsko obveznost.

HISTORIAT FONDA
Nižja gimnazija je delovala na Osnovni šoli Dobrna, kjer je bilo gradivo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje tudi shranjeno.

VSEBINA
Vpisnice, 1950–1958; zapisniki šolskih konferenc, 1950–1955; zapisnik nadzorovalne konference, 1953.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

NIžjA gImNAZIjA lAšKO SI_ZAC/1445

ČAS NASTANKA: 1946–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Nižja gimnazija v Laškem je kot taka začela delovati jeseni 1950, ko so bili višji razredi osnovne šole preoblikovani v nižjo 
gimnazijo; delovala je na naslovu Laško 31. Leta 1958 je bila Nižja gimnazija Laško ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo nižje gimnazije je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Laško in tako v Zgodovinski 
arhiv Celje prevzeto skupaj z gradivom osnovne šole.

VSEBINA
Kronika šole, 1946, 1951–1958; letopisi, 1954–1957; vpisnice, 1951–1957.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)
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DRUgO IZObRAžeVANje IN USPOSAbljANje SI_ZAC_A.440

ČAS NASTANKA:1869–1991
KULTURNI KONTEKST

Drugo izobraževanje in usposabljanje je namenjeno tako šolajoči mladini kot tudi odraslim. Običajno ne daje formalne 
izobrazbe, omogoča pa dodatna znanja, ki so v vsakdanjem življenju potrebna – pri nadaljnjem izobraževanju (področje 
glasbe in umetnosti), pri opravljanju poklica (znanje jezikov, informatika, prekvalifikacija, dokvalifikacija) in nenazadnje 
v vsakdanjem življenju (vozniški izpit, prva pomoč). Izvajajo ga javni zavodi in privatne ustanove (glasbene šole, ljudske 
univerze, avtošole, društva …).
Zgodovina tovrstnega izobraževanja sega v drugo polovico 19. stoletja. Začelo se je z ustanavljanjem društev (ta so imela v 
statutu običajno določen tudi izobraževalni namen, ki so ga izvajala z organiziranjem predavanj, tečajev in tudi šol (kot npr. 
glasbena, gasilska, kmetijska …). Društva nastopajo tudi kot prve izobraževalne organizacije za odrasle; leta 1870 je bilo v 
Ljubljani ustanovljeno prvo delavsko izobraževalno društvo Slovenska lipa. Za odrasle kmečke fante in dekleta so bile na 
osnovnih šolah organizirane »kmetijske in gospodinjske šole«, ki so potekale običajno v obliki predavanj in praktičnih vaj 
na šolskih vrtovih, kjer so gojili sadje in zelenjavo, marsikatera šola pa je imela tudi čebelnjak. Tečaje so organizirale tudi 
kmetijske in gospodinjske šole.
Po drugi svetovni vojni so na gimnazijah in osnovnih šolah organizirali tečaje za dopolnitev osnovne izobrazbe in pridobitev 
dodatnih znanj v obliki večernih šol in delavskih gimnazij. Sčasoma so izobraževalni proces usmerili v novo nastajajoče de-
lavske univerze. Te so sčasoma postale profesionalne izobraževalne ustanove, ki so organizirale šole in tečaje za dokončanje 
osnovne šole in dopolnitev in pridobitev teoretičnih in praktičnih znanj, seminarje in predavanja.
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DOPOlNIlNO IZObRAžeVANje SI_ZAC_A.443

ČAS NASTANKA: 1930–1991
KULTURNI KONTEKST

Dopolnilno izobrazbo si pridobivajo posamezniki (odrasli) po posebnih izobraževalnih programih za odrasle ali po programih, 
ki veljajoza mladino. Izobraževalne organizacije jim prilagajajo časovno razporeditev izobraževanja, trajanje, ocenjevanje 
in napredovanje, upoštevajo pa tudi predhodno pridobljena znanja. V Republiki Sloveniji je razvita mreža ljudskih univerz, ki 
so javne izobraževalne organizacije za odrasle, pestra pa je tudi ponudba javnih šol in zasebnih organizacij za izobraževanje 
odraslih.
Izobraževanje odraslih obsega izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje in učenje oseb, ki so izpolnile šolsko obveznost 
in si želijo pridobiti, posodobiti, razširiti in poglobiti znanje, pri tem pa nimajo statusa učenca, dijaka ali študenta. Osebe, ki 
se vključijo v izobraževanje odraslih, pridobijo status udeleženca izobraževanja odraslih.
Izobraževanje odraslih lahko razdelimo na formalno in neformalno. Formalno omogoča pridobitev javno veljavne izobraz-
be, poklicno kvalifikacijo ali javno veljavno listino; neformalno izobraževanje pa je namenjeno pridobivanju, obnavljanju, 
razširjanju, posodabljanju in poglabljanju znanja, vendar se ne dokazuje z javno veljavno listino.
Področje izobraževanja odraslih ureja Zakon o izobraževanju odraslih (Ur. l. RS, št. 12/1996). Leta 2004 pa je bila sprejeta tudi 
Resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih do leta 2010 (Ur. l. RS, št. 70/2004).

Viri in literatura:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_v_sloveniji/ (21. 11. 2010)
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/izobrazevanje_odraslih/ (21. 11. 2010)

KmetIjSKO gOSPODARSKA šOlA RAKA SI_ZAC/0444

ČAS NASTANKA: 1953–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijsko gospodarska šola na Raki je delovala od leta 1953 do 1957. Pouk je potekal v prostorih osnovne šole. Ustanovljena 
je bila za »odrasle otroke«, a na nivoju osnovne šole. Predmetnik je bil prilagojen mladim kmetom in gospodinjam. Izobra-
ževanje je bilo teoretično in praktično ter je trajalo dve leti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Raka.

VSEBINA
Dnevniki šolskega dela, 1953–1957, seznam otrok, ki so dolžni obiskovati kmetijsko gospodarsko šolo.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

VečeRNA DelAVSKA gImNAZIjA KRšKO SI_ZAC/0572

ČAS NASTANKA: 1946–1953
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Večerno delavsko gimnazijo Krško so ustanovili leta 1946 za potrebe izobraževanja ob delu. Delovala je na nivoju nižje gim-
nazije. Pouk je potekal v večernem času v prostorih Osnovne šole Krško. Delovala je do leta 1953.

HISTORIAT FONDA
Gradivo večerne delavske gimnazije se je nahajalo na Osnovni šoli Krško, kjer je ustvarjalec tudi deloval.

VSEBINA
Vpisnice, 1946–1949, dnevniki, 1946–1953.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2002)
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VečeRNA OSNOVNA šOlA KRšKO SI_ZAC/0581

ČAS NASTANKA: 1962–1969
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Večerne osnovne šole so običajno organizirali na matični šoli z namenom, da omogočijo odraslim končanje osnovne šole. 
Večerna osnovna šola Krško je delovala na Osnovni šoli Krško, predmetnik je bil prilagojen in je omogočal formalno prizna-
nje zaključene osnovne šole ter nadaljevanje šolanja na šolah nižje stopnje. Pouk je potekal v večernih urah. Poučevali so 
osnovnošolski učitelji. Šola je delovala med letoma 1962 in 1969.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Večerne osnovne šole se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na Osnovni šoli Krško, v okviru katere je 
večerna šola tudi delovala.

VSEBINA
Dnevniki, 1962–1969; vpisnice, 1962–1966.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2002)

ljUDSKA UNIVeRZA Celje SI_ZAC/0597

ČAS NASTANKA: 1966–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Delavska univerza okraja Celje je bila ustanovljena leta 1959 z odločbo okrajnega zbora Socialistične zveze delovnega ljudstva 
in okrajnega sindikalnega sveta Celje. Leta 1961 je bila kot taka ukinjena in na podlagi odločbe Občinskega ljudskega odbora 
Celje ustanovljena kot Delavska univerza Celje. Leta 1965 so ji pripojili še Zavod za poučevanje tujih jezikov in Združenje 
študijskih centrov višjih in visokih šol v Celju. Leta 1969/70 pa sta se Delavski univerzi Celje priključili še delavski univerzi v 
Šentjurju in Žalcu, ki sta se pozneje osamosvojili. V osemdesetih letih so na njej potekale delovodske (strojna, avtomehanična, 
elektro, kovinarska, lesna) srednje (prometnotehniška, administrativna) in poklicne šole (grafična). Stalnica pa so seminarji, 
tečaji in predavanja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri ustvarjalcu na Ljudski univerzi Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1972–1984; plani in poročila, 1969–1986; samoupravni splošni akti, 1968-1989; seminarji, tečaji, šole (delovodske, 
poklicne in tehnične), 1966–1984.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2002)

KmetIjSKO gOSPODARSKA šOlA VOjNIK SI_ZAC/0862

ČAS NASTANKA: 1953–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Z odlokom Okrajnega ljudskega odbora (OLO) Celje-okolica je bila v Vojniku ustanovljena dveletna kmetijsko gospodarska 
šola, katere namen je bil, da bi poskrbela za splošno in strokovno znanje kmečke mladine. Šolo so morali obiskovati vsi kmečki 
fantje in dekleta, stari nad 15 let, ki so delali na posestvih. Poleg splošno izobraževalnih predmetov (slovenščina, računstvo, 
prirodoznanstvo, biologija, zgodovina, zemljepis, družbena in moralna vzgoja ter zdravstvo) je predmetnik vseboval predvsem 
strokovne predmete: živinoreja, poljedelstvo s travništvom, vinogradništvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, čebelarstvo 
in kletarstvo ter gospodinjstvo (nauk o prehrani, stanovanjska kultura, ročna dela, šivanje in krojenje, kuhanje ter nega otroka).
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HISTORIAT FONDA
Gradivo kmetijsko gospodarske šole Vojnik je bilo shranjeno na osnovni šoli Vojnik, kjer je tudi potekalo tovrstno izobraževanje 
in je bilo predano v arhiv skupaj z gradivom osnovne šole.

VSEBINA
Ustanovitev šole, 1953; poročila, 1953/54–1955/56; katalogi učencev, 1954/55, 1956/57; zapisnik zaključnih izpitov, 1955; učni 
načrt; delovodniki, 1953–1958.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1996)

VečeRNA šOlA VOjNIK SI_ZAC/0890

ČAS NASTANKA: 1947–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Na Osnovni šoli Vojnik je bila leta 1947 organizirana večerna šola, ki je potekala v obliki tečajev za dokončanje in dopolnitev 
osnovnošolske izobrazbe. Delovala je do leta 1961, ko je njene naloge prevzela Delavska univerza Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo večerne šole je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Vojnik, kjer je tudi potekal pouk. 
V arhiv je bilo predano skupaj z gradivom osnovne šole.

VSEBINA
Tednik tečaja za dovršitev osnovnošolske izobrazbe, 1947/48, nižji tečajni izpiti (zapisnik, katalog kandidatov), 1950, vpisnice 
privatnih izpitov za 5. razred, 1957/58, zapisniki o privatnem razrednem izpitu, 1958, dnevnika večerne šole, 1957/58, 1960/61.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1996)

DelAVSKA UNIVeRZA bRežICe SI_ZAC/0895

ČAS NASTANKA: 1975–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Delavska univerza Brežice je bila ustanovljena leta 1959. Organizirala je šole, tečaje in seminarje. Leta 1974 je Skupščina občine 
Brežice izdala odločbo o ustanovitvi Zavoda za kulturo, ki povezal Delavsko univerzo Brežice z Matično knjižnico in Zavodom 
za razvoj kulture in prosvete. Namen te združitve je bil, dvigniti kulturno raven občanov ter poskrbeti za javno obveščanje in 
izobraževanje odraslih. Zavod za kulturo in prosveto je bil ustanovljen leta 1964 v skladu z Zakonom o delavskih univerzah, 
izobraževalnih centrih in drugih organizacijah, ki se poleg šol ukvarjajo z izobraževanjem, Zakonom o filmu, Zakonom o 
javnem obveščanju in Zakonom o knjižnicah. Leta 1984 je prišlo do ponovne verifikacije zavoda. Prej enovita organizacija je 
bila razdeljena na tri organizacijske enote – med njimi je bil tudi Zavod za kulturo, organizacijska enota Delavska univerza 
Brežice, ki je bila kot taka tudi vpisana v razvid izobraževalnih organizacij.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje (enota Mrzlava vas) shranjeno pri ustvarjalcu, Zavodu za kulturo, 
organizacijska enota Delavska univerza Brežice.

VSEBINA
Srednje in poklicno izobraževanje (redovalnice, seznami), 1966–1987; osnovna šola za odrasle, 1975–1989; evidence opravljenih 
tečajev, 1966–1991; idejnopolitično usposabljanje in seminarji, 1979–1985; verifikacije in reorganizacije zavoda, 1964, 1974, 
1984; statistična poročila, 1957–1983; plani, poročila, zaključni računi, 1982–1991.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2007)
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DelAVSKA UNIVeRZA mOZIRje SI_ZAC/0896

ČAS NASTANKA: 1962–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Delavska univerza Mozirje je bila ustanovljena z odločbo Občinskega ljudskega odbora Mozirje. Imela je vlogo posrednika 
med gospodarskimi organizacijami kot naročniki in plačniki izobraževalnih storitev in šolami, ki so izobraževanje izvajale. 
Organizirala je tečaje in dopolnilna izobraževanja. Kot taka je delavska univerza delovala do leta 1967, ko so njeno delo 
prevzele redne izobraževalne ustanove.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi ustvarjalca je njegovo gradivo prevzela občina Mozirje in ga skupaj z občinskim izročila Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Finančna dokumentacija, 1966/67; dokumentacija o ukinitvi, 1967/68; plačilni seznami, 1962–1966.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc, 1985)

ZAVOD ZA POSPešeVANje gOSPODINjStVA Celje SI_ZAC/0898

ČAS NASTANKA: 1956–1966
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Zavod za pospeševanje gospodinjstva (dalje Zavod) je bil ustanovljen leta 1956. Prostore je dobil na Okrajni zadružni zvezi. 
Njegova naloga je bila prosvetljevanje in izobraževanje deklet in žena. Leta 1957 je prevzel pouk gospodinjstva na učiteljišču 
(tedensko dve uri); po maturi pa so imele gojenke strnjen tečaj teorije in prakse v prostorih Zavoda. Zavod je organiziral tudi 
kuharske tečaje za gospodinje iz širšega celjskega območja. Naučile so se predvsem kuhanja, teorije o hranoslovju in splošnem 
gospodinjstvu; v nekaterih tečajih so se naučile tudi šivanja. Leta 1965 so gostinske prostore pripojili h gostinski šoli, Zavod 
kot tak pa naj bi pripojili h Kajuhovemu dijaškemu domu, vendar se to ni skladalo z namenom zavoda, zato so ga leta 1966 
po uvedenem likvidacijskem postopku ukinili.

HISTORIAT FONDA
Knjiga zapisnikov je bila do izročitve Zgodovinskemu arhivu Celje shranjena pri Faniki Jugovič.

VSEBINA
Knjigi zapisnikov upravnega odbora, 1956–1962, 1962–1966.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1988)

VečeRNA šOlA CeRKlje Ob KRKI SI_ZAC/1063

ČAS NASTANKA: 1959–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Glede na ohranjenost gradiva kaže, da je Večerna šola Cerklje delovala kot šola za odrasle na Osnovni šoli Cerklje v letih 
1959 in 1960. Omogočala je dokončanje posameznih razredov osnovne šole. Pouk je potekal v prostorih šole, učili pa so kar 
osnovnošolski učitelji. Program je bil prilagojen.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje nahajalo na Osnovni šoli Cerklje, kjer je tudi delovala šola za odrasle – 
večerna šola.

VSEBINA
Vpisnice šoloobiskujočih, 1960, matični listi (nepopolno izpolnjeni); učni načrt za višje razrede šole za odrasle, 1959.
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SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

gOSPODINjSKA šOlA FRANKOlOVO SI_ZAC/1353

ČAS NASTANKA: 1930–1941
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijske in gospodinjske nadaljevalne šole naj bi poskrbele za prosvetljevanje kmečkih fantov in deklet. Na Frankolovem je 
bila ustanovljena gospodinjska šola leta 1931. S pomočjo občine in z zbiranjem sredstev so nabavili materialna sredstva za 
delovanje. Prijavilo se je 11 deklet, tečaj pa je trajal 4 mesece. Smoter kuharskega pouka je bil, »da mora biti hrana kmetskega 
delovnega človeka izdatna, redilna ter cenena«, skuhana iz tistega, kar se na kmetiji pridela. Pouk je zajemal še mlekarstvo, 
perutninarstvo, vrtnarstvo, šivanje, zdravstvo … Šola je delovala do leta 1941 in bila po vojni leta 1946 ponovno vzposta-
vljena; pozneje kot Kmetijsko gospodarska šola. Izobraževanje je bilo teoretično in praktično ter je trajalo dve leti. Predmeti: 
slovenski jezik, računstvo, prirodoznanstvo, biologija, zgodovina, zemljepis, zdravstvo, živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo, 
vinogradništvo, hmeljarstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, čebelarstvo, kletarstvo, stanovanjska kultura, ročna dela, 
kuhanje, nauk o prehrani.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno na Osnovni šoli Frankolovo, kjer je tudi potekal pouk »odrasle mladine«. Prevzeto je bilo skupaj z 
gradivom osnovne šole.

VSEBINA
Razrednice, 1930–1935; dopisi, 1930–1941.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)

KmetIjSKO gOSPODARSKA šOlA bRežICe SI_ZAC/1365

ČAS NASTANKA: 1953–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijsko gospodarsko šolo (tečaj) Brežice so organizirali po drugi svetovni vojni za mladostnike, ki so končali osnovnošolsko 
obveznost. Predmetnik je bil prilagojen mladim kmetom in gospodinjam. Izobraževanje je bilo teoretično in praktično ter 
je trajalo dve leti. Predmetnik je bil naslednji: slovenski jezik, računstvo, prirodoznanastvo, biologija, zgodovina, zemljepis, 
zdravstvo, živinoreja, poljedeljstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, čebelar-
stvo, kletarstvo, stanovanjska kultura, ročna dela, kuhanje, nauk o prehrani. Glede na ohranjeno dokumentacijo zgleda, da 
je Kmetijsko gospodarska šola v Brežicah delovala samo eno sezono oziroma leta 1953/54.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja Kmetijsko gospodarske šole je bilo gradivo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na 
Osnovni šoli Brežice.

VSEBINA
Seznami obveznikov kmetijskega izobraževalnega tečaja – rojstni letniki 1937–1939; imena predavateljev, 1953; redovalnica, 
dnevnik, 1953/54.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)
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SI_ZAC_A.443

KmetIjSKO gOSPODARSKA šOlA DObRNA SI_ZAC/1366

ČAS NASTANKA: 1955–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijsko gospodarsko šolo (tečaj) Dobrna so organizirali po drugi svetovni vojni za otroke, »odrasle osnovni šoli«. Pred-
metnik je bil prilagojen mladim kmetom in gospodinjam. Izobraževanje je bilo teoretično in praktično ter je trajalo dve leti. 
Predmetnik je bil naslednji: slovenski jezik, računstvo, prirodoznanstvo, biologija, zgodovina, zemljepis, zdravstvo, živinoreja, 
poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, veterinarstvo, čebelarstvo, kletarstvo, stano-
vanjska kultura, ročna dela, kuhanje, nauk o prehrani. Kmetijsko gospodarska šola Dobrna je bila ustanovljena leta 1955 
in je delovala verjetno do leta 1960 (tako izkazujejo ohranjeni dokumenti). V okviru šole je potekal tudi kuharski tečaj. Leta 
1959 je z uvedbo internatskega načina šolanja poskušala pridobiti tudi bolj oddaljene dijake. Leta 1959 je bilo v prvi razred 
vpisanih 26 in v drugi 18 dijakov, od tega 28 žensk in 16 moških.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Kmetijsko gospodarske šole Dobrna je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli Dobrna.

VSEBINA
Predmetnik, 1956; učni načrt, 1959; poročila, 1956–1959; dnevniki dela, 1955–1959.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2005)

šOlA ZA ODRASle RADeče SI_ZAC/1433

ČAS NASTANKA: 1950–1971
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Šole za odrasle so običajno delovale pri osnovnih šolah – organizirali so jih po drugi svetovni vojni; delovale so dobrih 20 let, 
nato pa so njihove naloge prevzele delavske univerze. Šola za odrasle Radeče je delovala od leta 1950 do 1972 in je omogočala 
odraslim, da si pridobijo osnovno izobrazbo tako, da s pomočjo razrednih izpitov naredijo višje razrede osnovne šole ali pa 
z nižjimi tečajnimi izpiti nižjo gimnazijo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Šole za odrasle Radeče je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno na Osnovni šoli v Radečah.

VSEBINA
Zapisniki nižjih tečajnih izpitov, 1950, zapisniki privatnih izpitov, 1953/54; imeniki slušateljev; zapisniki o končani osnovni 
šoli, 1966–1969; Večerna gimnazija za železničarje v Zidanem Mostu, 1956–1960; redovalnica, prošnje za sprejem v večerno 
šolo, 1971.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2006)
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SI_ZAC_A.450

VZgOjNO-VARStVeNe UStANOVe OtROK IN mlADINe SI_ZAC_A.450

ČAS NASTANKA: 1954–2003
KULTURNI KONTEKST

Med vzgojno-varstvene ustanove otrok in mladine lahko prištevamo mladinske domove, vzgojne zavode in dijaške domove. 
Skupni imenovalec tem ustanovam je celodnevna oskrba otrok in mladine. Temeljni namen delovanja dijaškega doma je 
zagotavljanje urejenih življenjskih in učnih pogojev ter uspešna vzgoja dijakov, ki zaradi šolanja začasno bivajo izven doma-
čega okolja, in to v skladu z vzgojnim programom za dijaške domove, upoštevajoč ustavno opredeljene človekove oziroma 
otrokove pravice in svoboščine ter sodobne splošnočloveške vrednote sobivanja v skupnostih.
Medtem ko so dijaški domovi namenjeni vzgoji in oskrbi dijakov v času šolanja izven domačega kraja, so vzgojni zavodi 
ustanove s celodnevno organizacijo vzgoje in izobraževanja za ogrožene ali vedenjsko in osebnostno motene otroke in mlado-
stnike; delujejo kot mladinski domovi ali prevzgojni zavodi. Nastali so iz inštitucij, nastalih pri verskih organizacijah, oziroma 
iz državnih skrbstvenih ustanov (sirotišnic, najdenišnic, prisilnih delavnic). V Slovenijo je prva tovrstna ustanova prišla leta 
1876 z ustanovitvijo Družbe sv. Vincencija Pavelskega; ustanovljen je bil Mladinski dom za revne otroke, ki jih je bilo potrebno 
obvarovati pred kriminalom. V naslednjih letih je sledilo še nekaj sorodnih ustanov (sirotišnic in vzgajališč). Med okupacijo je 
okupator te zavode v glavnem opustil. Po vojni pa so bili osnovani vzgojni zavodi za osnovnošolske otroke in za mladoletnike, 
prevzgojni dom in mladinska domova za socialno in vzgojno ogrožene otroke. Od leta 1986 načrtno prenavljajo in poso-
dabljajo vzgojne zavode. Pravno ureja to področje zakon o izobraževanju otrok in mladostnikov z osebnostnimi motnjami.
Vzgojni zavod je ustanova internatskega tipa za otroke in mladostnike, ki so vzgojno zanemarjeni, socialno ogroženi, asocialni 
in delikventni. Za tovrstne vzgojne ukrepe se lahko odločijo sodniki za mladoletnike in centri za socialno delo. Vzgojno-izo-
braževalni zavodi so namenjeni osnovnošolski mladini od 7. do 16. leta, vzgojni zavodi pa adolescentom od 14. do 18. leta 
(izjemoma lahko tudi do 21. leta). V okviru nekaterih zavodov delujejo tudi šole, drugi pa omogočajo svojim oskrbovancem 
obiskovanje šole izven zavoda.

Viri in literatura:
http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/dijaski_domovi/ 
(12. 11. 2010)
Enciklopedija Slovenije, zvezek 9, Ljubljana 1995, str. 161; zvezek 14, Ljubljana 2000, str. 409, 410.
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SI_ZAC_A.451

DIjAšKI DOmOVI SI_ZAC_A.451

ČAS NASTANKA: 1951–1985
KULTURNI KONTEKST

Dijaški domovi so bili ustanovljeni v večjih krajih, kjer so bile gimnazije in srednje šole, namenjeni so bili vzgoji in oskrbi dijakov 
v času šolanja izven domačega kraja. V večji meri so nastajali po drugi svetovni vojni in dosegli svoj višek v sedemdesetih 
letih 20. stoletja. Z razvojem srednjega šolstva pa so jih počasi začeli ukinjati ali spreminjati v kombinirane domove – za 
študente in dijake.
Prvotno so bili dijaški domovi (internati) na Slovenskem sirotišnice za vzgojo sirot in nezakonskih otrok; ustanavljali so jih 
cerkveni redovi, dobrodelna društva in posamezniki. Več internatov za mladino nižjih šol je bilo ustanovljenih v drugi polovici 
19. stoletja. Nastali so iz karitativnih namenov; ob vzgoji pa so učencem še vcepljali poslušnost in ponižnost predvsem do tistih, 
ki so jim omogočili bivanje v teh ustanovah. Internati za gojence od 15. do 21. leta so bili prvotno namenjeni le gojencem, ki 
so študirali teologijo, šele pozneje so začeli sprejemati tudi dijake drugih šol. Prvi srednješolski internat na Slovenskem je bil 
odprt leta 1600 v Ljubljani, hkrati z ustanovitvijo jezuitske gimnazije, leta 1720 pa je začel sprejemati tudi druge gojence. Šte-
vilo internatov je začelo naraščati v drugi polovici 19. stoletja. Ustanavljali so jih večinoma s tujim kapitalom in v organizaciji 
nemških šolskih društev na narodnostno mešanih ozemljih, da so pritegnili nemško govoreče dijake in s tem okrepili nemški 
živelj v teh krajih. Slovenski dijaki so običajno stanovali pri dijaških gospodinjah. Slabše pa je bilo v tistem času poskrbljeno za 
bivanje dijakinj – te so lahko prebivale le v internatih verskih redov. Za rešitev problema so v Ljubljani poskrbeli liberalci, ki so 
leta 1906 ustanovili društvo Mladika; to je vzdrževalo dekliški internat in dekliško zasebno šolo, ki je že leta 1907 prerasla v licej.
Po letu 1945 so vsi zasebni domovi in domovi verskih organizacij prešli v državno upravo in se iz prvotno socialnih ustanov 
razvili v središča družbene aktivnosti mladine s pomembno načrtno vzgojno-izobraževalno dejavnostjo.

Viri in literatura
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1988.

DIjAšKI DOm KRšKO SI_ZAC/1107

ČAS NASTANKA: 1951–1985
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 17 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Najprej je bil ustanovljen dom za dijake nižje gimnazije; prostore je dobil v stavbi na Trški gori 33. Leta 1955 pa je bil usta-
novljen kot samostojni zavod in dobil ime po narodni herojinji Milki Kerin. Nameščen je bil najprej v prvo nadstropje stare 
bolnišnice (zgrajena leta 1899), pozneje pa tudi v pritličje, ki ga je do leta 1963 zasedal zdravstveni dom. Čeprav je bila domska 
kapaciteta približno 120 postelj, je tu dobilo prostor tudi do 200 gojencev. Nekaj let je v stavbi gostovala sadjarska šola in del 
tehniške srednje šole. Nasproti doma so dijaki s prostovoljnim delom leta 1968 zgradili asfaltirano igrišče. Namen zavoda je 
bil, da oddaljenim dijakom omogoči obiskovati srednje šole, »da skrbi za vzgojo, ki jo zahteva današnja družbena stvarnost 
in da skrbi in ustvarja vse pogoje za zdrav telesni razvoj gojencev«. Prednost so imeli gojenci z območja Krškega. Največje 
število gojencev je bilo iz Novega mesta in Sevnice. Kljub popravilom in adaptacijam, stavba ni ustrezala potrebam zavoda, 
zato so se v sklopu planiranega srednješolskega centra v Krškem leta 1982 odločili za novogradnjo doma, a to je ostalo le pri 
idejnem načrtu. Leta 1984 je bil izdelan idejni projekt za adaptacijo stare stavbe, ki pa tudi ni bila izvedena. Zaradi pomanj-
kanja zanimanja za domsko namestitev je dom prenehal delovati.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Dijaškega doma Krško je po ukinitvi ustanove ostalo v prvotnem prostoru, v prvem nadstropju stavbe doma. Gradivo 
je prevzel Zgodovinski arhiv Celje s posredovanjem Šolskega centra Krško-Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej delovne skupnosti, 1965–1981, sveta doma, 1981–1984, upravnega odbora, 1956–1965; dnevniki vzgojiteljevega 
dela, 1968–1978; dežurne knjige, 1971–1982; matična knjiga gojencev, 1968–1981; osebni in popisni listi gojencev, rojenih 
v letih 1935–1966; zaključni računi, 1955–1980; ustanovna dokumentacija, 1955; statut, 1983; sanitarna inšpekcija, bilteni 
domiad; zapisnik razpisne komisije za ravnatelja dijaškega doma, 1985; zavarovanje nepremičnin in osnovnih sredstev 
dijaškega doma, 1951–1974.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj 2010) 
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SI_ZAC_A.453

CeNtRI ZA INteReSNe DejAVNOStI SI_ZAC_A.453

ČAS NASTANKA: 1954–2003
KULTURNI KONTEKST

Centri za interesne dejavnosti imajo svoje zametke v pionirskih domovih, ki so jih ustanavljali po drugi svetovni vojni. Ti 
so bili ustanovljeni predvsem z namenom, da poskrbijo za šoloobvezne otroke po pouku ali pred njim in jim omogočijo 
opravljanje domačih nalog, pripravo na šolo, prehrano in prostočasne dejavnosti. Osnovne dejavnosti pionirskih domov se 
niso dosti spreminjale, različni so bili le vsebinski poudarki, možnosti za strokovno poučevanje, mentorsko delo ter načini 
financiranja. Sčasoma pa so prvotni namen prerasli in postali središče za obšolske dejavnosti otrok in mladine s poudarkom 
na ustvarjalnosti.
V devetdesetih letih so razširili svojo dejavnost in se preimenovali v Centre interesnih dejavnosti (CID). To so javni zavodi, ki 
kot mladinski centri delujejo na področju upravnih enot oziroma občin. V sodelovanju z zainteresiranimi subjekti izvajajo 
prostočasne interesne dejavnosti za otroke in mladino, razvijajo področje mladinskega dela in mladinskega turizma. Področja, 
na katerih delujejo, so: klubski programi, neformalno učenje, prostovoljno delo, servisna dejavnost, mednarodna dejavnost, 
koordinacija in skupnostno delo, informiranje in svetovanje.
Vrednote, ki jih negujejo, so: sodelovanje, odprtost, izvirnost, pripadnost, odločnost, neformalno izobraževanje, iskanje pozi-
tivnega, konstruktivna komunikacija, pridobivanje znanja, prilagodljivost, vztrajnost, racionalnost, gospodarnost, razvijanje 
dobrih odnosov, spoštovanje človekovih pravic.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 8, Ljubljana 1994, str. 340, 341.
http://www.cid.si/content/view/19/48/ (14. 11. 2010)

CeNteR INteReSNIH DejAVNOStI Celje SI_ZAC/1405

ČAS NASTANKA: 1954–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe.
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Pionirski dom je bil zgrajen leta 1971 za potrebe varstva, šolske prehrane in prostočasnih dejavnosti otrok osnovnih šol na 
Ulici 29. novembra 16 v Celju. Z odlokom mestne občine o preimenovanju zavodov se je leta 1992, glede na vsebino novih 
programov, organiziral kot javni zavod Center interesnih dejavnosti (CID). Od leta 1986 je bil v okviru zavoda tudi Celjski dom 
v Baški na otoku Krku (Hrvaška), ki je bil zgrajen leta 1958, da bi omogočili letovanje zdravstveno in socialno šibkim otro-
kom. Leta 1994 je imel CID poleg osnovne dejavnosti (podaljšano bivanje, šolska prehrana) v svoji ponudbi še 36 interesnih 
dejavnosti za otroke, dijake in starejše. Po reševanju prostorske problematike I. osnovne šole (zasedli so prostore v CID) leta 
1997 je zavod izgubil vse delavce (razen direktorja) in tudi učilnice – od dejavnosti mu je ostala le še organizacija letovanja v 
Baški. Zato je Mestna občina Celje kot lastnica Celjskega doma 24. 10. 2001 sprejela sklep o ustanovitvi družbe Celeia, d.o.o., 
Baška kot gospodarske družbe z omejeno odgovornostjo – registrirala jo je kot agencijo za gostinstvo, trgovino in potovanja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje shranjeno pri imetniku, družbi Celeia. Center interesnih dejavnosti 
je bil z ustanovitvijo družbe Celeia dokončno ukinjen, zato so se obrnili na Zgodovinski arhiv Celje, naj prevzame gradivo.

VSEBINA
Kronike doma, 1972–1988; dnevniki dela, 1994, 1995; gradnja doma v Baški, gradnja Pionirskega doma – adaptacije in preure-
ditve, 1954–1995; gradivo v zvezi z letovanjem otrok in organiziranjem šole v naravi, 1975–2001; plani in poročila, 1980–2001; 
matična knjiga zaposlenih, 1971–1983; zapisniki zbora delavcev, zapisniki delavskega sveta, 1978–1992, zapisniki sej sveta 
zavoda, 1981–1996; obvestila, reklamne zloženke, 1989–2003.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, hrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)
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SI_ZAC_A.460

KUltURA SI_ZAC_A.460

ČAS NASTANKA: 1911–2010
KULTURNI KONTEKST

Kultura združuje besedno, likovno, glasbeno, plesno, gledališko, filmsko ter vse ostale, manj uveljavljene vrste umetnosti. 
Ustvarjalci ali poustvarjalci kulture delujejo v njej tako v poklicni vlogi kot v okviru prostovoljnih ali prostočasnih dejavnosti. 
Med poklicnimi ustvarjalci arhivskega gradiva so med fondi s področja kulture v Zgodovinskem arhivu Celje najpomemb-
nejši fond Slovenskega ljudskega gledališča Celje in fondi Zvez kulturnih organizacij, med tistimi, ki izvirajo iz ljubiteljske 
dejavnosti, pa fondi društev.
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SI_ZAC_A.461

ZAVODI IN ORgANIZACIje ZA VARStVO PRemIčNe IN  
NePRemIčNe DeDIščINe teR KNjIžNIčNO DejAVNOSt SI_ZAC_A.461

ČAS NASTANKA: 1947–2010
KULTURNI KONTEKST

Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, razvoj in ohranjenost (snovna, 
materialna dediščina), ter s tem povezane kulturne dobrine (nesnovna, nematerialna dediščina). Zaradi njihove kulturne, 
znanstvene in splošnočloveške vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v državnem interesu.
Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno vključevanje v prostor in aktivno življenje v njem, pred-
vsem na področju vzgoje, posredovanja znanj in izkušenj preteklih obdobij, ter krepitev narodove samobitnosti in kulturne 
istovetnosti.
Glede na svoje lastnosti in mednarodne pogodbe, katerih podpisnica je Republika Slovenija, h kulturni dediščini prištevamo 
stavbno in arheološko dediščino, kulturno krajino, premično dediščino in zbirke, nacionalno bogastvo ter nesnovno dediščino.
Ohranjanje dediščine v širšem pomenu so ukrepi in dejanja, ki vodijo k zavarovanju, ohranjanju in k skupnemu uživanju 
dediščine. Država in občine zagotavljajo pravno varstvo, omogočajo tudi izvajanje posameznih delov varstvene dejavnosti, 
kot na primer razporejanje proračunskih sredstev ter ustrezno vključevanje varstva v razvojne, prostorske, planske in izved-
bene načrte, ter spodbujajo dostop javnosti do dediščine. V vsebinskem pogledu se ohranjanje deli na: razvijanje politike in 
strategije varstva, zagotavljanje kakovosti varstva in nadzor nad njim, analiziranje učinkov varstva in oblikovanje varstvenih 
standardov, določanje zahtev za izvedbo varstva, pripravljanje in vodenje izvedbenih projektov, izvajanje posegov na dediščini 
ter stalno upravljanje dediščinskih celot.
Celostno ohranjanje dediščine je smiselna porazdelitev nalog ohranjanja dediščine na različne državne organe in lokalne 
skupnosti ter sodelovanje med njimi.
Varstvo dediščine v ožjem pomenu je dejavnost službe varstva nepremične in premične dediščine, ki jo opravljajo zavodi, ki so 
jih ustanovile občine ali država. Sestavni del varstva so tudi posamezniki in organizacije, ki so jim bila podeljena dovoljenja 
ali koncesije za izvajanje varstvenih nalog ter nevladne ustanove in društva, ki delujejo na varstvenem področju.
Arhivi so ustanove za hrambo arhivskega gradiva, ki je tisti del dokumentarnega gradiva, ki ima trajen pomen za znanost, 
kulturo in pravno varnost posameznika. Na Slovenskem so začeli nastajati v drugi polovici 19. stoletja. Danes v Sloveniji 
varstvo arhivskega gradiva in arhivsko mrežo določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega arhiva ter arhivih (Ur. 
l. RS30/2006).
Muzeji so ustanove, v katerih zbirajo, hranijo, preučujejo in razstavljajo predmete z različnih področij človekovega delovanja, 
pomembne za narodno in svetovno dediščino. Dejavnost muzejev ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS 16/2008).
Knjižnice so ustanove, ki sistematično zbirajo, hranijo in izposojajo knjige in druge publikacije za zadovoljevanje intelektualnih 
potreb uporabnikov (informiranje, raziskovanje, izobraževanje, duhovna sprostitev). Knjižničarsko dejavnost ureja Zakon o 
knjižničarstvu(Ur. l. RS 87/2001).

Viri in literatura:
http://www.zvkds.si/sl/varstvo-kulturne-dediscine/ (14. 10. 2010)
Enciklopedija Slovenije, zvezek 1, Ljubljana 1987, str. 112–113; zvezek 5, Ljubljana 1991, str. 153; 
zvezek 7, Ljubljana 1993, str. 252.

KNjIžNICA tONetA SelIšKARjA tRbOVlje SI_ZAC/0242

ČAS NASTANKA: 1953–1980
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je bila ustanovljena 1. 6. 1956; kot datum prve ustanovitve knjižnice štejemo 2. 12. 1908. 
Njene funkcije in namen določa Zakon o knjižničarstvu (Ur l. RS, št. 87/2001). Je splošna knjižnica in knjižnica 2. kategorije 
(srednje razvita).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Pravilniki, 1961–1978; zaključni računi, 1953–1980; korespondenca, 1964–1977; plačilni seznami, 1969–1972.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)
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KNjIžNICA VeleNje SI_ZAC/0271

ČAS NASTANKA: 1961–2004
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Knjižnica Velenje je bila ustanovljena 1. 5. 2008. Njene funkcije in namen določa Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. RS št. 87/2001. 
Pred tem je delovala kot del Kulturnega centra Ivan Napotnik (KCIN), ki je vključeval štiri enote: muzej, knjižnico, galerijo in 
prireditve. Leta 2004 sta iz KCIN nastali dve enoti: knjižnica in prireditve ter muzej in galerija.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki, 1975–2004; registracija, 1961; plani dela, 1987–2003; poročila, 1988–2004; pogodbe, 1964–2003; korespondenca, 
1964–2003, dopisi društev in posameznikov, 1969–2002; lastne tiskovine, 1973–2003.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

KNjIžNICA SeVNICA SI_ZAC/0272

ČAS NASTANKA: 1964–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Knjižnica Sevnica je bila ustanovljena 30. 5. 2001, njena prva ustanovitev pa je bila dne 27. 11. 1959. Njene funkcije in namen 
določa Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. RS št. 87/2001; je splošna knjižnica in knjižnica 2. kategorije (srednje razvita). Knjižnica 
ima izposojevališči v Loki pri Zidanem Mostu in v Krmelju. V preteklosti je delovala v sklopu Delavsko prosvetnega društva 
Svoboda Sevnica, Zavoda za kulturo Sevnica, Kulturne skupnosti Sevnica in Zveze kulturnih društev Sevnica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Odločba o ustanovitvi knjižnice, 1964; pravila občinske knjižnice v Sevnici, 1964; sklep o imenovanju članov knjižničarskega 
sveta, 1964; rokopisni zapis o delu knjižnice v Krmelju, 1981; spominski zapis Marije Rupret o zgodovini knjižnice, 1992; roko-
pisni zapis Zinke Fenos, 1992; 20 barvnih fotografij o selitvi dela knjižnice iz Prešernove ulice v Naselje heroja Marka, 1989.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2008)

ZgODOVINSKI ARHIV Celje SI_ZAC/0517

ČAS NASTANKA: 1956–2010
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 5,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 59 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zgodovinski arhiv Celje, ustanovljen kot samostojna enota s sklepom Občinskega ljudskega odbora z dne 13. 12. 1956, je 
začel delovati 10. 4. 1957 s sklepom Izvršnega sveta Ljudske skupščine LR Slovenije. Leta 1966 se je Zgodovinski arhiv Celje 
organiziral kot medobčinski arhiv in s tem razširil območje svojega delovanja na 11 občin 1965. leta ukinjenega okraja Celje. 
Njegove funkcije in namen določa Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Ur. l. RS, 30/2006. 
Arhiv je del arhivske mreže v Republiki Sloveniji in pokriva območje štirinajstih upravnih enot.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.
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VSEBINA
Ustanovitev, 1956–1957; delovodniki, 1966–1996; pravilniki, 1962–1975, statut 1970, 1973, 1977, 1981, 1986; zapisniki, 1971–2000; 
statistika, poročila in plani, 1963–2000; osebne mape nekdanjih zaposlenih; spisi po letih 1963–2000; arhivska služba in status 
arhiva, 1964–2000; fotografije, 1982–2007; tiskovine, 1981–2010.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2007)

gRADbeNI ODbOR ZA ReKONStRUKCIjO IN  
ZAščItO RImSKIH IZKOPANIN V šemPetRU SI_ZAC/0901

ČAS NASTANKA: 1959–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni ljudski odbor Celje je v začetku leta 1959 imenoval gradbeni odbor za rekonstrukcijo in zaščito izkopanin v Šempetru. 
Odbor je vodil dela v zvezi z rekonstrukcijo, izgradnjo in zaščito rimskih izkopanin ter poskrbel za popularizacijo najdbe. V 
dveh letih je odbor zaključil svoje delo; rekonstruirani so bili rimski nagrobniki, urejena okolica in delno zaščiteni spomeniki.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Splošni spisi, 1959–1960; poročila, 1959–1960; pogodbe, 1959; predračun, 1959; obračun, 1959–1960.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2008)

OSReDNjA KNjIžNICA Celje SI_ZAC/1050

ČAS NASTANKA: 1947–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Veljavni ustanovitveni akt Osrednje knjižnice Celje je bil sprejet 8. 6. 2004, pred tem se je združila v novo knjižnico 1. 1. 1974. 
Kot datum prve ustanovitve šteje 3. 3. 1927. Njene funkcije in namen določa Zakon o knjižničarstvu, Ur. l. RS št. 87/2001. Je 
splošna knjižnica in knjižnica 2. kategorije (srednje razvita). Poleg enote v Celju ima knjižnice oz. izposojevališča v občinah 
Dobrna, Celje, Štore in Vojnik. Leta 1971 se je združila s podružnično knjižnico v Gaberjah in Mestno ljudsko knjižnico v enotno 
organizacijo združenega dela z imenom Osrednja knjižnica Celje; v letih 1979–1991 se je imenovala Knjižnica Edvarda Kardelja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Delovodniki, 1956–1991; matična knjiga zaposlenih, 1947–1971; statuti, 1971–1990; pravilniki, 1974–1983; svet knjižnice, zbor 
delavcev, upravni odbor, 1955–1990; samoupravni sporazumi, 1977–1987; plani in poročila, 1976–1990; zapisniki kolegija, 
1987–1990; statistika, 1988–1990; matična dejavnost, 1983–1995; gradivo sindikata, 1971–1989; Celjski zbornik, 1990–1997; 
dopisi, 1971–1990.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

ZASAVSKI mUZej tRbOVlje SI_ZAC/1072

ČAS NASTANKA: 1966–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
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OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zasavski muzej Trbovlje je bil ustanovljen 22. 7. 1951. Je muzej medobčinskega tipa in deluje na območjih občin Hrastnik, 
Trbovlje, Zagorje in Litija. Kot muzej za sodobno zgodovino je začel delovati po letu 1990. Podlaga za delovanje je licenca s 
strani Ministrstva za kulturo (2009), odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zasavski muzej Trbovlje iz leta 2004 in zakonodaja 
na področju kulture.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Letna poročila, 1989–2003; publikacije in razglednice, 1984–2003; finančni načrti in predlogi dela, 1985–2003; statistična 
poročila, 1969–1972, 1983–1987; periodični obračuni, 1966–1982; poslovnik; samoupravni sporazum; statut; sistemizacija; 
kolektivna pogodba; zapisniki Sveta, 1977–1980, 1996–2003.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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ZAVODI IN ORgANIZACIje S PODROčjA  
beSeDNe, glASbeNe, IZRAZNe UmetNOStI SI_ZAC_A.462

ČAS NASTANKA: 1911–2006
KULTURNI KONTEKST

Na Slovenskem so začetek kinematografije prve javne filmske predstave leta 1896 v Mariboru, Celju in Ljubljani. Sprva so 
delovali potujoči kinematografi, ki so prikazovali filme v hotelih in gostilnah ali v šotorih. Na Slovenskem je prvi stalni kine-
matograf začel delovati leta 1907, v Celju pred 1. svetovno vojno.
Gledališče je v širšem smislu umetnostna dejavnost, ki z besedo, igralskim izrazom, gibom, mimiko, glasbo in sceno posreduje 
dramsko, operno ali baletno delo. Na Slovenskem se je začela že v antični dobi. V Celju se je organizirana gledališka dejavnost 
začela v začetku 19. stoletja.
Zavodi za kulturo so del javne infrastrukture na področju kulture. Ustanavljajo jih občine in v okviru svoje dejavnosti (umet-
niško ustvarjanje in poustvarjanje, prirejanje razstav in kongresov, druge razvedrilne dejavnosti, upravljanje objektov za 
kulturne prireditve, varstvo kulturne dediščine) zavodi opravljajo naslednje naloge: organizirajo in posredujejo kulturne in 
druge javne prireditve; izvajajo razstavno-galerijsko dejavnost; izvajajo ohranjanje kulturne dediščine na območju občine; 
organizirajo kongresno dejavnost, nudijo pomoč občinam pri organizaciji prireditev; skrbijo za tekoče investicijsko vzdrže-
vanje javne infrastrukture na področju kulture; z njo upravljajo in jo dajejo v najem; obveščajo o kulturni ponudbi v lokalni 
skupnosti in širše; sodelujejo z drugimi kulturnimi ustanovami.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD) je bil ustanovljen z zakonom, sprejetim 27. decembra leta 1997 
(takrat pod imenom Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, sedanji naziv pa je na podlagi Zakona o 
javnih skladih dobil leta 2000) kot strokovna, organizacijska in finančna podpora delovanju preko 4000 kulturnim društvom, 
skupinam in njihovim zvezam v Republiki Sloveniji. JSKD je vladna organizacija, ki je bila ustanovljena z namenom ohraniti 
mrežo kulturnih društev v Sloveniji in v zamejstvu. JSKD je osrednja organizacija slovenske društvene kulture, ki strokovno 
in finančno podpira ljubiteljske kulturne dejavnosti ter vzpodbuja ustvarjalnost in razvoj raznovrstnosti umetnostnih smeri. 
V vseh večjih urbanih središčih delujejo območne izpostave JSKD (58), preko katerih potekajo programske dejavnosti, ki se 
usklajujejo s produkcijo društev, Zvez kulturnih društev ter drugih ustanov na svojem območju. Območne izpostave se pove-
zujejo v medobmočja, ki programsko in organizacijsko pokriva kulturno sodelovanje občin v določenem regijskem prostoru. 
Ustanovitelj Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti je z Aktom o ustanovitvi Javnega sklada Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 72/2010) septembra leta 2010 zagotovil, da bo ta sklad nadaljeval delo kot javna 
ustanova z imenom Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi Zakona o Javnem skladu Republike 
Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 29/2010).

Viri in literatura:
http://kd.proto.webko.si/zavod-za-kulturo-rogaska-slatina/17 (14. 10. 2010)
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201072&stevilka=3897 (14. 10. 2010)
Enciklopedija Slovenije, zvezek 5, Ljubljana 1991, str. 65; zvezek 3, Ljubljana 1989, str. 236.

SlOVeNSKO ljUDSKO gleDAlIšče Celje SI_ZAC/0900

ČAS NASTANKA: 1911–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno, fotografsko, grafično in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 22,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 226 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Organizirana gledališka dejavnost se je v Celju začela z ustanovitvijo gledališkega društva leta 1822. Igre so bile v nemškem 
jeziku vse do leta 1848, ko je nastopil tiskar Janez Jeretin. Ob odprtju proge Celje–Ljubljana je bila postavljena na celjski oder 
prva slovenska komedija Županova Micka Antona Tomaža Linharta. Leta 1850 se je Jeretinu pridružil župnik in profesor ve-
rouka na celjski gimnaziji Josip Drobnič, ki je še istega leta ustanovil v Celju prvo dramatično šolo. V sezoni 1851/52 je uspelo 
Drobniču postaviti na oder kar štiri slovenske predstave. Z njegovim odhodom iz Celja je slovenska gledališka dejavnost 
zamrla in se obnovila šele z ustanovitvijo čitalnice leta 1862. Z gledališko dejavnostjo so se pozneje ukvarjala tudi druga 
amaterska društva. Gledališka stavba v Celju je bila v celoti obnovljena in prilagojena potrebam poklicnega gledališča v letih 
1950–1953. Po drugi svetovni vojni je gledališče najprej delovalo v okviru ljudske prosvete kot kulturna ustanova z imenom 
Okrožno gledališče, leta 1946 se je preimenovalo v Ljudsko, leta 1950 v Mestno in leta 1957 v Slovensko ljudsko gledališče Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.
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VSEBINA
Popis sredstev, 1911–1990; zapisniki sej samoupravnih in strokovnih organov, 1952–1994; ocene, poročila, statistika in kritike 
predstav, 1945–1999; gledališki listi, 1952–2000; fotografije predstav, 1945–2000; plakati, 1952–2000; kostumske skice, 1950–
1980; scenske skice, 1950–1978; scenariji predstav; korespondenca; zapisi o gostovanjih, sodelovanju z drugimi ustanovami.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, srbski, hrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Cvirn, 1984; I. Zajc Cizelj, 2002; B. Himmelreich, 2010)

KUltURNI ZAVOD bRežICe SI_ZAC/0905

ČAS NASTANKA: 1966–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 21 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1979 je Skupščina občine Brežice izdala odločbo o ustanovitvi Zavoda za kulturo, ki je nadaljeval delo leta 1964 ustano-
vljene Delavske univerze in Matične knjižnice Brežice ter Zavoda za kulturo in prosveto. Leta 1984 je prišlo do razdelitve na 
tri organizacijske enote. Ena od njih je tudi Kulturni zavod Brežice.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Statut, sporazumi, pravilniki, zapisniki sej kolegija in zborov delavcev, programi, delovodniki, dopisi.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

SINDIKAlNI KINO SeNOVO SI_ZAC/0986

ČAS NASTANKA: 1952–1974
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Sindikalni kino Senovo je deloval v okviru Osnovne organizacije sindikata Senovo. Predstave so potekale v dotrajani dvorani, 
zgrajeni leta 1952.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda je do prevzema v arhiv hranil Premogovnik Senovo.

VSEBINA
Uporabno dovoljenje, 1952; popis inventarja, 1953; rokovniki filmov, 1958–1973; korespondenca, 1974.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2004)

KINO šeNtjUR SI_ZAC/1074

ČAS NASTANKA: 1952–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Kino podjetje v Šentjurju je v petdesetih letih 20. stoletja imelo dvorano v zadružnem domu.
HISTORIAT FONDA

Gradivo se je pred prevzemom v arhiv nahajalo na podstrešju Kulturnega doma Šentjur.
VSEBINA

Zapisniki; poročila o predstavah; poročila o izposoji filmov.
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JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

jAVNI SKlAD RePUblIKe SlOVeNIje  
ZA KUltURNe DejAVNOStI, ObmOčNA IZPOStAVA mOZIRje SI_ZAC/1075

ČAS NASTANKA: 1993–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Območna izpostava Javnega sklada republike Slovenije v Mozirju deluje od ustanovitve Sklada (1997). Registracijo sedanjega 
statusa ima od 16. 10. 1998, deluje za potrebe vseh 7 občin Zgornje Savinjske doline (Mozirje, Rečica, Ljubno, Luče, Solčava, 
Gornji Grad, Nazarje). Spada v celjsko medobmočno koordinacijo skupaj z izpostavami Celje, Žalec, Velenje, Laško, Šmarje 
pri Jelšah, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Šentjur.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Gradivo o dejavnostih (folklora, 1994–2004, ples, 1993–1997, glasba, 1993–2004, gledališče, 1993–1997, Zlata harmonika, 
2001–2005), delovodnik, 1999.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

jAVNI SKlAD RePUblIKe SlOVeNIje  
ZA KUltURNe DejAVNOStI, ObmOčNA IZPOStAVA žAleC SI_ZAC/1090

ČAS NASTANKA: 1998–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije v Žalcu je začela delovati leta 1998 in je ustanovljena za območje 
občin Žalec, Polzela, Prebold, Braslovče, Vransko in Tabor. Spada v celjsko medobmočno koordinacijo skupaj z izpostavami 
Celje, Mozirje, Velenje, Laško, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Šentjur.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Gradivo o dejavnostih (folklora, ples, glasba); vabila.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KINOPODjetje Celje SI_ZAC/1256

ČAS NASTANKA: 1950–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 2,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel, 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Z odlokom Mestnega ljudskega odbora so leta 1947 ustanovili Kinopodjetje Celje, ki je pod tem imenom obstajalo do leta 
1996. Celjske kinodvorane so bile gostitelj Tedna domačega filma (TDF), srečanj najpomembnejših filmskih ustvarjalcev iz 
vse Jugoslavije. TDF je potekal od leta 1973 do 1989.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.
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VSEBINA
Knjige filmov, 1966–1983, katalogi filmov; statistična poročila, 1962–1973; zaključni računi, 1950–1990; Teden domačega 
filma (TDF) – katalogi; Samoupravni sporazumi; adaptacija kina Union, 1971; adaptacija kina Metropol; plakati, diplome in 
priznanja.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2002)

KUltURNI CeNteR DelAVSKI DOm ZAgORje SI_ZAC/1339

ČAS NASTANKA: 1962–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kulturni center Delavski dom Zagorje ob Savi je bil ustanovljen leta 1960 in je deloval pod tem imenom do leta 1980. 1. 2. 1980 
se je Delavski dom združil z Javno knjižnico Zagorje v delovno organizacijo Kulturni center - Delavski dom, p. o. Zagorje ob 
Savi (na podlagi Družbenega dogovora o ustanovitvi organizacije posebnega družbenega pomena na področju kulture). 
Od 28. 11. 2001 deluje kot javni zavod Kulturni center - Delavski dom Zagorje ob Savi. Zakonska podlaga njegovega dela sta 
Zakon o zavodih in Odlok o ustanovitvi javnega zavoda.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Programi, ceniki, prospekti, 1962–1994; statut, 1980, 1981, 1986; pravilniki in samoupravni sporazumi, 1979–1987; poročila 
in plani, 1980–1992; kino (zapisniki), 1982–1994; zapisniki sej, razno gradivo o poslovanju, osnovna organizacija Zveze soci-
alističnih sindikatov Slovenije, 1980–1987.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

KUltURNI CeNteR DelAVSKI DOm tRbOVlje SI_ZAC/1371

ČAS NASTANKA: 1952–2009
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 3,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 38 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kulturni center Delavski dom Trbovlje deluje od leta 1956. V stavbi Delavskega doma so bile od vsega začetka tudi druge 
dejavnosti: Glasbena šola Trbovlje, Revirska delavska univerza, Radio Trbovlje, sedež društev Svoboda center.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statut, 1964, 1974, 1978; imenovanje upravnega odbora (UO), 1956; pravila, 1956; zapisniki sej UO, delavskega sveta, zborov 
delavcev in komisij; pravilniki in samoupravni sporazumi; gradivo o poslovanju kina, 1961–1984; gradivo odbora za izgrad-
njo doma, 1952–1956; tehnična dokumentacija doma, 1953–1956; zaključni račun, 1960–1978; razno gradivo o poslovanju, 
filmski plakati, 1956–2009.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)

ZAVOD ZA KUltURNe PRIReDItVe Celje SI_ZAC/1412

ČAS NASTANKA: 1965–2006
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
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OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kulturna skupnost občine Celje je 26. 12. 1978 sprejela akt o ustanovitvi delovne organizacije Zavod za kulturne prireditve 
Celje. Njegova dejavnost je obsegala organizacijo kulturno-umetniških prireditev na glasbenem in likovnem področju. Prevzel 
je Likovni salon in Koncertno poslovalnico. Organiziral je Mladinski pevski festival. Leta 2005 se je z združitvijo z Zavodom za 
turizem Celeia Celje preoblikoval v Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Ustanovitveni dokumenti ter dokumenti o delovanju in spremembah statusa Zavoda za kulturne prireditve Celje, 1978–2003; 
programi kulturnih prireditev v Mestni občini Celje, 1998–2006; zapisniki, vabila in programi Likovnega salona, 1965–2006; 
poročila Zavoda za kulturne prireditve Celje, 1991–2005.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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ZNANOSt SI_ZAC_A.470

ČAS NASTANKA: 1959–1976
KULTURNI KONTEKST

Začetki znanosti kot celote metodičnega raziskovanja sveta ter sistematično urejenih in dokazljivih resnic segajo v antični čas 
tudi na Slovenskem. Na Celjskem sta se v preteklosti med šestimi glavnimi skupinami znanosti (naravoslovno-matematična, 
tehniška, medicinska, biotehniška, družboslovna, humanistična) uveljavili biotehniška (Hmeljarski inštitut Žalec) in medicinska 
(Inštitut za balneologijo in klimatologijo). Razvoj znanosti na Celjskem spodbuja tudi nastajanje fakultet.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 195–208.
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ZNANStVeNO RAZISKOVAlNI ZAVODI SI_ZAC_A.471

ČAS NASTANKA: 1959–1976
KULTURNI KONTEKST

Znanstveno raziskovalni zavodi sistematično zbirajo, preverjajo in metodično urejajo podatke in ugotovitve ter odkrivajo 
povezave med njimi.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 1, Ljubljana 1996, str. 108.

INštItUt ZA bAlNeOlOgIjO IN KlImAtOlOgIjO Celje SI_ZAC/0904

ČAS NASTANKA: 1959–1976
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Zavod za balneologijo Ljudske republike Slovenije (LRS) je bil ustanovljen leta 1955 z odločbo izvršnega sveta LRS št. 337/2 
- 1955 kot finančno samostojen zdravstveni zavod s sedežem v Rogaški Slatini. Deloval je kot raziskovalna ustanova na 
področju balneologije in klimatologije do leta 1968, ko so ga priključili k Zdravilišču Rogaška Slatina. Leta 1975 so prizade-
vanja za oživitev samostojne organizacije ponovno dosegla svoj cilj – slovenska naravna zdravilišča so ustanovila Inštitut 
za balneologijo in klimatologijo s sedežem v Celju, ki pa je že po dveh letih prenehal delovati kot samostojna inštitucija ter 
prešel v okvir Poslovne skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

HISTORIAT FONDA
Po koncu dela inštituta je gradivo na prevzem čakalo v kletnih prostorih Šolskega centra Celje.

VSEBINA
Zaključni računi, 1962–1965, 1975, 1976; balneološki sklad, 1959–1968; statut Inštituta za balneologijo in klimatologijo (IBK), 
ustanovitveni akt IBK; zapisniki sej, 1975, 1976; imenovanja za vodje skupin.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1981)
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šPORt IN ReKReACIjA SI_ZAC_A.480

ČAS NASTANKA: 1978–1999
KULTURNI KONTEKST

Šport je človekova dejavnost za krepitev telesne in psihične zmogljivosti, tekmovanje in razvedrilo. Obsega vsako telesno 
dejavnost, ki je v bistvu igra in vsebuje možnosti boja samega s seboj, z drugimi ali s prvinami narave. Pred prvo svetovno 
vojno in do druge so uporabljal izraz telovadba, v času socializma tudi izraz telesna kultura. V Sloveniji se je šport zelo hitro 
razvijal po letu 1945.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 13, Ljubljana 1999, str. 111–113.
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ZAVODI ZA šPORt SI_ZAC_A.481

ČAS NASTANKA: 1978–1999
KULTURNI KONTEKST

Zavodi za šport deloma nadaljujejo delo, ki so ga pred tem do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja opravljale občinske 
samoupravne telesnokulturne skupnosti. Mnogi med njimi delujejo v okviru Odbora upravljavcev športnih centrov Slovenije. 
Javni zavodi za šport v prvi vrsti skrbijo za urejenost in zadostnost športnih objektov v občinah. Naloge v športni sferi nasploh 
so razdeljene med zavodi za šport in športnimi zvezami, ki so krovne povezovalne institucije med osnovnimi športnimi or-
ganizacijami (društva, klubi) in občinskimi strukturami. Naloga zveze je torej vodenje strategije razvoja športne dejavnosti 
od začetkov (vrtec) preko osnovnošolskega športa, mladinskega športa, članskega športa in rekreacije kot osnove športne 
dejavnosti velike populacije ljudi. V tem sklopu je tudi tekmovalni šport, ki pa ima po nacionalnem programu športa in 
Zakona o športu poseben status, katerega strategijo vodita Združenje športnih zvez Slovenije in Olimpijski komite Slovenije.
Zavodi za šport skrbijo za urejenost in zadostnost športnih objektov. Sledijo potrebam zvez (klubi, društva) pri urejanju 
športne infrastrukture. Pomagajo pri izdelavi programov dela, finančnih načrtov, srednjeročnih programov, poročil in analiz.

Viri in literatura:
http://www.iaslim.org/SPORTCENTER_slo,,projekti,place_direktorjev.htm (2. 11. 2010)
http://www.jzs-sb.si/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=35 (2. 11. 2010)

RDečA DVORANA šPORtNO ReKReACIjSKI ZAVOD VeleNje SI_ZAC/1081

ČAS NASTANKA: 1978–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 3,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 35 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana je takratna Skupščina občine Velenje ustanovila leta 1992 (vpisan je v sodni register 
pri Okrožnem sodišču v Celju). Delovna organizacija Rdeča dvorana se je skladno z zakonodajo preoblikovala v javni zavod 
na področju športa, z osnovnim namenom upravljanja s športnimi objekti. Dne 13. 11. 2007 je Svet mestne občine Velenje 
sprejel nov Odlok o ustanovitvi Rdeča dvorana, Športno rekreacijski zavod Velenje, s katerim je ustanovil zavod za opravljanje 
športne dejavnosti kot javne službe.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki, 1981–1988; samoupravni akti, 1982–1987; poročila in plani, 1980–1986; zaključni računi, 1988–1999; statistika, 1978; 
gradivo sindikata, 1981–1996; gradivo Športne zveze Velenje (gradivo športnih klubov), 1992–1997.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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INFORmIRANje SI_ZAC_A.490

ČAS NASTANKA: 1951–2007
KULTURNI KONTEKST

Dejavnost informiranja vsebuje redno obveščanje javnosti po tisku, radiu, televiziji, filmu in drugih obveščevalnih sredstvih. 
Opravljajo jo zavodi ali gospodarske družbe, katerih oblike organiziranosti in vsebine dela so se v preteklosti spreminjale.
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ZAVODI S PODROčjA INFORmIRANjA SI_ZAC_A.491

ČAS NASTANKA: 1951–2007
KULTURNI KONTEKST

Na Celjskem kot prvo sredstvo javnega informiranja lahko pojmujemo Celske novine, ki so izhajale leta 1848. Konec 19. stoletja 
so nastali tudi drugi časopisi, ki so začetek neprekinjenega obveščanja javnosti s tiskanimi mediji.
Štajerski val je najstarejša slovenska radijska postaja posebnega pomena, delujoča od leta 1954, nekoč znana kot Radio Šmarje 
pri Jelšah. V naslednjih desetletjih so svojo medijsko pot na Celjskem začele mnoge druge lokalne radijske postaje. Poslušalce 
v informativnih, kulturnih, zabavnih, izobraževalnih, verskih, otroških in drugih oddajah seznanjajo z utripom v svojih krajih.
Začetki oddajanja programa Televizije Celje segajo v leto 1994. Sprva so oddajali samo preko kabelsko razdelilnega sistema 
Elektro Turnšek na območju Celja. Leta 2001 so tako v celoti iz SVHS tehnike prešli na digitalno in beta opremo. Program poleg 
različnih kabelskih sistemov oddajajo tudi na dveh oddajnikih (Celje-grad, Malič-Laško), tako, da ga lahko gledalci trenutno 
spremljajo v občinah Savinjske regije, večjem delu Koroške, Zasavja, Kozjanskega, Grosupljega, Novega mesta in delu Ljubljane.

Viri in literatura:
http://nethost.si/rsv/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=2 (3. 11. 2010)
http://www.tvcelje.si/index.cgi?m=51&id=11 (3. 11. 2010)

RADIO CeNteR tRbOVlje SI_ZAC/0793

ČAS NASTANKA: 1951–2007
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Radio Trbovlje je po nekaj ljubiteljskih poskusih radijskega oddajanja (Radio Center) leta 1965 ustanovila občina Trbovlje. 
Kasneje sta soustanoviteljski akt podpisali še občini Hrastnik in Zagorje. Radio je začel oddajati prek oddajnika (50 W) na 
Kleku nad Trbovljami 10. oktobra 1965 na frekvenci 1594 kHz. Najprej je oddajal ob nedeljah in sredah po dve uri, kasneje 
pa pogosteje; konec sedemdesetih let že vsak dan. Z dveh ur je v osemdesetih letih prešel na tri ure lastnega programa, nato 
na sedem, v devetdesetih letih pa je oddajal lasten program tudi dopoldne. Danes oddaja vseh 24 ur vsak dan popolnoma 
svoj program. Oddaja na ultrakratkem valovnem območju, in sicer na frekvenci 98,1 MHz. Vsaj od leta 2007 radio deluje kot 
Radio Kum Trbovlje, d.o.o. in ima status osrednje regionalne radijske postaje posebnega pomena.

HISTORIAT FONDA
Fond je nastal z izločitvijo dela gradiva iz fonda Likvidirana podjetja Ljudskega odbora mestne občine Trbovlje.

VSEBINA
Zaključni račun, 1953, 1954; plačilne liste, 1951–1953; izpisi iz spletne strani Radio Kum, 2007.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

SAVINjSKI ObčAN žAleC SI_ZAC/1393

ČAS NASTANKA: 1976–1998
ZVRST GRADIVA: fotografsko in spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 20 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Lokalni časopis, izhajal vsaj že leta 1985. Savinjski občan, Časopisno in založniško podjetje, d.o.o., Žalec je s sklepom Okrož-
nega sodišča v Celju leta 2002 prešlo v likvidacijo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sta pred predajo hranila Aleksander Videčnik iz Mozirja ter Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec.

VSEBINA
Fotografije, pripravljene za objavo v posameznih številkah časopisa, 1978–1989; različne fotografije Žalca in okolice, 1976–1998; 
izrezki iz časopisov, 1979–1983; zapisniki sej uredniškega odbora, 1987–1991.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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ZDRAVStVO IN SOCIAlNO VARStVO SI_ZAC_A.500

ČAS NASTANKA: 1459–2007
KULTURNI KONTEKST

Zdravstvo predstavlja sistem dejavnosti, ki zagotavlja celovito zdravstveno varstvo prebivalstva. Vključuje strokovno in znan-
stveno izvajanje medicinske dejavnosti, izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni, preskrbo 
z zdravili in dejavnosti, ki zagotavljajo financiranje. Cilj zdravstvene dejavnosti je skrb za človekovo zdravje oz. doseganje 
čim višje ravni zdravstvenega stanja prebivalstva.
Socialno varstvo predstavlja sistem ukrepov za pomoč določenim skupinam prebivalstva pri zagotavljanju temeljnih življenj-
skih potreb. Namenjeno je tistim, ki še ne skrbijo ali ne morejo skrbeti zase (otroci, stari, bolni, invalidi) ali pa sami oz.njihove 
družine potrebujejo pomoč zaradi brezposelnosti, nizkih dohodkov ali drugačne ogroženosti.
Sodobno socialno varstvo kot organizirana družbena dejavnost se je razvilo na podlagi solidarnosti in dobrodelnosti. 
Samopomoč je temeljni način odpravljanja človekovih težav in stisk. Solidarnost med člani družbenih skupin je osnova za 
medsebojno pomoč v stiskah in za pomoč bolj ogroženim članom.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 127–128; zvezek 15, Ljubljana 2001,  
str. 134–138.
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ZDRAVStVO SI_ZAC_A.510

ČAS NASTANKA: 1459–2000
KULTURNI KONTEKST

Javno zdravstvo je definirano kot veščina in znanje, kako preprečevati bolezni, podaljševati življenje, promovirati telesno in 
duševno zdravje, izboljševati zdravstvene razmere v okolju in osebno higieno, voditi nadzor nad okužbami in boleznimi ter 
organizirati službe javnega zdravstva.
Zdravstvo vključuje strokovno in znanstveno izvajanje medicinske dejavnosti, izvajalce zdravstvene dejavnosti (vse zdra-
vstvene zavode na primarni, sekundarni in terciarni ravni, zasebne izvajalce), preskrbo z zdravili (lekarne) in dejavnosti, ki 
zagotavljajo financiranje (država iz proračuna in zdravstveno zavarovanje).
Javno zdravstvo je dobilo na Slovenskem zakonsko osnovo leta 1870 z avstrijskim zakonom o uvedbi javne zdravstvene 
službe. Po cesarskem zakonu (veljal je do leta 1918, veliko določil tega zakona je veljalo še do druge svetovne vojne) je bilo 
uvodoma ukazano, da višji nadzor nad vsem zdravstvom in vrhovno vodenje zdravstvenih (medicinskih) zadev sodi k dr-
žavni upravi. Neposredno delovanje državne uprave obsega vse tiste dejavnosti, ki so v njeni pristojnosti, da jih opravlja, 
ker so zelo pomembna za splošno stanje zdravja. Po zakonu je državna uprava vodila naslednja opravila: evidenco in delo 
zdravstvenega osebja, nadzor nad delom zdravstvenih in socialnih ustanov od bolnišnic do zavodov za reveže, nadzor nad 
preprečevanjem in zatiranjem nalezljivih bolezni, nadzor nad prometom zdravil in strupov, nadzor nad mrliško ogledniško 
službo, vključno z zdravstveno policijskimi obdukcijami, ter nadzor nad delom zdravstvene policije, ki je sicer po občinskih 
predpisih bil poverjen občinam.
Javno zdravstveno službo so opravljali zdravniki zasebniki v lastnih ordinacijah. Pri deželnih vladah za Kranjsko, Primorsko 
in Štajersko so delovali zdravstveni oddelki, ki so skrbeli za javno zdravstvo. V skladu s komunalno ureditvijo habsburške 
monarhije (okraj, okrožje, občina) je bila zdravstvena služba organizirana na deželni, okrajni, okrožni in občinski ravni.
Z rastjo mest in števila prebivalstva ter z razvojem medicine so se razvijale tudi bolnišnice. Konec 19. stoletja jih je bilo na 
Slovenskem dvanajst.
Z razvojem medicine je zdravstvo hitro napredovalo. Uvajanje novih zdravstvenih metod v prakso (anestezija, asepsa, an-
tisepsa) je vplivalo na razvoj kirurgije in bistveno zmanjšanje smrtnosti. Majhno število postelj v javnih zavodih so zlasti od 
dvajsetih let 20. stoletja dopolnjevali sanatoriji. V tem obdobju je začela delovati tudi protituberkulozna ustanova v Topolšici.
Po prvi svetovni vojni se je zdravstvena dejavnost tudi pod vplivom socialnih gibanj usmerila v preventivno in kurativno jav-
no zdravstvo, namenjeno vsem prebivalcem. Na Slovenskem je na to pomembno vplival hrvaški zdravnik humanist Andrija 
Štampar, čigar zamisli je vključila v svoje delo tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Zavzemal se je za socialno pravično 
medicino, širjenje mreže zdravstvenih dejavnosti za vse prebivalstvo. V tridesetih letih 20. stoletja je bilo zgrajenih po vsej 
Jugoslaviji okrog 250 javnih zdravstvenih ustanov (zdravstvenih domov, higienskih zavodov-poliklinik in dispanzerjev). V tem 
času je slovenskim zdravnikom z bratoma Ivanom in Bojanom Pircem na čelu uspelo organizirati 17 dispanzerjev za matere z 
otroki, 15 šolskih poliklinik in 12 protituberkuloznih dispanzerjev. Leta 1923 je bil v Ljubljani ustanovljen Higienski zavod; prvi 
zdravstveni dom je bil ustanovljen leta 1926 v Lukovici. Leta 1940 je na Slovenskem delovalo 13 državnih oziroma banovinskih 
bolnišnic, 3 osrednje bolnišnice bratovskih skladnic, 5 sanatorijev ter specialni bolniški zavodi: 1937. ustanovljeni Banovinski 
inštitut za raziskovanje in zdravljenje novotvorb v Ljubljani (današnji Onkološki inštitut), državni bolnišnici za duševne bolezni 
Studenec in Novo Celje ter 3 zdravilišča za tuberkulozo oz. pljučne bolnike: Golnik, Topolšica in Vurberk blizu Ptuja.
Po drugi svetovni vojni se je javno zdravstvo organiziralo na novo. Ukinjeno je bilo in postopoma prepovedano zasebno 
upravljanje zdravstvene dejavnosti (dokončno 1965). Zdravstvo se je po drugi svetovni vojni razvijalo tudi kadrovsko, kar je 
omogočila ustanovitev popolne Medicinske fakultete v Ljubljani leta 1945 (po razpadu avstro-ogrske monarhije je od leta 
1919 delovala nepopolna medicinska fakulteta). V obdobju 1945–1990 je bil uveljavljen sistem socializiranega zdravstvenega 
varstva (po t. i. Semaškovem modelu centraliziranega zdravstvenega varstva), zasnovan na splošnih in načeloma neomejenih 
pravicah do zdravstvenega varstva vseh prebivalcev. Sistem je zahteval razvoj mreže javne zdravstvene službe na več ravneh, 
temelj so bili zdravstveni domovi in dispanzerski način dela. Ustanovljeni so bili številni zdravstveni domovi in postaje ter 
dispanzerji (za splošno medicino, otroke in mladino, ženske, pljučne in kožne bolezni). Vse to je zelo zmanjšalo zbolevanje in 
umiranje za nalezljivimi boleznimi ter izboljšalo zdravstveno varstvo mater in otrok. S postopno decentralizacijo zdravstve-
nega varstva (po 1965) se je zdravstveno zavarovanje ločilo od splošnega zavarovanja, hkrati pa še pospešilo širjenje mreže 
zdravstvenih domov in postaj po vseh takratnih občinah. Do začetka osemdesetih let so imeli vsi zdravstveni domovi razvite 
vse dispanzerske dejavnosti ter zobozdravstvene službe za odrasle in mladino. Zdravstveno dejavnost je po drugi svetovni 
vojni sprva predpisovala enotna socialno zdravstvena zakonodaja na ravni države, po postopni pravni in organizacijski 
razdelitvi enotnega sistema (od 1952) in zlasti sprejetju ustave 1974 pa republiška zdravstvena zakonodaja. Pomembna 
sta bila dva zakona: Zakon o zavodu SR Slovenije za zdravstveno varstvo iz 1973 in Zakon o zdravstvenem varstvu iz 1980 
(dopolnjen 1982, 1985, 1986, 1990). Po osamosvojitvi Slovenije so leta 1992 sprejeti zakoni (Zakon o zdravstveni dejavnosti, 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti) na novo uredili izvajanje in or-
ganiziranost zdravstvenega varstva in zdravstvene dejavnosti. S prvima dvema je bila uzakonjena pravica do zdravstvenega 
varstva za vsakega državljana RS (obvezno zdravstveno zavarovanje) ter uvedene številne spremembe in novosti (osnovni 
paket zdravstvenih storitev, ki so zagotovljene vsakomur brez doplačil; posebno varstvo za nekatere skupine bolnikov; pravica 
zdravstvenih delavcev do zasebnega izvajanja zdravstvene dejavnosti, večinoma s koncesijo; zahteve v zvezi z izvajanjem 
zdravstvene dejavnosti in usposobljenosti zanjo, uzakonjene oblike podiplomskega izpopolnjevanja zdravstvenih delavcev; 
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opredeljene bolezni in stanja, za katere veljajo različne ravni finančnega kritja; posebna skrb za preprečevanje, odkrivanje in 
zdravljenje nalezljivih bolezni). Zdravstveno zakonodajo dopolnjuje Zakon o zdravniški službi (1999). Glede na ustanoviteljstvo 
in financiranje zakon določa tri skupine izvajalcev zdravstvene dejavnosti: javni zdravstveni zavodi, zasebniki s koncesijo in 
zasebniki brez nje. Zasebna zdravstvena dejavnost, uvedena 1992, se povečuje. Dejavnost javne zdravstvene službe je do-
ločena s planom zdravstvenega varstva RS (Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije). Zdravstvena 
dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Na primarni ravni obsega osnovno zdravstveno in lekarniško 
dejavnost. Sekundarna raven obsega specialistično ambulantno dejavnost in bolnišnično zdravstveno dejavnost. Terciarna 
ali klinična raven zdravstvene dejavnosti zahteva zaradi diagnostičnih in terapevtskih postopkov posebno obravnavo bolnika 
(posebej so opredeljene storitve Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in Onkološkega inštituta v Ljubljani). Poseben 
položaj v okviru zdravstvene dejavnosti imajo osrednji zdravstveni zavodi. Med temi je Inštitut za varovanje zdravja Republike 
Slovenije (do leta 1993 Univerzitetni zavod za zdravstveno in socialno varstvo). Odgovoren je za razvijanje in usklajevanje 
socialne medicine, epidemiologije, higiene in zdravstvene ekologije ter ima te dejavnosti organizirane v okviru zavodov za 
zdravstveno varstvo na ravni 9 zdravstvenih območij (Ljubljana, Kranj, Nova Gorica, Koper, Novo mesto, Celje, Ravne na 
Koroškem, Maribor, Murska Sobota). Drugi osrednji zdravstveni zavodi so: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (do 
leta 1994 Univerzitetni zavod za rehabilitacijo invalidov), Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (do leta 2000 
Zavod RS za transfuzijo krvi), Zavod za farmacijo in preizkušanje zdravil, Zavod za varstvo pri delu, ki pripravlja predpise za 
to področje, opravlja strokovni nadzor in analize.
V okvir zdravstvene dejavnosti sodi še zdraviliška dejavnost v vseh slovenskih naravnih zdraviliščih.

Viri in literatura:
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 9/1992 in 23/2005).
Enciklopedija Slovenije, zvezek 14, Ljubljana 2000, str. 64; zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 134–138.
Mario Kocijančič, Zakonodaja javnega zdravstva na Slovenskem od F. V. Lipiča do I. Pirca (1814–
1940), v: Zvonka Zupanič Slavec, Razvoj javnega zdravstva na Slovenskem med prvo in drugo 
svetovno vojno in njegov utemeljitelj dr. Ivo Pirc, Ljubljana 2005.
Zvonka Zupanič Slavec, Devetdeset let Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani (1919–2009), v: 
Zdravniški Vestnik 2009, št. 78, str. 658–672.
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bOlNIšNICe SI_ZAC_A.511

ČAS NASTANKA: 1459–1995
KULTURNI KONTEKST

Bolnišnice so ustanove, ki so namenjene zdravljenju, rehabilitaciji in negi bolnikov. So sestavni del celotnega sistema zdrav-
stvenega varstva in kot take v soodvisnosti od vsakokratnih političnih, organizacijskih, administrativnih, zasebnih in drugih 
storitvenih sprememb. Na Slovenskem izhajajo bolnišnice iz pretežno karitativnih ustanov, ki so predvsem pod vplivom 
krščanstva nastajale v srednjem veku kot zavetišča in prenočišča. Imenovali so jih hospitali (hospiciji) oz. špitali. V večjih me-
stih so bili postavljeni znotraj mestnega obzidja, zunaj mest so nastajali ob rekah. Mestni špitali so bile ubožnice in hiralnice, 
nikoli bolnišnice, zdravstvena nega je bila le najnujnejša. Vzdrževali so jih mestne občine, cehi, bogati meščani, plemstvo, 
duhovščina; bili so zasebni ali javni. Za prvo bolnišnico na Slovenskem v sodobnem smislu velja Civilna bolnica v Ljubljani, 
ustanovljena 1786 in nameščena v razpuščenem samostanu na Ajdovščini. Z naraščajočo močjo cehov in njihovo težnjo 
po zdravstveni zaščiti meščanov so špitali v novem veku postajali javne mestne ustanove. V 19. stoletju je bolnišnica še bolj 
pridobila meščansko-razredno naravo. Kasnejše hiralnice in domovi za ostarele so bili nasledniki meščanskih špitalov. Odlok 
deželnih stanov je sredi 19. stoletja ukazal ločitev bolnišnic od hiralnic. Uvedba bolnišnic je pomenila za javno zdravstvo nov 
razvoj. Komunalna neurejenost mest in njihova vse gostejša naseljenost, slabe higienske in socialne razmere so vplivale na 
pojav številnih epidemij kužnih bolezni. Z razvojem mest in števila prebivalstva ter z razvojem medicine so se razvijale tudi 
bolnišnice. Konec 19. stoletja jih je bilo na Slovenskem 12. V Celju je bila leta 1887 zgrajena Gizelina bolnišnica s 150 posteljami 
(danes Splošna bolnišnica Celje), v Brežicah se je Mestna bolnišnica Brežice leta 1872 preimenovala v Občo javno bolnišnico 
v Brežicah (danes Splošna bolnišnica Brežice), v Krškem 1899. občinska bolnišnica, sprva brez pravice javnosti, od leta 1905 
javna bolnišnica. V Trbovljah je delovala Bolnišnica bratovskih skladnic od leta 1873 (danes Splošna bolnišnica Trbovlje). 
Majhno število postelj v javnih bolnišnicah so od dvajsetih let 20. stoletja dopolnjevali sanatoriji, običajno ustanovljeni na 
pobudo premožnejših posameznikov. Večina sanatorijev ni bila specializiranih; specializirani sanatoriji za zdravljenje in 
preprečevanje tuberkuloze so nastajali zlasti v prvi polovici 20. stoletja, ko se je ta bolezen močno razširila. Tedaj so v klimat-
sko ugodnejših okoljih nastajali sanatoriji oz. poznejša zdravilišča. Kot sanatorij je začela delovati tudi protituberkulozna 
ustanova v Topolšici leta 1919, ki je kmalu prerasla okvir sanatorijskega delovanja (v letih 1919–1941 se je v 250–300 poste-
ljah zdravilo več kot 10.000 bolnikov iz vse tedanje Jugoslavije). Ob nemški okupaciji je agresor zavod izropal ter opremo 
in večino osebja prepeljal v Gornjo Avstrijo. V 19. stoletju so bratovske skladnice organizirale lastno bolnišnično dejavnost v 
bolnišnicah bratovskih skladnic zaprtega tipa (za rudarje, železarje) z najboljšo zdravstveno zaščito in najboljšimi zdravniki 
(Trbovlje, Krmelj, Hrastnik, Zagorje ob Savi). V Trbovljah je bila bolnišnica bratovskih skladnic zgrajena leta 1873. Med oku-
pacijo je bila bolnišnica spremenjena v splošno bolnišnico za zasavski revir. Brez pravice javnosti je bila pred prvo svetovno 
vojno ustanovljena Bolnišnica Rdečega križa v Slovenskih Konjicah s 30 posteljami (v letu 1938), ki jo je okupator ob prihodu 
razpustil. Leta 1931 je bila v Novem Celju ustanovljena bolnišnica za duševne bolezni. V letih 1941–1945 je okupator prevzel 
obstoječe stanje bolnišnic, le da je nekatere bolnišnične zavode ukinil ali preselil, ponekod pa duševne bolnike in hiralce usmrtil 
(umobolnica Novo Celje). Med drugo svetovno vojno so delovale partizanske bolnišnice. Po osvoboditvi je zdravstvo doživelo 
nov razvoj. Vloga bolnišnic se je zelo spremenila, vse bolnišnice so postale družbene ustanove. Od leta 1993 v Vojniku deluje 
Psihiatrična bolnišnica Vojnik. (Od leta 1959 do 1989 je delovala kot Nevropsihiatrični oddelek Splošne bolnišnice Celje, od 
1989 do 1993 pa kot Psihiatrični oddelek.) Bolnišnice (splošne in specialne) opravljajo specialistično ambulantno dejavnost 
kot nadaljevanje oziroma dopolnitev osnovne zdravstvene dejavnosti.

Viri in literatura:
Zakon o zdravstveni dejavnosti ( Ur. l. RS, št.9/1992 in 23/2005).
Enciklopedija Slovenije, zvezek 1, Ljubljana 1987, str. 320–324; zvezek 9, Ljubljana 1995, str. 413–414; 
zvezek 10, Ljubljana 1996, str. 395–396; zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 134–138.
Splošna bolnišnica Celje, Monografija Splošne bolnišnice Celje ob 120-letnici, Celje 2007.
Bojan Himmelreich, Seznam leta 1941 usmrčenih bolnikov umobolnice Novo Celje, v: Celjski 
zbornik. 1991, str. 255–264.

šPItAl SVete elIZAbete V CeljU SI_ZAC/0902

ČAS NASTANKA: 1459–1866
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Špital s pripadajočo posestjo je bil ustanova celjskih grofov; ustanovljen je bil že v času Friderika I. Prvotno je bil špital poleg 
cerkvice sv. Duha; leta 1459 je cesar Friderik III. dovolil meščanom prenesti špital v mesto. Stavbo, ki stoji še danes, so me-
ščani postavili v 15. stoletju, pripadajočo kapelo pa v 16. Glavna naloga špitala je bila, da je skrbel za onemogle in bolne; 
če ni bilo v stavbi prostora zanje, jih je pa podpiral s hrano in obleko, kajti beračenje je bilo v mestu prepovedano. Špital je 
vodil špitalski mojster, ki ga je volil svet; njemu so bili podrejeni: špitalski kontrolor, špitalski upravnik in beraški sodnik. V 
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18. stoletju je špital izgubil vso posest, zato so morali njegovo zemljiško fevdalno podlago nadomestiti z denarno. Jožef II. 
je špital leta 1784 obnovil in mu dodelil premoženje, odvzeto cerkvenim bratovščinam. Ta denar je tvoril osnovo za špitalski 
fond, ki je kmalu narasel, kajti Celjani so se ga v svoji poslednji volji spominjali z volili. Fond je upravljal mestni svet, ki je po 
potrebi tudi prispeval določena sredstva. Špitalsko upravo je mestni svet poenostavil. Špital je imel svojega zdravnika že v 18. 
stoletju. Sprejemal je siromašne, oslabele in bolne ljudi najprej samo iz mesta, v drugi polovici 19. stoletja pa tudi iz okolice. 
Ker obstoječa stavba ni mogla zadostiti vsem potrebam, sta stopila v akcijo celjska zdravnika dr. Kočevar in dr. Neckermann. 
Počasi se je vprašanje celjske bolnišnice rešilo, najprej z nakupom starega poslopja in nato z graditvijo namenske stavbe.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je iz zapuščine Martina Perca, ki jo je Trubarjev antikvariat ponudil v odkup Osrednji knjižnici v Celju in ostalim kultur-
nim zavodom. Gradivo Špitala Sv. Elizabete je bilo leta 1988 izločeno iz zbirke in je bil oblikovan samostojen fond. Ohranjena 
je prvotna ureditev spisov in tudi signatur v okviru posameznih enot.

VSEBINA
Potrditev špitalske ustanovne listine, 1487; prepis listine Friderika III., 1459; navodila za špitalskega mojstra, 1727, 1729; popis 
špitalskega imenja, 1728, 1729; seznami špitalskih oskrbovancev, 1729, 1803–1806; prodaja špitalskega imetja, 1759; špitalske 
finančne zadeve, 1786–1866.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1988)

SPlOšNA bOlNIšNICA bRežICe SI_ZAC/1056

ČAS NASTANKA: 1885–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 15,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 104 arhivske škatle, 47 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnik ustvarjalca Splošna bolnišnica Brežice je bila Mestna bolnišnica Brežice, ki se je leta 1872 preimenovala v Občo 
javno bolnišnico v Brežicah. Takrat je bolnišnica imela deset postelj, enega zdravnika in dva strežnika. Leta 1888 je bolnišnica 
dobila novo poslopje s 60 posteljami. Imela je kirurški oddelek s porodno sobo, medicinski oddelek z lekarno in izolirnico za 
bolnike z nalezljivimi boleznimi. Med prvo svetovno vojno so zdravili številne ranjence, ko je bolnišnica delovala kot rezervna 
vojaška bolnišnica. V oktobru leta 1918 je bil za ravnatelja brežiške bolnišnice imenovan prim. dr. Josip Cholewa, po rodu 
Poljak, ki je uspešno odpravil gmotne težave bolnišnice, v katerih se je znašla po epidemijah gripe, tifusa in griže. Leta 1927 
je bolnišnica prešla pod nadzor Ljubljanskega oblastnega odbora, ki je saniral stavbo bolnišnice in uvedel novo centralno 
ogrevanje. Dr. Cholewa je raziskoval rakasta obolenja in je v bolnišnici z lastnimi sredstvi ustanovil majhen onkološki labo-
ratorij. Prvi začetki onkologije na Slovenskem segajo v brežiško bolnišnico. Med drugo svetovno vojno je bilo delo v bolnišnici 
ohromljeno. Ob stalnem naraščanju števila ranjencev je bila na dvorišču zgrajena večja baraka za ranjence. V povojnih letih 
je bil zgrajen pljučni oddelek, leta 1953 ginekološko-porodniški oddelek, leta 1961 otroški oddelek. Bolnišnica je pokrivala 
območje občin Brežice, Krško in Sevnica, do 35 % vseh postelj pa so zasedali bolniki iz sosednje Hrvaške. Leta 1959 je bil zgrajen 
ambulantno poliklinični trakt. Zaradi upravno-političnih in teritorialnih delitev posavskih občin na različne okraje (krškega, 
trboveljskega, novomeškega in celjskega) so se v različne centre začele vključevati tudi zdravstvene izvajalske organizacije. 
Gravitacija bolnikov iz Posavja, ki so se do tedaj izključno zdravili v brežiški bolnišnici, se je začela razdvajati med novomeško, 
celjsko in brežiško bolnišnico. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je dotok bolnikov iz Hrvaške usahnil. S tem je bila prekinjena 
stoletna tradicija zdravljenja bolnikov iz Hrvaške. Po tem izpadu bolnikov je bolnišnica okrepila ambulantno specialistično 
dejavnost, s katero zadovoljuje potrebe prebivalcev Posavja in sosednjih občin.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Pregled javnih bolnišnic na Štajerskem, 1885/86; evidence spisov, 1953–1992; matične knjige delavcev, 1918–1995; poslovna 
poročila in zaključni računi, 1953–1990; statuti, pravilniki, zapisniki izven evidentiranih spisov, 1957–1991; spisi po delovo-
dniku – zapisniki sej sveta, upravnega odbora, statistika, razni plani, poročila, zapisniki sej delavskega sveta, samoupravnih 
komisij, 1957–1990; matične knjige, 1930–1931, 1933–1934, 1936–1946, 1950–1960; matične knjige zaposlenih, 1955–1995.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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ZDRAVStVeNI DOmOVI SI_ZAC_A.512

ČAS NASTANKA: 1949–1958
KULTURNI KONTEKST

Zdravstveni domovi so oblika organiziranosti zdravstvene dejavnosti, ki opravljajo osnovno zdravstveno dejavnost na primarni 
ravni zdravstvene službe. V skladu z zdravstveno zakonodajo zdravstveni dom ustanovi občina za opravljanje osnovnega 
zdravstvenega varstva prebivalstva. Organizirano uvajanje javne zdravstvene službe se je na Slovenskem začelo po prvi 
svetovni vojni. Temeljna izhodišča zanjo je postavil Andrija Štampar, ki je poudaril potrebo po enakem zdravljenju revnih 
in bogatih, pomembnost zdravja otrok, mladine in mater, boljše osebne in splošne higienske razmere. Na podlagi tega so 
v Kraljevini SHS začeli ustanavljati prve zdravstvene domove in zdravstvene postaje. Po drugi svetovni vojni so zdravstvene 
domove gradili na sedežih okrajev in v občinskih središčih. Z zakonom iz leta 1957 je bilo odpravljeno zasebno delo zdravni-
kov in zobozdravnikov. Večina teh se je zaposlila v zdravstvenih domovih. Leta 1960 je v Sloveniji delovalo 84 zdravstvenih 
domov. Od leta 1968 pa so na podlagi zakona opuščali zdravstvene domove, ki so delovali na območju z manj kot 40.000 
prebivalci. Ostalo jih je 65, ki združujejo vse manjše enote, tudi obratne ambulante; v zdravstvene domove sta se vključili še 
fizioterapija in laboratorijska diagnostika. V sedemdesetih letih 20. stoletja so se zdravstveni domovi, bolnišnice, lekarne in 
zavodi za zdravstveno varstvo združevali v zdravstvene centre (prenehali so delovati v začetku devetdesetih let).
V začetku leta 2000 je v Sloveniji delovalo 64 zdravstvenih domov. Po zakonu o zdravstveni dejavnosti mora zdravstveni dom 
imeti organizirano najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno medicinsko pomoč, splošno 
medicino, zdravstveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svo-
jem območju zagotavlja tudi družinsko medicino ter preventivno in kurativno zobozdravstvo, medicino dela ter fizioterapijo, 
če opravljanje teh dejavnosti ni drugače urejeno. Prav tako zagotavlja tudi reševalno službo, če ta služba ni organizirana v 
bolnišnici. Lahko izvaja tudi specialistično ambulantno dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, v 
skladu z mrežo javne zdravstvene službe. V zdravstveni postaji se izvaja najmanj nujna medicinska pomoč, splošna medicina 
in zdravstveno varstvo otrok in mladine oziroma družinska medicina ter osnovne diagnostične preiskave.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 125–126 in 137.
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št.9/1992 in 23/2005).

ZDRAVStVeNI DOm Celje SI_ZAC/0903

ČAS NASTANKA: 1949–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni zdravstveni dom je bil ustanovljen z odlokom Sveta za ljudsko zdravstvo Okrajnega ljudskega odbora Celje (OLO) 
Celje-okolica z dne 1. januarja 1953. Ustanova je združevala zdravstvene domove na območju okraja in preko njih skrbela 
za zdravstveno varstvo prebivalstva. Svoje naloge je opravljal preko zdravstvenih domov, ki jih je organizacijsko povezoval. 
Z odločbo OLO Celje in na predlog sveta za ljudsko zdravstvo je bil okrajni zdravstveni dom leta 1956 ukinjen; naloge pa so 
bile prenesene na posamezne zdravstvene domove.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Ko je bil ustvarjalec leta 1956 ukinjen z odločbo Okrajnega ljudskega odbora (OLO) Celje, je 
njegovo gradivo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil OLO Celje.

VSEBINA
Personalne mape uslužbencev, 1949–1955; zaključna računa, 1953, 1954; zapisniki sej upravnega odbora, 1953–1955; poročila, 
1952–1955; personalne mape uslužbencev; likvidacijska bilanca, 1956.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1987)
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ZDRAVIlIščA SI_ZAC_A.513

ČAS NASTANKA: 1800–2000
KULTURNI KONTEKST

Zdravilišče je ustanova, ki omogoča na podlagi naravnih virov (termalna voda, hladna mineralna voda, klima, peloid) reha-
bilitacijo in izboljšanje zdravja. Slovenska zdravilišča imajo pomembno vlogo v zdravstveni dejavnosti. Del njihove dejavnosti 
je vključen v pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Slovenska zdravilišča se poslovno povezujejo v Skupnosti 
slovenskih naravnih zdravilišč s sedežem v Celju. Skupnost je bila ustanovljena leta 1957 kot Zveza naravnih zdravilišč Ljudske 
republike Slovenije (to so bili Čateške Toplice, Zdravilišče Dobrna, Zdravilišče Dolenjske Toplice, Zdravilišče Laško, Zdravilišče 
Rogaška Slatina, Zdravilišče Radenci, Zdravilišče Šmarješke Toplice, Hoteli Palace Portorož ter Klimatsko zdravilišče Gozd 
Martuljek in Dvorska vas), ki se je nato leta 1976 preoblikovala v Poslovno skupnost slovenskih naravnih zdravilišč; danes pa 
je to Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč.
Prvi pisni dokumento zdravilnih vrelcih na Dobrni izvira iz leta 1403. Leta 1572 je bila narejena prva kemična analiza mineralne 
vode v Rogaški Slatini. Iz leta 1617 izvirajo prvi zapisi o zdravilnih učinkih termalne vode v Topolšici. Leta 1777 so bile narejene 
prve analize vode v Toplicah pri Laškem (od leta 1826 Rimske Toplice). Leta 1797 so bili odkriti zdravilni vrelci na Čateškem 
polju. Leta 1852 so zajeli vrelce v Laškem in 1854. zgradili leseno kopališče. Kopanje v termalnih vodah in pitje zdravilnih vod 
se je razvilo v 18. in 19. stoletju, ko so se pojavile prve znanstvene podlage za uveljavitev zdravilišč v zdravstvu. Zdravilišča so 
postala središča družabnega življenja kulturnih dogodkov in zabave. Atomske toplice pri Podčetrtku so odprli leta 1966, 1979. 
pa je bila voda (spada med najbolj radioaktivne vode v Sloveniji) razglašena za naravno zdravilno sredstvo. Zdravilišče Terme 
Zreče skupaj s Klimatsko-turističnim centrom Rogla s sedežem v Zrečah sestavljata zaokroženo turistično območje Zreško 
Pohorje. Termalna voda je bila odkrita leta 1986, 1989. pa je bil dograjen zdraviliški kompleks. Zametki Zdravilišča Čateške 
Toplice so bili postavljeni v letih 1924–1925, ko so grofje Attemsi sezidali zdraviliški hotel, leseno depandanso in restavracijo. 
Leta 1963 je bil sezidan prvi bazen na prostem, 1965. pa hotel Zdraviliški dom, ki je pomenil prelom v zdravstveni dejavnosti. 
Leta 1967 je bil zgrajen bazen z olimpijskimi merami, 1969. počitniške hišice, 1974. pa štirje bazeni na prostem. Leta 1977 so 
pridobili Grad Mokrice. Terme Čatež so se v začetku devetdesetih let 20. stoletja med prvimi v Sloveniji organizirale v delniško 
družbo. Zgradili so največjo t. i. termalno riviero (1991. bazen na prostem, 1993. in 1999. pokriti bazen) v tem delu Evrope. 
Razvili so se v enega največjih zdraviliško-turističnih središč v Sloveniji.
Sanatoriji so zdravstvene ustanove z manjšim številom bolniških postelj, v katerih h kakovosti zdravljenja navadno prispe-
vajo naravne danosti (klimatske razmere, mineralna in termalna voda), različne dietne in fizikalne terapije. Na Slovenskem 
so nastali konec 19. stoletja, večina pa med obema svetovnima vojnama, običajno na pobudo premožnejših posameznikov. 
Samoplačnikom naj bi omogočili kakovostno zdravstveno storitev, možnost izbiranja zdravnika in bolj oseben pristop. 
Pogosto so se v njem zdravile premožnejše osebe, lahko pa je bil namenjen zdravljenju le določenih bolezni (tuberkuloza, 
astma, duševne bolezni). Večina sanatorijev ni bila specializirana; specializirani sanatoriji za zdravljenje in preprečevanje 
tuberkuloze so nastajali zlasti v prvi polovici 20. stoletja, ko se je ta bolezen močno razširila. Tedaj so v klimatsko ugodnejših 
okoljih nastajali sanatoriji oz. poznejša zdravilišča. Kot sanatorij je začela delovati tudi protituberkulozna ustanova v Topolšici 
leta 1919, ki je kmalu prerasla okvir sanatorijskega delovanja.
Slovenska naravna zdravilišča (toplice, terme, wellness) v zadnjih letih posvečajo vedno večjo pozornost programom ohranja-
nja in krepitve zdravja. Pod skupno blagovno znamko »slovenska zdravilišča« se predstavlja 15 zdraviliško-turističnih centrov, 
ki izpolnjujejo zahtevane pogoje za pridobitev statusa državno verificiranega zdravilišča, kar jim omogoča vključevanje v 
javno zdravstveno mrežo Slovenije. Od teh jih sedem deluje na območju, za katerega je pristojen Zgodovinski arhiv Celje. 
(Terme Topolšica, Terme Dobrna, Thermana Laško, Terme Zreče, Zdravilišče Rogaška Slatina, Terme Olimia, Terme Čatež).
Naravna in kulturna pestrost Slovenije omogoča odlične pogoje za zdraviliški turizem. Območje celotne Slovenije je pose-
jano z izviri vode, ki imajo praviloma unikatno kemijsko sestavo. Sodobni zdraviliško-turistični centri so postali ena najbolj 
izstopajočih oblik turistične ponudbe Slovenije. Večjo usmerjenost v turistično ponudbo nakazuje tudi njihovo poimenovanje 
v »terme«, »spa« oz. »wellness centre«. Številne novosti v ponudbi odražajo njihovo dinamičnost in odprtost za prilagajanje 
spremembam v turističnem povpraševanju.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 112–116.
Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (Ur. l. SRS, št. 36/1964, 
sprememembe, Ur. l. SRS, št. 11/1965).
http://zdravilisce.blogspot.com/p/slovenska-zdravilisca.html (20. 10. 2010).
http://www.terme-giz.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=1&view=Splosno (20. 10. 2010).
http://www.e-turizam.com/Turizam-Vijesti/Vijesti-iz-Slovenije/Slovenija-Slovenska-zdravilisca-
praznovala-50-letnico-povezovanja.html (22. 10. 2010).

ZDRAVIlIšče DObRNA SI_ZAC/0906

ČAS NASTANKA: 1927–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 20 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

O zdravilni moči vrelca Dobrna govorijo listine iz leta 1582. Leta 1612 pa je bilo zgrajeno prvo kopališče. Med drugo svetovno 
vojno in leto po njej je bila tu vojaška bolnišnica. Kasneje so zdravilišče obnovili in zajeli nov vrelec. Stacionarni zdravstveni 
zavod je postalo zdravilišče leta 1963. Po letu 1980 je bil zgrajen nov sodoben hotelsko zdraviliški objekt. Prvega stalnega 
zdravnika je imelo zdravilišče že leta 1846. Najprej so se tu ukvarjali z ginekološko problematiko, pozneje pa so raziskave 
pokazale, da je termalna voda zdravilišča učinkovita tudi pri nekaterih drugih zdravstvenih težavah. Zaradi kalcijevih ionov, 
ki jih voda vsebuje, deluje termalna voda z Dobrne protivnetno in protialergično pri vseh kroničnih boleznih prebavil in sečil. 
Alkalna termalna voda s temperaturo ob izviru 35 do 36,5 °C, ki vsebuje primerne količine kalcija, magnezija in hidrogen-
karbonata, je glavni zdravilni dejavnik.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Leta 1989 je del gradiva predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Inventarna knjiga, 1927; imeniki gostov, 1933–1944, 1946–1952; kontrolnik kreditov, 1941–42; delovodniki, 1945–1950.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski,
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1989)

ZDRAVIlIšče ROgAšKA SlAtINA SI_ZAC/0907

ČAS NASTANKA: 1800–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 131,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1311 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zdravilišče je znano že iz rimskih časov. Za uradno odkritje pa velja leto 1665, ko je vodo iz vrelcev pil Peter Zrinjski in ozdravel. 
Leta 1803 so zdravilišče kupili štajerski deželni stanovi, ki so pod vodstvom grofa Ferdinanda Attemsa vložili veliko sredstev v 
izgradnjo mondenega zdravilišča. V drugi polovici 19. stoletja je bilo zdravilišče v deželni, nato pa državni oziroma banovinski 
lasti. Svoj največji razcvet je zdravilišče doseglo po letu 1952, ko so z novimi vrtanji in raziskavami ter novogradnjami dosegli 
današnjo raven (15 hotelov in depandans s 1600 posteljami). Do leta 1952 je bil v zdravilišču le en zdravnik, pozneje pa se je 
tudi zdraviliška zdravstvena služba razvijala; leta 1982 je bilo zaposlenih že 16 zdravnikov in specialistov. Osnovno zdravilno 
sredstvo je magnezijeva, natrijeva, hidrogenkarbonatna, sulfatna kislica z veliko količino magnezija in sulfata (Donat – 
zdravilna mineralna voda) ter natrijeva, magnezijeva hidrogenkarbonatna sulfatna kislica z bistveno manjšo mineralizacijo 
(Tempel – namizna mineralna voda). Indikacije so gastroenterološke bolezni, postoperativna stanja na gastroenteroloških 
organih in presnovne motnje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Knjige gostov, statut, pravilniki, samoupravni sporazumi, zapisniki sej, poslovna poročila, gradbena dokumentacija, načrti 
(hoteli, kopališče …), razni dopisi, pogodbe, zaključni računi, analize vrelcev, interni časopis, fotografije, plakati, različni 
reklamni prospekti.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, italijanski, madžarski, hrvaški, srbski
PISAVA: latinica (rokopis), gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk), tipkopis (unicode)
PRIPOMOČKI: Popis je v izdelavi.

ZDRAVIlIšče NOVO Celje SI_ZAC/0908

ČAS NASTANKA: 1948–1949
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Zdravilišče Novo Celje je delovalo v graščini z istim imenom, zgrajeni sredi 18. stoletja. Leta 1932 je banska uprava v Ljubljani 
kupila graščino od barona Turkovića in jo preuredila v bolnišnico za duševne bolezni. Okupator je leta 1941 večino bolnikov 
odpeljal. Bolnišnico je preuredil v vojaški lazaret. V letih 1945–1946 so se v bolnišnici zdravili nemški vojni ujetniki. Ko so bolne 
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ujetnike preselili v Škofjo Loko, so Novo Celje preuredili v zdravilišče za tuberkulozne bolnike (1946), pozneje pa so mu dodali 
še poseben otroški oddelek. Prvi šef oddelka je bil dr. Franjo Smerdu (1946–1948).

HISTORIAT FONDA
Ni podatka, kaj se je dogajalo z gradivom pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Matična knjiga pacientov, 1948/49.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1997)

ZDRAVIlIšče tOPOlšICA SI_ZAC/0909

ČAS NASTANKA: 1922–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Termalni izvir Toplice v Topolšici so bile znane že v 16. stoletju; v letih 1617–1623 se je nad njimi navduševal tudi ljubljanski 
škof Tomaž Hren. Za javno uporabo so toplice odprli leta 1838. Termalni izvir za izkoriščanje v zdravilne namene so uredili 
šele šest desetletij kasneje. Takrat so zgradili prve stavbe za sezonske goste. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje se je v Topolšici 
začelo razvijati strokovno vodeno fizikalno-dietno zdravilišče. V obdobju med obema vojnama je bilo (v času poletne sezone) 
na razpolago 120 postelj in hišni zdravnik. Po letu 1945 se je Topolšica razvila v priznano zdravilišče za pljučne bolezni in 
tuberkulozo. Leta 1977 je Zdravstveni center Velenje dobil nalogo, da poskrbi za obnovitev in razširitev zdravilišča. Ponovna 
analiza vrelca je pokazala, da je voda koristna za rehabilitacijo bolnikov z boleznimi in okvarami lokomotornega aparata in 
hrbtenice. Zdravilišče je bilo verificirano leta 1977 kot akratoterma s kemijsko fizikalno karakteristiko kalcijeve magnezijeve 
hidrogenkarbonatne hipoterme. Napotilne diagnoze so: degenerativni revmatizem, stanje po poškodbah gibal in nevroze 
s telesno simptomatiko.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Gradivo je Zgodovinski arhiv Celje od ustvarjalca prevzel v treh delih.

VSEBINA
Medicinska dokumentacija o zdravljenju srbskega književnika Branimirja Ćosića, 1922–1930; knjigi operacij, 1929–1936, 
1947–1952; matična knjiga oddelčne pisarne, 1949/50; knjiga transfuzij, 1956–1968; evidenca nespecifičnih obolenj, 1951–1960; 
indeks, 1947, delovodniki, 1946–1958; spisi, 1948–1958.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1999, 2000)

ZDRAVIlIšče lAšKO SI_ZAC/1205

ČAS NASTANKA: 1862
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Zdravilišče Laško je bilo ustanovljeno 1. maja 1854 kot kopališče Kaiser Franc Josephs Bad. Leta 1857 je kopališče kupil du-
najski profesor in svetovljan dr. Stein, ki je v zdravilišče privabil tudi dunajsko družbeno smetano. V ta namen je kopališko 
poslopje nadgradil, prizidal plesno dvorano in zasadil park. Naslednji lastnik Gunkel je kopališče temeljito prenovil in leta 
1882 zgradil lastno električno centralo na vodni pogon, prvo na slovenskih tleh, ki je razsvetljevala večino objektov in celo 
park. V povezavi s pivovarno so začeli z varjenjem termalnega piva. V času prve svetovne vojne je kopališče opravljalo vlogo 
vojaškega lazareta. Po vojni je bilo imetje precej uničeno, kopališče pa leta 1923 delno obnovljeno. Kasneje je prišlo v last 
Pokojninskega zavoda in dalje Osrednjega urada za zavarovanje delavcev. Oktobra 1953 je bilo zdravilišče registrirano kot 
zavod za medicinsko rehabilitacijo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo najdeno v strokovni knjižnici Zgodovinskega arhiva Celje.

VSEBINA
Knjiga gostov Zdravilišča Laško, 1862.
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SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2007)

ZVeZA NARAVNIH ZDRAVIlIšč IN  
ZDRAVIlIšKIH KRAjeV SlOVeNIje Celje SI_ZAC/1336

ČAS NASTANKA: 1958–1976
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza naravnih zdravilišč Ljudske republike Slovenije (LRS) je bila ustanovljena 12. novembra 1957 v Celju kot skupnost sedmih 
slovenskih zdravilišč in je imela nalogo skrbeti za programiranje in izboljšanje zdraviliškega zdravljenja kot rehabilitacije in 
preventive. Organizacija je bila s 1. februarjem 1977 priključena Poslovni skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Od leta 1977 je gradivo hranila Poslovna skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, h kateri se je 
priključil ustvarjalec. Del gradiva je Zgodovinskemu arhivu Celje izročila Poslovna skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, 
drugi del gradiva pa je leta 2004 predal gospod Ludvik Rebeušek.

VSEBINA
Ekskurzije in potovanja, 1958–1965; Zapisniki sej upravnega in nadzornega odbora, 1962–1975; razni statistični podatki, 
1956–1971; poročilo tajnika zveze, 1957–1972, poročila zveze, 1964–1973; prospekta slovenskih zdravilišč, 1968; Mednarodna 
zveza zdraviliških organizacij – FITEC, 1960–1976.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, srbohrvaški, nemški
PISAVA: latinica (rokopis) latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2004)
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SOCIAlNO VARStVO SI_ZAC_A.540

ČAS NASTANKA: 1892–2006
KULTURNI KONTEKST

Socialno varstvo je mreža programov in ukrepov države za reševanje socialne problematike prebivalstva. S socialnim var-
stvom se rešujejo socialne stiske in težave posameznikov in skupin. V okviru socialnega varstva se z ukrepi poskrbi za tiste, ki 
si socialne varnosti ne morejo zagotoviti sami, ter se jih usposobi, da si jo bodo zmogli. Pomaga se tudi tistim, ki ne morejo 
zadovoljivo funkcionirati v temeljnih in drugih odnosih, kar lahko pripelje do socialne izključenosti.
Sodobno socialno varstvo kot organizirana družbena dejavnost se je razvilo na podlagi solidarnosti in dobrodelnosti. Samo-
pomoč je temeljni način odpravljanja človekovih težav in stisk. Solidarnost med člani družbenih skupin je osnova za medse-
bojno pomoč v stiskah in za pomoč bolj ogroženim članom. Srednjeveški cehi so v mestih ob bolezni in nesrečah poskrbeli 
za svoje ogrožene člane. Z razvojem delavskega stanu so se pojavile nove oblike solidarnosti (zadruge, bratovske skladnice, 
bolniške blagajne, podporna društva). Z dobrodelnostjo so se ukvarjali verska združenja, redovi in samostani, posamezni 
fevdalci in pozneje premožnejši meščani. V obdobju industrializacije je zasebno socialno varstvo postopoma prešlo v javno oz. 
državno. Razvoj javnega socialnega varstva so pospeševale razsvetljenske ideje, po katerih je naloga države skrb za blaginjo 
vseh državljanov. Z razvojem socialne zakonodaje konec 19. stoletja se je izoblikovala tudi delitev na socialno zavarovanje 
in socialno varstvo (oz. socialno skrbstvo).
Na Slovenskem je bila skrb za revne kot posebna dejavnost razvita predvsem v mestih. Na podeželju so se še do druge svetovne 
vojne ohranile tradicionalne oblike kolektivnega varstva (vsaka vas je prehranjevala domače reveže). Deželne oblasti so leta 
1727 ustanovile komisijo za reveže. Šele po letu 1860 so z novo zakonodajo morale skrbeti za reveže občine. V mestih so skrb 
za reveže prevzemale mestne občine s svojimi uradi. V Kraljevini Jugoslaviji sistema državnega socialnega varstva praktično 
ni bilo, država je finančno podpirala nekatere ustanove. Za pomoč revnim so skrbele občine, zasebne ustanove ter cerkvena 
in druga dobrodelna društva; delovalo je tudi več organizacij za samopomoč, predvsem med delavci.
Po drugi svetovni vojni je socialno varstvo postalo izključna naloga in obveznost države, laične in cerkvene dobrodelne orga-
nizacije so bile odpravljene. Socialnovarstvene naloge so opravljali najprej oddelki za socialno varstvo pri upravnih organih 
občin, po letu 1960 pa so se začeli ustanavljati centri za socialno delo kot strokovne ustanove za opravljanje takšnih nalog. 
Prvič je bilo to področje (takrat imenovano socialno skrbstvo) zakonsko urejeno leta 1974.
Leta 1992 sprejeti zakon (sprememba leta 2007) o socialnem varstvu na novo ureja sistem socialnovarstvenih storitev in dajatev.
Socialno varstvo predstavlja sekundarno področje in skupaj s primarnim področjem socialnih zavarovanj oblikuje celovit 
sistem socialne varnosti. Sekundarna narava socialnega varstva pomeni, da se dejavnost izvaja šele potem, ko je ugotovljeno, 
da socialnih tveganj in posledice uresničitve socialnih tveganj ni mogoče odpraviti v okviru socialnih zavarovanj. Izvajalci 
socialnega varstva so: a) javno socialno varstveni zavodi, b) zasebne neprofitne volonterske organizacije, c) privatno profi-
tne organizacije z licenco (zasebni sektor). Javni socialno varstveni zavodi, ki izvajajo socialno varstvo, so: centri za socialno 
delo, domovi za starejše, posebni socialno varstveni zavodi za telesno in duševno prizadete odrasle osebe, varstveno delovni 
centri za duševno in telesno prizadete odrasle osebe, domovi za otroke in mladostnike prikrajšanje za normalno družinsko 
življenje, socialno varstveni zavodi za usposabljanje in varstvo otrok in mladostnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v 
duševnem razvoju.

Viri in literatura:
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/1992 in 3/2007).
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 121, 127–128.
Dunja Dobaja, Zdravstveno in socialno varstvo v Sloveniji v letih 1945–1953, s poudarkom na 
razvoju zakonodaje, v: Prispevki za novejšo zgodovino, Ljubljana 2009, str. 125–149.
Nina Mešl, Zgodovina socialnega dela: službe za pomoč družinam v obdobju 1945–1962 (primer 
Celja z okolico), v: Darja Zaviršek, Vesna Leskošek, Zgodovina socialnega dela v Sloveniji, Med 
družbenimi gibanji in političnimi sistemi, Ljubljana 2006, str. 295–307.
Bojana Primec, Izvajanje socialnega varstva v Sloveniji, diplomsko delo, Ljubljana 2007, str. 30–40.
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mlADINSKI DOmOVI, VARNe HIše SI_ZAC_A.541

ČAS NASTANKA: 1945–1963
KULTURNI KONTEKST

Do konca druge svetovne vojne je šlo pri nas predvsem za posnemanje zavodskih vzgojnih sistemov, ki so jih na eni strani 
izoblikovale verske organizacije, po drugi strani pa državni skrbstveni organi. Če izključimo hospitale, sirotišnice, najdenišnice 
in prisilne delavnice, se je pravi razvoj vzgojnih zavodov pri nas začel šele v drugi polovici 19. stoletja.
Leta 1847 je bila v Ljubljani zgrajena prisilna delavnica; posebna uredba je določala, da prisilna delavnica ni »kraj strahovanja, 
ampak policijska hiša poboljševanja«.
Leta 1876 se je z ustanovitvijo družbe Vincencija Pavelskega začelo v Sloveniji organizirano karitativno delo. Istega leta je ta 
družba ustanovila v Ljubljani mladinski dom za revne otroke, ki so bili v nevarnosti, da bi zašli na stranska pota.
Začetek 20. stoletja je prinesel izboljšanja v ravnanju z zanemarjeno mladino. Pri nas je ves ta razvoj povezan z osebo mla-
dinskega sodnika in pisatelja Frana Milčinskega (1876–1932). Takoj, ko je nastopil svojo sodno prakso, se je začel intenzivno 
zanimati za usodo zanemarjene mladine in za javno mladinsko skrbstvo, ki je bilo takrat pri nas še v povojih.
Kot varstveni in mladinski sodnik je imel težko nalogo voditi praktično vzgojno skrb brez vzgojno- skrbstvenega zakona in 
voditi mladoletnike ob trdih določbah dotedanjega kazenskega zakonika.
Leta 1937 je bilo v Dravski banovini 70 društev z glavnim in 42 s postranskim namenom otroške zaščite. Vendar so ta društva 
delovala izredno nesistematično in med seboj nepovezano. V to razdrobljenost je posegla jugoslovanska Unija za zaščito otrok 
in mladine, ki je začela delovati v Sloveniji leta 1936. Ustanovljena je bila na osnovi Ženevske deklaracije o pravicah otroka 
iz leta 1923. Jugoslovanska Unija je pospeševala delovanje vseh zasebnih organizacij pri zaščiti otrok ter skrbela za skladno 
delovanje zasebnih iniciativ in državne zaščite. Politične ovire, pomanjkanje strokovnega osebja ter skromna finančna sred-
stva so Uniji onemogočila večje uspehe. Na območju Dravske banovine so delovali le štirje zavodi za zanemarjeno mladino 
(noben na območju, ki ga pokriva celjski arhiv).
Vzgojni zavodi na Slovenskem, nastali v povojnem času (navedeni kronološko po vrstnem redu, povzeto po Skalarju (1987 : 45–46):
1. 24. 9. 1945. Državni dekliški dom v Melju pri Mariboru. Zavod je bil z ustanovitvijo dekliškega vzgajališča v Višnji Gori 

15. 2. 1948 ukinjen.
2. 1. 10. 1946. Dekliško vzgajališče v Smledniku pri Ljubljani.
3. 15. 2. 1948. Dekliško vzgajališče v Višnji Gori.
4. 23. 11. 1948. Prehodni mladinski dom v Kamni Gorici. Zavod je bil ukinjen 14. 7. 1952, ko se je združil s Prehodnim mladin-

skim domom na Dobrni.
5. 6. 12. 1948. Dekliško vzgajališče v Podsmreki. Zavod je bil ukinjen leta 1953.
6. 1. 1. 1949. Prehodni mladinski dom Medvode. Zavod je bil ukinjen pred letom 1960, točnega datuma ni bilo moč ugotoviti.
7. 29. 11. 1949. Vzgajališče v Veržeju.
8. 1. 9. 1950. Prehodni mladinski dom na Dobrni. Zavod je bil ukinjen 1. 9. 1956.
9. 1. 9. 1951. Deško vzgajališče v Planini pri Rakeku.
10. 21. 10. 1951. Vzgojno poboljševalni dom v Radečah pri Zidanem Mostu.
11. 1. 9. 1953. Prehodni mladinski dom v Preddvoru pri Kranju.
12. 30. 1. 1954. Prehodni mladinski dom Kodeljevo (od leta 1964 dalje Nove Jarše) v Ljubljani.
13. 1. 11. 1961. Vzgojni zavod v Slivnici pri Mariboru.
Za zavoda pod št. 8 in 10 je pristojen Zgodovinski arhiv Celje.
Prenova slovenskih zavodov je potekala v devetdesetih letih 20. stoletja. Skupščina SR Slovenije je leta 1985 obravnavala in 
tudi izglasovala predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stanovanjskem gospodarstvu. S tem so bila za-
gotovljena sredstva za prenovo Zavodov za usposabljanje – zavodov za obravnavanje in usposabljanje slepe in slabovidne 
mladine, slušno in govorno prizadetih, telesno invalidnih, zmerno, težje in težko duševno prizadetih in tudi vedenjsko in 
osebnostno motenih otrok in mladostnikov.
Danes imamo mladinske domove, vzgojne zavode, stanovanjske skupine in prevzgojni dom, ki jih ustanavlja država za 
varstvo in vzgojo otrok in mladostnikov, ki so začasno ali trajno brez družinskega varstva in zato vzgojno zanemarjeni ali 
ogroženi v razvoju. Njihova vloga je vzgojna, kompenzacijska, korektivna in kriminalno preventivna. Mladim ljudem dajejo 
te ustanove oskrbo in varstvo, skrbijo za zadovoljevanje njihovih potreb, za njihovo socializacijo in vzgojo.
Delovanje varnih hiš, zavetišč, zatočišč, materinskih domov in sorodnih organizacij s področja preprečevanja nasilja sofi-
nancira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in v skladu z zakonodajo (Zakon o preprečevanju nasilja v družini; Ur. 
l. RS, št. 16/2008, Kazenski zakonik, Ur. l. RS, št. 63/1994; Zakon o policiji, Ur. l. RS, št. 49/1998, 22/2010, Pravilnik o prepovedi 
približevanja določenemu kraju oziroma osebi, Ur. l. RS, št. 95/2004) izvajanje programov tudi strokovno nadzira.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 14, Ljubljana 2000, str. 409–410.
Zgodovina slovenskih vzgojnih zavodov, http://www2.arnes.si/~mdljmb1s/zgodovina.html, 
podatke zbral in uredil: Pavel Šinkovec, Diplomsko delo VSSD, Ljubljana, junij 1998.
Vinko Skalar, Vzgojni zavodi, v: Jože Ciperle, Vinko Skalar, Vzgojni zavodi, Ljubljana 1987, str. 42, 43–73.
Lucija Vollmaier, Problem varnih hiš za žrtve nasilja v družini, diplomsko delo, Ljubljana 2009, str. 
28–39.
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mlADINSKI DOm mIHe PINtARjA DObRNA SI_ZAC/0893

ČAS NASTANKA: 1945–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Mladinski dom na Dobrni je bil ustanovljen 5. junija 1946 in je bil v začetku namenjen samo partizanskim sirotam (Dom dece 
padlih junakov), pozneje pa so v dom sprejemali tudi druge socialno ogrožene otroke. Dom je gojencem nudil oskrbo, pouk 
pa so obiskovali na osnovni šoli Dobrna. Septembra 1951. leta se je Mladinskemu domu na Dobrni priključil še Mladinski 
dom »Toneta Tomšiča« iz Sv. Petra na Krasu, ki je bil zaradi nerešenega prostorskega problema ukinjen. Na Dobrno so tako 
25. septembra 1951 preselili 35 gojencev, nekaj osebja in ves inventar.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Kronika Mladinskega doma »Toneta Tomšiča«, 1945–1951; kronika Doma dece padlih junakov, 1946/47; knjiga gojencev, 
1946–1963.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1997)

mlADINSKI DOm ROgAteC SI_ZAC/0894

ČAS NASTANKA: 1950–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Mladinski dom v Rogatcu je bil ustanovljen po drugi svetovni vojni za potrebe otrok, ki so bili pod varstvom države. To so 
bili otroci padlih borcev, žrtev fašističnega nasilja, vojnih in mirovnih invalidov in drugi, če so živeli v materialno in vzgojno 
neprimernih razmerah. Dom je bil ukinjen leta 1954.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Okrajni ljudski odbor Celje.

VSEBINA
Seznami gojencev, 1950–1953, spisi o ukinitvi, 1954/55.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj)
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DOmOVI ZA OStARele SI_ZAC_A.542

ČAS NASTANKA: 1892–2006
KULTURNI KONTEKST

Domovi za ostarele so po zakonu o socialnem varstvu socialnovarstveni zavodi, ki začasno ali trajno skrbijo za osebe, ki ne 
morejo živeti same ali z družino. Spadajo med ustanove, ki začasno ali trajno nadomeščajo ali dopolnjujejo vlogo doma in 
družine (v to skupino ustanov spadajo še domovi za otroke, zavodi za usposabljanje in varstvo invalidnih otrok in odraslih).
Zametki socialnovarstvenih zavodov so bila zavetišča, ki so jih za oskrbo sirot, bolnikov, invalidov in revežev ustanavljali 
posamezni samostanski redi, mesta ali dobrodelni premožni ljudje v zgodnjem srednjem veku. Na slovenskem ozemlju se 
je zanje uveljavil izraz špital; bili so namenjeni tudi za oskrbo bolnih oseb. Od 18. stoletja so se začele te ustanove ločevati 
na zdravstvene (bolnišnice) in socialno-humanitarne (sirotišnice). V 19. stoletju so delovale ubožnice in hiralnice. 1891. je z 
delom začela Hiralnica Vojnik. Pred drugo svetovno vojno je bilo v Dravski banovini skupaj 63 ustanov, ki so skrbele za sirote 
ter tiste invalide in revne ljudi, ki se niso mogli preživljati z lastnim delom. Standard v zavodih, pogosto so bile to manjše 
stanovanjske hiše, je bil nizek, oskrbovale pa so te ljudi posebej usposobljene strežnice. Do druge svetovne vojne so delovali 
kot dobrodelne ustanove, sredstva pa pridobivali z raznimi darili, zbiranjem denarja in dobrodelnimi prispevki, le manjši del 
je prispevala država. Oskrbovanci so morali prispevati po svojih močeh, zlasti z delom.
Po drugi svetovni vojni je skrb za socialnovarstvene zavode v celoti prevzela država, zasebna pobuda in dobrodelnost sta bili 
prepovedani. Zaradi velikih potreb po bolnišničnih zmogljivostih so se morale mnoge dotedanje socialne ustanove preusmeriti 
v zdravstvo. Socialne zavode so razporedili v bolj odročne kraje, v nenamenske stavbe (gradovi, opuščene vojašnice, samo-
stani). Zaradi vse večjega števila starih ljudi, upokojencev z lastnimi sredstvi, ki pa ne morejo več živeti sami ali z družino, so se 
povečale potrebe po njihovem zavodskem varstvu. Leta 1964 je Skupščina Socialistične republike Slovenije izdala priporočila 
o organiziranju varstva starih. Tako so se v letih 1970–1990, ko je pri pokojninskemu zavodu deloval poseben stanovanjski 
sklad, v katerem so se zbirala finančna sredstva za gradnjo in prenovo zavodov, pospešeno gradili in prenavljali domovi za 
stare. Leta 1965 je bilo v Sloveniji le 31 domov za stare (za 3100 ljudi), leta 1997 pa jih je bilo že 47 (za preko 11 000 ljudi). Danes 
ima dom za starejše že vsako večje mesto.
Delovanje zavodov je najprej urejal poseben zakon o socialnih zavodih, pozneje zakon o socialnem skrbstvu, sedaj pa delo-
vanje vseh socialnovarstvenih zavodov ureja zakon o socialnem varstvu.

Viri in literatura:
Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/1992 in 3/2007).
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 126–127.

DOm POčItKA šAleK SI_ZAC/0910

ČAS NASTANKA: 1950–1971
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Dom počitka Šalek pri Velenju je bil ustanovljen 29. novembra 1953 kot proračunska ustanova, registrirana pri Okrajnem 
ljudskem odboru Šoštanj. Leta 1954 je postal dom onemoglih finančno samostojen zavod. V zavod so sprejemali onemogle, 
bolehne in ostale varstva potrebne osebe ter jim nudili popolno oskrbo z všteto eventualno medicinsko pomočjo. Dom je 
prenehal z delovanjem leta 1969, ko so odprli dom za ostarele v Novem Celju in so tja preselili oskrbovance.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec do svoje ukinitve leta 1969. Gradivo je Zgodovinskemu arhivu Celje predal Likvidacijski odbor v 
dveh predajah leta 1970 in 1971.

VSEBINA
Zemljiško-knjižne zadeve, 1970–1971; zaključni računi, 1955–1968; zapisniki sej upravnega odbora, 1954–1969; interni samo-
upravni akti, polletna in trimesečna poročila, jedilniki, hišni red; dokumentacija o oskrbovancih, 1950–1969; matični knjigi 
zaposlenih do 1970.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 1994)
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DOm ONemOglIH VOjNIK SI_ZAC/0911

ČAS NASTANKA: 1892–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 24 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Pobudo za ustanovitev hiralnice v Vojniku je dal deželni poslanec Moritz Stallner, deželni zbor pa je poskrbel za zakonitost, 
finančna sredstva in nakup zemljišča v Vojniku. Načrte je napravil graški gradbeni inženir in leta 1890 so začeli z gradnjo 
glavnega poslopja (44 sob za oskrbovance s 150 posteljami, pralnica, kuhinja, ordinacija, sprejemnica, kapelica in 4 kopalnice 
– na vsakem oddelku po ena), stanovanja za upravitelja, gospodarskega poslopja in mrtvašnice. Poslopje je imelo vgrajeno 
centralno ogrevanje. Otvoritev zavoda je bila 27. decembra 1891. Do leta 1894 so ustanovo vodile usmiljene sestre, pozneje 
pa posvetni upravniki. Po osvoboditvi leta 1945 se je ustanova iz hiralnice preimenovala v Dom onemoglih, ki je bil leta 
1954 razglašen za finančno samostojen zavod, leta 1959 pa z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Celje ukinjen. Zavod ni 
imel stalno nameščenega zdravnika; zdravstveno službo je opravljal vsakokratni vojniški zdravnik. Strežniško službo so od 
ustanovitve do leta 1948 opravljale sestre usmiljenke iz reda sv. Vincencija Pavelskega, ko so jih zamenjale posvetne delavke. 
Oskrbovance so po ukinitvi Doma onemoglih prestavili v druge domove. Zgradbo je 1959. leta prevzela Splošna bolnišnica 
Celje in začela s temeljito adaptacijo zgradbe, v kateri je uredila svoj Nevropsihiatrični oddelek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec do svoje ukinitve leta 1959. Gradivo je nato hranil Nevropsihiatrični oddelek Splošne bolnišnice 
Celje, ki ga je gradivo predal Zgodovinskemu arhivu Celje leta 1963.

VSEBINA
Matične knjige oskrbovancev, 1892–1957; mrliški knjigi, 1924–1954, 1941–1945; desetdnevna in mesečna poročila, 1920–1938; 
zaključni račun, 1949; zapisniki sej upravnega odbora, 1954–1959; likvidacijska dokumentacija.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, srbohrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), gotica(tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1984)

DOm UPOKOjeNCeV POlZelA SI_ZAC/1206

ČAS NASTANKA: 1956–2006
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnik Doma upokojencev Polzela je bil Dom onemoglih Gomilsko v prostorih tamkajšnje graščine iz 17. stoletja Štrovse-
nek. Začetna kapaciteta doma je bila 45 oskrbovancev, ki so jih preselili iz takratne »ubožnice« za celjsko regijo v Vojniku. To 
je bil prvi dom, namenjen starostnikom v občini Žalec. Leta 1971 so se oskrbovanci Doma na Gomilskem preselili v namensko 
obnovljeno graščino Šenek na Polzelo (pred tem je graščina Šenek služila drugim namenom, med drugim tudi otroškemu 
domu), kjer je bila kapaciteta 115 oskrbovancev. V letu 1978 je bila zgrajena 54-posteljna depandansa z eno- in dvopostelj-
nimi sobami. Leta 1982 je bil dograjen negovalni oddelek, leta 1986 pa je bila zaključena tudi ponovna sanacija graščine.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Leta 2007 ga je predal Zgodovinskemu arhivu Celje

VSEBINA
Odločba o ustanovitvi finančno samostojnega zavoda Dom onemoglih na Gomilskem, 1956; statuti, 1978–2003, pravilniki, 
1956–2003; poročila, 1963–2005, statistična poročila, 1984–2004; zapisniki sej zbora delavcev, 1989–2000, zapisniki sej sveta, 
strokovnega sveta in kolegijev, 1979–2005, zapisniki inšpekcijskih pregledov, 1959–2000; zaključni računi, 1959–1999; literarni 
izdelki, predstavitvene brošure, fotografije, 1996–2006; zapisniki sej sindikata, 1982–2003.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2007)
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ZDRAVStVeNO IN SOCIAlNO ZAVAROVANje SI_ZAC_A.550

ČAS NASTANKA: 1925–1932
KULTURNI KONTEKST

Zdravstveno zavarovanje na Slovenskem ima 120-letno tradicijo. Leta 1889 je bila po Bismarckovem modelu socialnega 
zavarovanja z zakonom ustanovljena prva Okrajna bolniška blagajna v Ljubljani. Sledile so ji druge po vseh slovenskih me-
stih. S tem je bil po načelu solidarnosti omogočen skladen razvoj zdravstvene oskrbe in zdravstvenega zavarovanja vsem 
zaposlenim in njihovim družinam, kasneje pa vsemu slovenskemu prebivalstvu.
Zdravstveno zavarovanje je zavarovanje za pokrivanje stroškov zdravljenja, poroda, zdravil, medicinskih pripomočkov in 
storitev, povezanih z ohranjanjem zdravja in preprečevanjem obolevnosti ter za nadomestilo plače ob odsotnosti z dela 
zaradi zdravstvenih okvar.
Socialno zavarovanje je javni sistem zavarovanja za zagotovitev socialne varnosti. Obsega obvezno zavarovanje zaposlenih 
in drugih oseb za socialne primere bolezni, poškodb, materinstva, invalidnosti, starosti, smrti hranitelja družine in brezposel-
nosti. Socialno zavarovanje zagotavlja zavarovancem nadomestilo plače ali drugih dohodkov za čas, ko niso zmožni delati, 
ter pokojnine za čas starosti in v primeru invalidnosti. Poleg dajatev v denarju so določene tudi pravice do zdravstvenih in 
rehabilitacijskih storitev.
Socialno in zdravstveno zavarovanje praviloma opravljajo javni zavodi.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 128–129; zvezek 15, Ljubljana 2001,  
str. 132–134.
Zvonka Zupanič Slavec, 120 let Zdravstvenega zavarovanja pri Slovencih (1889–2009), v: Zdravniški 
vestnik 2010, št. 79, str. 173–181.



480

SI_ZAC_A.551

ZAVODI ZA ZDRAVStVeNO IN SOCIAlNO ZAVAROVANje SI_ZAC_A.551

ČAS NASTANKA: 1925–1932
KULTURNI KONTEKST

Pomoč in zavarovanje za primer bolezni in poškodbe sta se na Slovenskem razvijala postopoma. Med prvimi so različne oblike 
kolektivne samopomoči organizirali v bratovščinah in bratovskih skladnicah za nekatere poklice in dejavnosti. Pozneje se je 
z uvedbo javnega zdravstvenega zavarovanja in bolniških blagajn krog širil na vse več zaposlenih in samozaposlenih. Leta 
1887 je avstro-ogrska monarhija sprejela bolniški zakon za tovarniške delavce. Do konca leta 1889 je bilo na Kranjskem in 
Spodnjem Štajerskem ustanovljenih okrog 100 bolniških blagajn (okrajne, obratne, zadružne).
Po prvi svetovni vojni je bila leta 1918 za Slovenijo organizirana Zveza bolniških blagajn s sedežem v Ljubljani. V kraljevini SHS 
je bil 1922. sprejet zakon o zavarovanju delavcev, ki je urejal tudi zdravstveno zavarovanje. Osrednja ustanova za zavarovanje 
na območju kraljevine je bil Osrednji urad za zavarovanje s sedežem v Zagrebu. Organ za zavarovanje v Dravski banovini je 
bil Okrožni urad za zavarovanje delavcev v Ljubljani. Po drugi svetovni vojni je bilo zdravstveno zavarovanje najprej urejeno 
z zveznim Zakonom o socialnem zavarovanju iz leta 1946, nato z zveznim Zakonom o socialnem zavarovanju delavcev in 
uslužbencev in njihovih družin iz leta 1950. Po zakonu iz leta 1950 je vsa zavarovanja urejala in izvajala država prek svojih 
organov. Leta 1946 je bil ustanovljen Zavarovalni zavod Slovenije, leta 1952 pa so bili ustanovljeni okrajni zavodi za socialno 
zavarovanje. Po letu 1952 se je enotni sistem pravno in organizacijsko postopoma razdelil na zdravstveno zavarovanje (od 
leta 1954) ter na pokojninsko in invalidsko zavarovanje (od let 1957 in 1958). Posamezne vrste zavarovanja so na podlagi za-
kona o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja iz leta 1965 upravljale komunalne, republiške in zvezne skupnosti 
socialnega zavarovanja, opravljali pa komunalni republiški in zvezni zavodi za socialno zavarovanje. V obdobju 1952–1969 
se je zdravstveno zavarovanje organizacijsko in finančno ločilo iz enotnega socialnega zavarovanja. Leta 1970 je republiški 
Zakon o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva določil vrsto in natančnejšo vsebino pravic. 
Za obvezno zdravstveno zavarovanje so bile organizirane skupnosti zdravstvenega zavarovanja delavcev, kmetov in oseb, 
ki opravljajo samostojno dejavnost.
Nadaljnji razvoj zdravstvenega zavarovanja je temeljil na novi jugoslovanski in slovenski ustavi iz leta 1974 ter na novih 
slovenskih zakonih o zdravstvenem varstvu iz leta 1974 in 1980. Samoupravljanje se je v sistemu zdravstvenega varstva in 
zdravstvenega zavarovanja izvajalo prek občinskih zdravstvenih skupnosti in Zdravstvene skupnosti Slovenije.
Po osamosvojitvi je v Sloveniji z določbami Ustave Republike Slovenije (1991) in novo zakonsko ureditvijo (Zakon o zdrav-
stveni dejavnosti in Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, oba 1992) ponovno vzpostavljen sistem 
zdravstvenega zavarovanja. V Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so določene dolžnosti države, 
občin, delodajalcev in posameznikov pri uresničevanju preventivnega zdravstvenega varstva in sistem zdravstvenega zava-
rovanja. Nosilec zdravstvenega zavarovanja je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki ima status javnega zavoda. 
Ta v soglasju z ministrom za zdravje sprejema pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 128–129; zvezek 15, Ljubljana 2001,  
str. 132–134.
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 9/1992).
Zvonka Zupanič Slavec, 120 let Zdravstvenega zavarovanja pri Slovencih (1889–2009), v: Zdravniški 
vestnik 2010, št. 79, str. 173–181.

bRAtOVSKA SKlADNICA RAjHeNbURg SI_ZAC/0914

ČAS NASTANKA: 1925–1932
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Bratovska skladnica je oblika socialnega zavarovanja rudarjev in topilničarjev; je najstarejše delavsko zavarovanje pri nas. 
Pogoste bolezni in poškodbe pri delu so privedle do ustanavljanja prostovoljnih bratovščin za solidarno pokrivanje stroškov 
dolgotrajnega in dragega zdravljenja. Iz prostovoljnih so se spremenile v obvezne. Pravna osnova za njihovo delovanje je 
bil Splošni rudarski zakon iz leta 1854, ki je veljal za vse avstro-ogrske dežele. Novo osnovo za njihovo delo je predstavljal 
poseben zakon o bratovskih skladnicah iz leta 1899, ki je ločil bolniško zavarovanje od pokojninskega in nezgodnega. Po 
nastanku Jugoslavije se je to zavarovanje nadaljevalo. Leta 1924 je bil izdan pravilnik o organizaciji bratovskih skladnic, do-
polnjen leta 1933 in 1937. Po teh predpisih so bili zavezanci vsi delavci in nameščenci, zaposleni pri vseh rudniških podjetjih 
v Jugoslaviji. Bratovske skladnice so delovale po načelih vzajemne pomoči in samouprave. Obstajale so krajevne in glavne 
bratovske skladnice. Bratovska skladnica Rajhenburg (Brestanica) je bila ena od 14 bratovskih skladnic, ki so bile podrejene 
glavni bratovski skladnici v Ljubljani, ki je obsegala vso Slovenijo v mejah Jugoslavije.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Rudnik Senovo. Leta 1999 ga je izročil Zgodovinskemu arhivu Celje, enoti v Mrzlavi vasi. Leta 2001, ko je bila 
enota v Mrzlavi vasi ukinjena, je bilo gradivo preneseno v Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej upravnega odbora in skupščin, 1925–1932; knjiga dohodkov in izdatkov, 1925–1930.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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gOSPODARStVO IN bANčNIštVO SI_ZAC_A.600

ČAS NASTANKA: 1732–2009
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov s področja gospodarstva in bančništva je krovni zbir fondov različnih gospodarskih subjektov, ki so v toku 
delovanja glede na svoj namen ustvarjali različne vrste in kategorije arhivskega gradiva. Ker je področje zelo široko, ga deli-
mo na več podskupin: gospodarska združenja (zbornice, zadruge, poslovna združenja); kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo; 
rudarstvo; predelovalne dejavnosti; storitvene dejavnosti ter finančne in zavarovalniške dejavnosti. Gospodarstvo se je glede 
na družbeni razvoj (modernizacija, industrializacija) skozi približno preteklo stoletje in pol tudi na širšem celjskem območju 
zelo razvilo ter bilo glede na spremenljive politične in ekonomske razmere zelo pogosto podvrženo številnim spremembam, 
ki so se odrazile tudi na stanju in odnosu do dediščine, ki jo je gospodarstvo v tem okolju ustvarilo.
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gOSPODARSKA ZDRUžeNjA SI_ZAC_A.610

ČAS NASTANKA: 1732–2006
KULTURNI KONTEKST

Skupina združuje fonde različnih oblik združevanja ekonomskih interesov, ki so se v formah organizacij udejanjale skozi različne 
oblike gospodarskih zbornic, poslovnih združenj in zadrug. Pri vseh treh skupinah gre za oblike združevanja posameznikov 
ali organizacij, ki so se združevali iz različnih interesnih razlogov.
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gOSPODARSKe ZbORNICe SI_ZAC_A.612

ČAS NASTANKA: 1926–2006
KULTURNI KONTEKST

Podlago za ustanavljanje zbornic je prinesel odlok Ministrstva za trgovino, obrt in javne gradnje o ustanavljanju trgovinskih 
zbornic leta 1848 ter začasni zakon o ustanavljanju trgovinskih in obrtnih zbornic leta 1850. Prva zbornica na Slovenskem je 
začela delovati leta 1851 kot Trgovinska in obrtna zbornica za Kranjsko v Ljubljani (Handels und Gewerbe Kammer für Krain 
zu Laibach). Leta 1925 se je z uredbo spremenila v Zbornico 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. Okrajne trgovinske zbornice so bile ustanovljene na podlagi zvezne uredbe leta 
1952. Udeležene so bile gospodarske organizacije v blagovnem prometu, vključno z gostinsko dejavnostjo. Okrajne gostinske 
zbornice so se ustanavljale od leta 1955 dalje. Gostinska zbornica se je leta 1964 vključila v Gospodarsko zbornico Slovenije. 
Obrtne zbornice mest in okrajev so bile ustanovljene na osnovi Zakona o obrtništvu leta 1950. Pred drugo svetovno vojno je 
nadzorstvo nad obveznimi obrtnimi združenji opravljala Zbornica za trgovino, obrt in industrijo, ki je bila leta 1948 ukinjena. 
Na podlagi zakona o obrtništvu leta 1950 ustanovljene okrajne obrtne zbornice so bile na podlagi zakona o združevanju in 
poslovnem sodelovanju v gospodarstvu leta 1960 preimenovane v okrajne obrtno-komunalne zbornice. Leta 1969 je bila 
ustanovljena Zveza združenj samostojnih obrtnikov Slovenije. Z novim zakonom leta 1978 je zveza dobila položaj splošnega 
združenja v okviru gospodarske zbornice. Članstvo v zbornici je postalo obvezno leta 1979, ko je Zveza prevzela tudi odgovor-
nost za opravljanje preizkusov znanja za pridobitev usposobljenosti za določene obrtne dejavnosti. 26. marca 1991 je skupščina 
zveze sprejela statut Obrtne zbornice Slovenije, s čimer je obrt dobila avtonomno zbornico. Z zakonom o ustanovitvi enotnih 
gospodarskih zbornic in z zakonom o ustanovitvi Gospodarske zbornice ljudske republike Slovenije iz leta 1962 se je celotno 
gospodarstvo v Sloveniji centraliziralo. Posamezne panožne zbornice so prenehale obstajati kot samostojne pravne osebe. 
V gospodarski zbornici so bile povezane gospodarske organizacije najprej v svetih, v letih 1974–1978 v združenjih temeljnih 
organizacij združenega dela (TOZD), odtlej pa v splošnih združenjih posameznih gospodarskih panog, ki so postala samostojne 
pravne osebe in so delovale v okviru Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Šlo je za 22 splošnih združenj in 3 organizacije s 
statusom splošnega združenja – Zadružna zveza Slovenije, Zveza obrtnih združenj Slovenije in Združenje bank Slovenije. Na-
men tega združevanja je bilo pospeševanje dela, usklajevanje interesov, pomoč pri določanju razvojne politike in pri pripravi 
planov. Z republiškim zakonom o združevanju organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarsko zbornico iz 
leta 1978 so bile ustanovljene tudi medobčinske gospodarske zbornice za območje ene ali več občin. Na podlagi Zakona o 
gospodarskih zbornicah iz leta 2006 na območju delovanja Zgodovinskega arhiva Celje delujeta dve območni zbornici, GZS 
Območna zbornica Zasavje v Zagorju in GZS Območna zbornica Posavje v Krškem ter dve samostojni regionalni zbornici: 
Regionalna gospodarska zbornica Celje in Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 3, Ljubljana 1987, str. 307; zvezek 8, Ljubljana 1994, str. 73–77; zvezek 
15, Ljubljana 2001, str. 101.
Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1992, str. 42–47.
www.gzs.si (2. 11. 2010).
www.ozs.si (2. 11. 2010).

ObmOčNA ObRtNA ZbORNICA Celje SI_ZAC/0100

ČAS NASTANKA: 1980–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtno združenje Celje je bilo ustanovljeno leta 1979 na osnovi Obrtnega zakona z dne 6. decembra 1978 (Ur. l. SRS, št. 1/1979) 
in je povezovalo obrtnike celjske občine. Obstajalo je do leta 1991, ko je bila ustanovljena Občinska obrtna zbornica Celje, ki 
se je naslednje leto preimenovala v Območno obrtno zbornico Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Odločbe o ustanovitvi, spremembi in prenehanju obrti (A-Ž), 1986, 1989; potrdila o opravljenih preizkusih znanja za opravlja-
nje obrti (A-Ž), 1980–1985, 1987–1989, 1991, 1992, 1994; pripravniški izpiti (A-Ž), 1984–1989; kalkulacije cen obrtnih izdelkov 
in storitev, 1981–1982.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2002)

ObmOčNA gOSPODARSKA ZbORNICA ZASAVje ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0463

ČAS NASTANKA: 1976–2006
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 56 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Republiški zakon o združevanju organizacij združenega dela (OZD) v splošna združenja in gospodarsko zbornico iz leta 1978 
je zavezal organizacije združenega dela, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in njihove poslovne skupnosti, da se združujejo 
v občinske oziroma medobčinske zbornice. Medobčinsko gospodarsko zbornico Zasavje so ustanovili za območje zasavskih 
občin Zagorje ob Savi, Trbovlje in Hrastnik. 2. julija 2008 se je sedež zbornice iz Trbovelj preselil v Zagorje ob Savi (poslovna 
stavba Regionalnega centra za razvoj). Območna zbornica Zasavje deluje kot sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto neposredno od ustvarjalca, urgentno ob selitvi sedeža ustvarjalca leta 2008.

VSEBINA
Statuti, 1980, 1986–1989; zapisniki sej skupščin, 1979–1989; zapisniki sej odborov, 1976–2003; zapisnik razširjenih sej pred-
sedstva, 2000–2006; gradivo komisije za turizem, 1995–2004; Revirski informator, 1985, 1989.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)

gOSPODARSKA ZbORNICA Celje SI_ZAC/0730

ČAS NASTANKA: 1962–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Pravno osnovo za ustanovitev gospodarskih zbornic na nivoju okrajev je predstavljal Zakon o ustanovitvi enotnih gospodar-
skih zbornic z dne 29. 5. 1962 (Ur. l. FLRJ, št. 22/1962). Okrajna gospodarska zbornica Celje je nastala 30. 6. 1962 s spojitvijo 
Okrajne trgovinske zbornice Celje, Okrajne obrtno-komunalne zbornice Celje, Okrajne gostinske zbornice Celje, Okrajne 
kmetijsko- gozdarske zbornice Celje in Zveze kmetijskih zadrug Celje v redni likvidaciji. Na osnovi Zakona o odpravi okrajnih 
gospodarskih zbornic v SR Sloveniji (Ur. l. SRS, št. 10/1965) je bila Okrajna gospodarska zbornica Celje ukinjena 31. 3. 1965. 
Od leta 2007 deluje na tem območju Regionalna gospodarska zbornica Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto neposredno od ustvarjalca, natančneje njegove likvidacijske komisije.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1962–1965; matična knjiga, 1962–1965; zaključni računi, 1962–1965; problematika turističnega razvoja Zgornje 
Savinjske doline; delovodniki, 1964, 1965.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2000)

OKRAjNA ObRtNA ZbORNICA Celje SI_ZAC/0731

ČAS NASTANKA: 1948–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 20 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtne zbornice okrajev in mest so bile ustanovljene na osnovi Zakona o obrtništvu z dne 20. 6. 1950 (Ur. l. LRS, št. 20/1950). Na 
celjskem območju so bile leta 1950 ustanovljene obrtne zbornice za okraj Celje, za mesto Celje in za okraj Šoštanj. Leta 1954 
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sta se z združitvijo okraja Celje-okolica in mesta Celje združili tudi obrtni zbornici za okraj Celje-okolica in za mesto Celje. S 
tem je nastala Okrajna obrtna zbornica Celje. Ko se je leta 1955 okraju Celje priključil tudi okraj Šoštanj, se ji je priključila tudi 
Okrajna obrtna zbornica Šoštanj. Na osnovi Zakona o združevanju in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu z dne 2. 7. 1960 
(Ur. l. FLRJ, št. 28/1960) se je leta 1960 preimenovala v Okrajno obrtno-komunalno zbornico Celje. Ta je prenehala obstajati 
30. 6. 1962, ko se je vključila v Okrajno gospodarsko zbornico Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo pri delovanju Okrajne obrtne zbornice Celje in njenih predhodnic, je ob njeni ukinitvi leta 1962 prevzela 
Okrajna gospodarska zbornica Celje. Po ukinitvi le-te (leta 1965) ga je njena likvidacijska komisija v neurejenem stanju izročila 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1954–1962; zaključni računi obrtnih podjetij, 1952–1962; zaključni računi Okrajne obrtne zbornice Celje, 1956, 
1959–1961; pravilniki Okrajne obrtne zbornice Celje; seznami obrtnikov po občinah; obrtna dovoljenja; delovodniki, 1960–1962; 
plačilne liste uslužbencev Okrajne obrtne zbornice za okraj Celje okolica, 1948–1953.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2001)

tRgOVINSKA ZbORNICA ZA OKRAj Celje SI_ZAC/0732

ČAS NASTANKA: 1926–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajne oz. mestne trgovinske zbornice so bile ustanovljene na osnovi zvezne Uredbe o trgovinskih in gostinskih zbornicah 
z dne 6. 6. 1952 (Ur. l. FLRJ, št. 31/1952). Na celjskem območju so bile leta 1952 ustanovljene trgovinsko-gostinske zbornice za 
mesto Celje in za okraja Celje-okolica in Šoštanj. Z njihovo združitvijo leta 1954 oziroma 1955 je nastala Trgovinska zbornica 
za okraj Celje. Odločbo o njeni ustanovitvi je Okrajni ljudski odbor Celje izdal 28. 12. 1955. Trgovinska zbornica za okraj Celje 
je delovala do 30. 6. 1962, ko je bila vključena v Okrajno gospodarsko zbornico Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo trgovinske zbornice za okraj Celje je (vključno z gradivom predhodnih trgovskih združenj) ob njeni ukinitvi leta 1962 
prevzela Okrajna gospodarska zbornica Celje, ko pa je bila ta leta 1965 ukinjena, ga je njena likvidacijska komisija izročila 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej načelstva sreskega gremija trgovcev v Celju, 1926–1932; zapisniki rednega občnega zbora sreskega gremija 
trgovcev v Celju, 1927–1932; Zapisniki glavnih skupščin Združenja trgovcev za sreze Celje, Gornji Grad in Šmarje pri Jelšah, 
1933–1941; sejni zapisniki, 1952–1962; statut in poslovnik Trgovinske zbornice za okraj Celje; blagajniška knjiga za leta 
1955–1961; delovodniki za leti 1960 in 1961.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2000)

gOStINSKA ZbORNICA ZA OKRAj Celje SI_ZAC/0733

ČAS NASTANKA: 1950–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Tako kot trgovinske so bile tudi gostinske okrajne oz. mestne zbornice ustanovljene na osnovi zvezne Uredbe o trgovinskih 
in gostinskih zbornicah z dne 6. 6. 1952 (Ur. l. FLRJ, št. 31/1952). Na celjskem območju so bile takrat ustanovljene Gostinska 
zbornica za mesto Celje, Gostinska zbornica za okraj Celje-okolica in Gostinska zbornica za okraj Šoštanj. Navedene gostinske 
zbornice so se 28. 12. 1955 združile v Okrajno gostinsko zbornico Celje, ki je obstajala do 30. 6. 1962, ko se je vključila v Okrajno 
gospodarsko zbornico Celje.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo gostinske zbornice za okraj Celje je ob njeni ukinitvi leta 1962 prevzela Gospodarska zbornica za okraj Celje. Ko je bila 
ta leta 1965 ukinjena, je likvidacijska komisija gradivo Gostinske zbornice za okraj Celje izročila Zgodovinskemu arhivu v Celju.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1952–1962; likvidacije gostinskih obratov, 1952–1962; desetletni plani razvoja turizma v okrajih Celje-mesto 
in Celje-okolica; razvojni plan zdravilišč Dobrna, Rogaška Slatina in Laško; objave Gostinske zbornice, 1957–1961; seznam 
gostinskih obratov po krajevnih ljudskih odborih; delovodniki, 1956–1962; kartoteke gostinskih delavcev, 1950–1962.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2001)

OKRAjNA KmetIjSKO-gOZDARSKA ZbORNICA Celje SI_ZAC/0734

ČAS NASTANKA: 1948–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 70 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Na osnovi Splošnega zakona o zadrugah z dne 18. 7. 1946 (Ur. l. FLRJ, št. 59/1946), ki je določal, da se lahko vse kmetijske 
zadruge na območju enega okraja, razen kmečkih delovnih zadrug, združijo v okrajno poslovno zvezo, je bila leta 1946 za 
okraj Celje-okolica ustanovljena Okrajna zveza kmetijskih zadrug. 24. 6. 1952 je bila ustanovljena Okrajna zadružna zveza 
Celje, ki se ji je leta 1955 pridružila Okrajna zadružna zveza Šoštanj. Okrajna zadružna zveza Celje je obstajala do sprejetja 
Zakona o združevanju in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu z dne 2. 7. 1960 (Ur. l. FLRJ, št. 28/1960). Ta zakon je določal, 
da se za področje kmetijstva in gozdarstva ustanovijo okrajne kmetijsko-gozdarske zbornice. S tem je bila Okrajna zadružna 
zveza Celje ukinjena, ustanovila pa se je Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Celje. Ta je obstajala do 30. 6. 1962, ko je bila 
vključena v Okrajno gospodarsko zbornico Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrajne kmetijsko-gozdarske zbornice Celje in njenih predhodnic se je leta 1962 preneslo na Okrajno gospodarsko 
zbornico.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1952–1962; pravila in organizacijska shema Okrajne zadružne zveze Celje, 1952; poročila posameznih odborov, 
1952–1962; zaključni računi kmetijskih zadrug (A-Ž); gradivo kmetijskih zadrug, 1948–1962.

SISTEM UREDITVE: kronološki, krajevni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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POSlOVNA ZDRUžeNjA SI_ZAC_A.613

ČAS NASTANKA: 1957–1990
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov združuje raznovrstne tipe podjetij oziroma združenj, ki so se formirala na podlagi iskanja skupnih gospo-
darskih interesov. Podlage za združevanje podjetij je okrepil predvsem Zakon o združevanju in poslovnem sodelovanju v 
gospodarstvu iz leta 1960, ki je zamenjal zakon o združevanju v gospodarstvu (1957). Skozi vse obdobje v povojni Jugoslaviji 
so se kazale težnje po oblikovanju poslovnih združenj, ki so bile predvsem odraz vpliva državne ideologije na gospodarstvo. 
Močan vpliv na formiranje poslovnih združenj je odigral tudi Zakon o konstituiranju organizacij združenega dela in njihovem 
vpisu v sodni register iz leta 1973 in Zakon o združenem delu iz leta 1976.

POSlOVNO ZDRUžeNje ZA IZgRADNjO  
eNeRgO-KemIčNegA KOmbINAtA VeleNje SI_ZAC/0735

ČAS NASTANKA: 1960–1971
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 2,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 29 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Poslovno združenje za izgradnjo Energo-kemičnega kombinata (EKK) Velenje so ustanovile gospodarske organizacije Rudnik 
lignita Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in Termoelektrarna Velenje s pogodbo 22. 12. 1960. Združenje je bilo ustanovljeno z 
namenom, da bi ustanoviteljice preko njega opravile vsa potrebna dela za izgradnjo EKK Velenje, ki bi preskrboval slovensko 
industrijo s plinom in kemičnimi surovinami, pridobljenimi z uplinjanjem premoga. Po izdelavi projektov in pridobitvi kredi-
tov je združenje začelo leta 1964 sklepati pogodbe s tujimi dobavitelji opreme. Z ukrepi gospodarske reforme leta 1965 se je 
predračunska vrednost investicij občutno povišala, zato je po sklepu Skupščine občine Velenje aprila 1966 združenje prešlo 
v likvidacijo. Likvidacijski postopek je bil zaključen leta 1976.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda Poslovnega združenja za izgradnjo Energo-kemičnega kombinata Velenje je po likvidaciji hranila Ljubljanska 
banka na svojem sedežu v Ljubljani. Po posredovanju Zgodovinskega arhiva Ljubljana v začetku leta 1976 je Ljubljanska 
banka – Centrala Ljubljana gradivo izročila Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Dokumentacija o ustanovitvi in likvidaciji Poslovnega združenja za izgradnjo Energo-kemičnega kombinata (EKK) Velenje, 
1965–1971; investicijski programi za EKK Velenje, 1960–1964; zaključni računi, 1960–1969; načrti, študije in projekti, 1962–1966.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, angleški, francoski, češki
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1989)

POSlOVNA ZVeZA ZA gOZDNO IN leSNO gOSPODARStVO Celje SI_ZAC/0736

ČAS NASTANKA: 1957–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Poslovno zvezo za gozdno in lesno gospodarstvo Celje je ustanovil Občinski ljudski odbor Celje marca 1957. Na podlagi določil 
zveznega Zakona o združevanju in poslovnem sodelovanju v gospodarstvu z dne 2. 7. 1960 (Ur. l. FLRJ, št. 28/1960) je prešla 
v likvidacijo januarja 1961.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je Zgodovinski arhiv Celje prevzel leta 1967 od Skupščine občine Celje, potem ko ga je slednja prevzela v hrambo po 
likvidaciji družbe.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1957–1959; zaključni računi, 1957–1960; matična knjiga, 1957–1961; pogodbe in pravilniki, 1957–1960.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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ItC Celje SI_ZAC/1226

ČAS NASTANKA: 1974–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 2,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 22 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

ITC – sestavljena proizvodno trgovska organizacija združenega dela Celje je bila formirana kot SOZD, v katerega so se po letu 
1974 začeli združevati: Ferralit Žalec, Klima Celje, Kovinotehna Celje, Libela Celje, KIG (Kovinska industrija Ig) in Elektrosignal. 
Leta 1990 je ITC Celje šlo v likvidacijo.

HISTORIAT FONDA
Po likvidaciji podjetja je gradivo prevzela Skupščina občine Celje. Zgodovinski arhiv Celje je gradivo prevzel leta 2001 od 
Mestne občine Celje. Slednja je gradivo hranila v bivši upravni zgradbi Cinkarne Celje.

VSEBINA
Statut, 1988, 1990; zapisniki sej zborov delavcev, 1985–1989; tehnična dokumentacija; katalogi izdelkov; pravilniki; zaključni 
računi, 1977–1990; matična knjiga, 1974–1988.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)
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ZADRUge SI_ZAC_A.614

ČAS NASTANKA: 1732–2004
KULTURNI KONTEKST

Zadruge so oblika socialno-ekonomskega združevanja. Pri nas je prve oblike zadrug predpisal obrtni red iz leta 1859 kot 
obvezna združenja rokodelcev. Zadružništvo se je na Slovenskem že pred prvo vojno 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 (temelječ na posojilnicah-hranilnicah z omejeno zavezo, njihovi druž-
beniki pa so v njih imeli visoke poslovne deleže), po letu 1880 pa 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 tudi delavsko 
zadružništvo. Najbolj so se razvile potrošniške in stanovanjske zadruge. Zadružništvo je do leta 1937 v Sloveniji temeljilo na 
nekdanji avstrijski zakonodaji, ko je bil sprejet zakon o gospodarskih zadrugah, ki je v Kraljevini Jugoslaviji poenotil zadružno 
zakonodajo in zadrugo opredelil kot gospodarsko organizacijo. Po drugi svetovni vojni je bilo zadružništvo vključeno v ta-
kratni 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 zadruge. Kmetijske zadruge so načeloma poslovale na območju enega krajevnega ljudskega odbora. Povezovale 
so se v okrajno zvezo kmetijskih zadrug. Od svojih članov so odkupovale vse proizvode, zadružnik pa je pri njej nabavljal 
vse svoje življenjske in gospodarske potrebščine. Leta 1959 so kmetijske zadruge postale osnovna oblika zadružništva soci-
alistične kooperacije. Zadružništvo temelji na prostovoljnosti, enakopravnosti in skupnem dohodku, v socialistični ureditvi 
pa je prostovoljnost postopoma postala obveza. Zadruge kot posebne vrste organizacij opredeljujejo in urejajo tudi pravni 
predpisi. Slovenski Zakon o zadrugah (1992/1993) je zadrugo opredelil kot organizacijo vnaprej nedoločenega števila članov, 
ki ima namen pospeševati gospodarske koristi svojih članov ter temelji na prostovoljnem pristopu, svobodnem izstopu, 
enakopravnem sodelovanju in upravljanju članov.

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 2009, str. 632.
Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1992, str. 42–47.
www.zadruzna-zveza.si (2. 11. 2010).

ObRtNA ZADRUgA bOHOR SeVNICA SI_ZAC/0520

ČAS NASTANKA: 1971–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno in elektronsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 5,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 53 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtno zadrugo Bohor Sevnica je leta 1971 ustanovilo 20 zadružnikov, v nadaljevanju pa je njihovo število naraslo tudi do 
300. V začetku 90-tih let 20. stoletja je zadruga poslovna obdobja zaključevala z izgubami, kar je pripeljalo do njene ukinitve.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Zapisniki raznih organov podjetja, 1981–1991; delovodnik, 1991–1992; matična knjiga zaposlenih, 1971–1991; plačilne liste, 
1982–1991; ustanovitev podjetja T-Trans trade, 1994.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)

ObRtNA ZADRUgA gRIč bRežICe SI_ZAC/0566

ČAS NASTANKA: 1954–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Obrtno zadrugo Grič Brežice so ustanovili zadružniki leta 1979. Zaradi slabih poslovnih uspehov je bil leta 1992 sprožen stečajni 
postopek, zadruga je tako delovala še do konca julija 1993.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Začasni statut, 1979; pravilniki, 1980–1988; pristopne izjave ustanovnih članov, 1979–1991; zapisniki sej raznih organov 
zadruge, 1984–1988, stečajni postopek, 1992, 1993; plačilne liste, 1980–1992; zaključni računi, 1980–1993; foto album, 1954.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2007)

KmetIjSKA ZADRUgA tRNAVA gOmIlSKO SI_ZAC/0792

ČAS NASTANKA: 1954–2004
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

15. 6. 1948 je bila vpisana v zadružni register Kmetijska zadruga z omejenim jamstvom (o. j.) na Gomilskem. O ustanovitvi 
Kmetijske zadruge Trnava ni znanih podatkov. 1961. se iz zadružnega registra izbriše Kmetijska zadruga z o. j. Trnava zaradi 
spojitve in ustanovitve nove Kmetijske zadruge Savinjska dolina Žalec, ki v 70-ih in 80-ih letih 20. stoletja deluje v okviru 
poslovnega sistema Hmezad. Leta 1993 se je spet organizirala samostojna zadruga (Hmezad kmetijska zadruga Trnava – 
Gomilsko, z.o.o.), potem ko se je Hmezad kmetijska zadruga Savinjska dolina, n.sol.o. razdelila na 10 zadrug. Leta 2004 se je 
vpisal predlog za začetek prisilne poravnave, ki se je leta 2005 ustavil zaradi začetka stečajnega postopka. Od 9. 7. 2007 je v 
registru pri Okrožnem sodišču Celje vpisano podjetje: Hmezad kmetijska zadruga Trnava – Gomilsko, z.o.o., Trnava, v stečaju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je v Zgodovinski arhiv Celje predal stečajni upravitelj.

VSEBINA
Registracije, 1954–1961; načrti hmeljskih sušilnic, vlečnic, melioracij; lastninjenje, 1989–1994; zapisniki sej upravnega in 
nadzornega odbora, 2000–2004.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

PeKOVSKA ZADRUgA V CeljU SI_ZAC/0816

ČAS NASTANKA: 1732–1929
ZVRST GRADIVA: listinsko, spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Pekovska zadruga je nadaljevanje pekovskega ceha. Cehe je formalno odpravil obrtni red iz leta 1859. Peki v Celju so se 
združevali v okviru kolektivne zadruge, ustanovljene leta 1888. Kolektivno zadrugo je nasledila rokodelska, iz katere so se 
peki izločili in leta 1922 ustanovili Pekovsko zadrugo. Ustanovljena je bila na občnem zboru v Celju 24. 9. 1922, njen načelnik 
je postal Maks Janič, pokrivala pa je okraj Celje, Konjice, Brežice ter sodne okraje Slovenj Gradec, Šoštanj in Rogatec. Vanjo 
so se vključevali tudi slaščičarji in medičarji. Kot nakazuje gradivo, sta bili med pomembnejšimi nalogami zadruge boj proti 
krivični konkurenci (šušmarjem) in uravnavanje cen kruha na trgu.

HISTORIAT FONDA
V Zgodovinski arhiv Celje je gradivo prišlo preko antikvariata v Ljubljani in je bilo vodeno v okviru celote odkupljenega gradiva 
kot Perčeva zapuščina.

VSEBINA
Pravila pekovskih pomočnikov, 1732; krstni listi pekovskih delavcev; šolska in pomočniška spričevala, 1801–1891; računi; 
reguliranje cen kruha v Celju, 1922–1929; sklepni računi, 1793–1869; stavka pekovskih pomočnikov, 1922; konstituiranje 
pekovske zadruge v Celju, 1922.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
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JEZIK: slovenski, nemški, latinski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1988)

StAVbNA ZADRUgA DRžAVNIH USlUžbeNCeV V CeljU SI_ZAC/0817

ČAS NASTANKA: 1911–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zadruga je bila ustanovljena aprila 1911 z nazivom Gemeinnützigen Bau und Wohnungsgenossenschaft in Cilli, r. G. b. H. Do 
leta 1919 je bila v rokah celjskih Nemcev. Leta 1920 se je preimenovala v Stanovanjsko in stavbno zadrugo v Celju, r. z. o. z., 
leta 1924 v Občekoristno uradniško stavbno zadrugo v Celju, leta 1931 pa v Stavbno zadrugo državnih uslužbencev v Celju. 
Zadruga je prenehala delovati leta 1957, ko se je združila s stanovanjsko zadrugo Dom v Celju.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Pravila zadruge, 1911, 1920, 1931; sejni zapisniki, 1911–1957; zaključni računi, 1911–1956; seznam članov, 1911–1956; posojila 
članom, 1926–1934.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis), gotica (tisk), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KmetIjSKA ZADRUgA gORNjI gRAD SI_ZAC/0820

ČAS NASTANKA: 1945–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijska zadruga (KZ) z omejenim jamstvom v Gornjem Gradu je bila ustanovljena 6. 2. 1948. Nekakšno predhodnico 
zadružne dejavnosti v Gornjem Gradu sta predstavljali v letu 1945 ustanovljena Obnovitvena zadruga Gornji Grad in leta 
1947 v zadružni register vpisana Kmetijsko nabavna in prodajna zadruga z omejenim jamstvom v Gornjem Gradu. Okoliš 
KZ Gornji Grad je tvoril: Gornji Grad, Lenart, Florjan in del Dola, vključujoč Rogačnik, Žrelovec in Polin. Posebnost KZ Gornji 
Grad je bila, da se je ukvarjala tudi s kino dejavnostjo. V Gornjem Gradu (Attemsov trg 3) je z zadnjim vpisom v register leta 
2007 registrirana Zgornjesavinjska kmetijska zadruga Mozirje, z.o.o., ustanovljena 11. 12. 1974, ki je 24. 8. 1990 nastala kot 
enovita kmetijska zadruga s sklepom sodišča Srg 1034/89.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo z delovanjem Kmetijske zadruge Gornji Grad, je zbral Aleksander Videčnik in je bilo več let shranjeno 
pri Kulturni samoupravni skupnosti občine Mozirje kot zbirka omenjene osebe. Leta 1991 je bila zbirka zaradi neurejenih 
arhivskih prostorov v Mozirju premeščena v Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej upravnega odbora, 1948–1960, občnih zborov zadružnikov, 1954–1960, nadzornega odbora, 1953–1957, sad-
jarskega odbora, 1954–1956, poslovnega sveta, 1961; pravila in poslovnik zadruge, 1958; razni pravilniki, 1959; zapisnik 
obnovitvene zadruge, 1945;  Anton Zagožen – personalije, 1946–1963.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1991)

KmetIjSKA ZADRUgA ljUbNO SI_ZAC/0821

ČAS NASTANKA: 1903–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Dejavnost kmetijske zadruge na Ljubnem je (sodeč po gradivu fonda) vezana na leta 1903 v zadružni register pri okrožnem 
kot trgovskem sodišču v Celju vpisano Zadrugo za rejo bikov na Ljubnem, registrovana zadruga z omejenim poroštvom. 
30. 7. 1919 je v zadružni register vpisano Kmetijsko društvo na Ljubnem, zadruga z omejeno zavezo. Leta 1920 je zadruga 
postavila elektrarno in jo tudi upravljala. Leta 1922 je bila ustanovljena Pašniška zadruga Ljubno. V letu 1925 je zadruga 
Kmetijsko društvo na Ljubnem v likvidaciji. Toda kmetijsko zadružništvo se s tem na Ljubnem ne konča, saj iz gradiva lahko 
sledimo vsaj delovanju Živinorejsko selekcijskega društva za belo slovensko govedo v Ljubnem ob Savinjski dolini. Sodeč 
po zadružnem registru Okrožnega sodišča v Celju je zadruga Kmetijsko društvo v Ljubnem formalno dokončno likvidirana 
in izbrisana leta 1946. Tedaj je bila ustanovljena Kmetijska zadruga z omejeno zavezo Ljubno ob Savinji. 10. 10. 1945 pa je 
bila ustanovljena Obnovitvena zadruga z omejenim jamstvom Ljubno ob Savinji. Obnovitvena zadruga je bila 13. 2. 1949 
vključena v Kmetijsko zadrugo Ljubno.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo z delovanjem Kmetijske zadruge Ljubno, je zbral Aleksander Videčnik in je bilo več let shranjeno pri 
Kulturni samoupravni skupnosti občine Mozirje kot zbirka omenjene osebe. Leta 1991 je bila zbirka zaradi neurejenih arhivskih 
prostorov v Mozirju premeščena v Celje.

VSEBINA
Vpis zadruge v zadružni register, 1903–1921; zadružna pravila, 1954; seznam članov zadruge, 1946–1952; zaključni računi, 
1958, 1960; zapisniki sej zadružnega sveta, 1960, 1961; perspektivni plan kmetijske proizvodnje, 1957–1961; poročila o reviziji 
finančnega poslovanja Kmetijske zadruge Ljubno, 1951, 1954, 1956–1961; elaborati, poročila in plani, 1948; družbeni plan, 
1969–1965; dokumenti Obnovitvene zadruge Ljubno, 1946–1950; dokumenti Živinorejske zadruge Ljubno, 1946–1958; do-
kumenti Pašniške zadruge, 1922–1925.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1991)

KmetIjSKA ZADRUgA NOVA štIFtA SI_ZAC/0822

ČAS NASTANKA: 1939–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijska zadruga (KZ) z omejenim jamstvom Nova Štifta je bila ustanovljena 6. 2. 1948, v zadružni register pa vpisana 
4. 3. 1948. Na osnovi odločbe je imela zadruga od leta 1955 dovoljenje za trgovanje z lesom. Leta 1956 je zadruga za vodstvo 
hranilne in kreditne službe ustanovila Hranilnico in posojilnico, ki pa je poslovala ločeno. Kot gospodarska organizacija se 
je zadruga registrirala leta 1959. Konec leta 1960 so člani zadruge sklenili, da se KZ Nova Štifta pridruži v novo KZ Zgornje-
savinjske doline Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo z delovanjem Kmetijske zadruge Nova Štifta, je zbral Aleksander Videčnik in je bilo več let shranjeno pri 
Kulturni samoupravni skupnosti občine Mozirje kot zbirka Aleksandra Videčnika. Leta 1991 je bila zbirka zaradi neurejenih 
arhivskih prostorov v Mozirju premeščena v Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občnih zborov zadružnikov, 1948–1961, zadružnega sveta, 1955–1961, upravnega in nadzornega odbora, 
1948–1958, članskih sestankov, 1948–1956; poslovno poročilo za leto 1960; zapisniki sej Obnovitvene zadruge Nova Štifta, 
1945–1948; Gluk Rafael – prireja živine, drobnice in prašičev, 1939–1940.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1991)

KmetIjSKA ZADRUgA tRžIšče-šeNtjANž SI_ZAC/0823

ČAS NASTANKA: 1948–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Kmetijska zadruga (KZ) z omejenim jamstvom v Tržišču pri Mokronogu je bila ustanovljena na občnem zboru zadružnikov 
marca 1948. Leta 1951 sta ji bili pripojeni KZ Malkovec in KZ Telče. Leta 1961 se je združila s KZ Šentjanž (ustanovljena l. 1948) 
v KZ Tržišče-Šentjanž, ki je leta 1965 prešla v likvidacijo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo z delovanjem Kmetijske zadruge Tržišče, je zbral Aleksander Videčnik in je bilo več let shranjeno pri 
Kulturni samoupravni skupnosti občine Mozirje. Leta 1991 je bila zbirka zaradi neurejenih arhivskih prostorov v Mozirju 
premeščena v Celje.

VSEBINA
Vpisi zadruge v zadružni register, 1948, 1949, 1952, 1953, 1955–1959; pravila zadruge, 1953, 1958; zapisniki sej zadružnega 
sveta, 1961–1965, upravnega odbora, 1961, 1963, kadrovske komisije, 1961–1965; zaključni računi, 1956–1960; matična knjiga, 
1948–1965; elektrifikacijski odbor, 1958; gradbena dokumentacija, 1956–1961.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

KmetIjSKA ZADRUgA šmARtNO Ob DRetI SI_ZAC/0824

ČAS NASTANKA: 1946–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijska zadruga (KZ) Šmartno ob Dreti je bila ustanovljena na občnem zboru 8. 2. 1948. Dejavnosti KZ so bile naslednje: 
kmetijska proizvodnja na zemljiščih članov kooperantov, odkup kmetijskih pridelkov, trgovina z reprodukcijskim materialom, 
strojni odsek, prevozništvo, gozdarski odsek-odkup lesa, kreditni odsek in apnenica. V zadrugi je ob koncu leta 1960 delovalo 
11 ljudi. KZ je tedaj imela 266 članov s 122 kmečkimi gospodarstvi in 30 delavskih gospodinjstev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Kmetijske zadruge Šmartno ob Dreti predstavlja del gradiva, ki ga je zbral Aleksander Videčnik in je bilo več let shra-
njeno pri Kulturni samoupravni skupnosti občine Mozirje kot zbirka Aleksandra Videčnika. Fizično je bila zbirka prenesena 
v Zgodovinski arhiv Celje leta 1991.

VSEBINA
Zapisniki upravnega in nadzornega odbora, 1952–1954; zapisnik občnega zbora, 1954; zapisnik zbora zadružnikov, 1964; 
pravila sekcije zadružnic, 1951; finančna dokumentacija, 1949–1951; Gojek Anton – sklep o namestitvi, 1948, 1956, 1963.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1995)

KmetIjSKA ZADRUgA bOčNA SI_ZAC/0825

ČAS NASTANKA: 1945–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijska zadruga Bočna je bila ustanovljena 7. 2. 1948. Na dan 31. 12. 1960 je imela zadruga vključenih 110 gospodarstev 
s 163 člani, v rednem delovnem razmerju je imela 14 zaposlenih. Poleg splošnih nalog, ki jih je zadruga opravljala v smislu 
organizacije in pospeševanja kmetijstva na podlagi kooperantstva, je zadruga izvajala še: odkup poljskih pridelkov, živine, 
raznih gozdnih sortimentov in sadežev, prodajo reprodukcijskega in gradbenega materiala. Upravljala je tudi posestvo na 
Jurčkovem in strojni park, imela pa je tudi hranilno-kreditni odsek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je zbral Aleksander Videčnik in je bilo več let shranjeno pri Kulturni samoupravni skupnosti občine Mozirje kot zbirka 
Aleksandra Videčnika. Fizično je bila zbirka prenesena v Zgodovinski arhiv Celje leta 1991.

VSEBINA
Zapisniki sej upravnega odbora, 1951–1954; zapisniki sej zadružnega sveta, 1961; dodelitev zemlje Antonu in Mariji Zavola-
všek, 1945.
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SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1995)

ObRtNIšKA NAbAVNO-PRODAjNA ZADRUgA ZA OKRAj Celje-OKOlICA SI_ZAC/1211

ČAS NASTANKA: 1948–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtniška nabavno-prodajna zadruga z omejenim jamstvom za okraj Celje-okolica (dalje: Zadruga) je bila ustanovljena na 
ustanovnem občnem zboru 23. novembra 1948, katerega se je udeležilo 149 obrtnikov – glasovalnih upravičencev. Organi 
Zadruge so bili: zbor zadružnikov, upravni odbor in nadzorni odbor. Zadruga je imela svojega zastopnika – delegata v Repu-
bliški poslovni zvezi zadrug v Ljubljani. Na občnem zboru 4. februarja 1953 so zadružniki sprejeli sklep o likvidaciji Zadruge. 
Likvidacijski postopek je bil zaključen z likvidacijskim občnim zborom zadružnikov 2. februarja 1956.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo pri poslovanju Okrajne obrtne nabavno prodajne zadruge z omejenim jamstvom za okraj Celje okolica, 
se je nahajalo v fondu Okrajne trgovske zbornice Celje in je bilo pri preurejanju tega fonda iz njega izločeno.

VSEBINA
Zapisnik ustanovnega občnega zbora, 1948; bilance, 1949–1953; zapisnik likvidacijskega občnega zbora zadruge, 1956.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2000)

AgRARIA bRežICe SI_ZAC/1330

ČAS NASTANKA: 1955–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 3,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 33 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Agraria, proizvodno in trgovsko podjetje v Brežicah, se je razvilo iz kmetijske zadruge, ustanovljene leta 1948. Po letu 1974 se 
je Agraria organizacijsko preoblikovala. Leta 1977 je Delovna organizacija (DO) Agraria Brežice združevala naslednje enote: 
TOZD Agro blagovni promet Brežice, TOZD Kmetijstvo Brežice, TOZD Flora blagovni promet Čatež, TOZD Vrtnarija Čatež in 
Temeljno organizacijo kooperantov Brežice. DO Agraria je poslovala pod firmo: Proizvodnja in trgovina Agraria export-import, 
n.sol.o., Brežice, na naslovu: Šentlenart 72, Brežice. Po izpisu iz sodnega registra je bilo leta 1989 ustanovljeno podjetje: Agraria 
Brežice, proizvodnja in trgovina, p.o. Agraria je bila leta 1991 eden od ustanoviteljev Stanovanjske zadruge AB Brežice. Leta 
1992 je bilo podjetju Agraria Brežice, proizvodnja in trgovina, pripojeno podjetje Agrariacommerce, proizvodnja in trgovina 
Brežice, d.o.o. (vpisano v register leta 1992). Leta 1996 je bil za podjetje Agraria Brežice, proizvodnja in trgovina, p.o., sprožen 
stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Statutarni sklep, 1974; statuti Agro in Flora, 1977–1978; registracija podjetja, 1992; pravilniki, 1975–1991; samoupravni spo-
razumi, 1974–1988; zapisniki sej organov, 1977–1994; poslovna poročila, 1964–1979; zaključni računi, 1963–1979; načrti 
projektov, 1955–1991.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2007)
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KmetIjSKA ZADRUgA telče SI_ZAC/1450

ČAS NASTANKA: 1950–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijska zadruga (KZ) Telče je bila na območju Krajevnega ljudskega odbora Telče ustanovljena kmalu po vojni (najkasneje 
leta 1948). Po podatkih fonda KZ Tržišče-Šentjanž je bila KZ Telče že leta 1951 pripojena KZ Tržišče (pri Mokronogu).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo pred prevzemom hranjeno pri Občinski kulturni skupnosti Mozirje, kjer je gradivo z različnih provenienc zbiral 
Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Zaključni računi in bilance, 1950–1954.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)
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KmetIjStVO, lOV, gOZDARStVO, RIbIštVO SI_ZAC_A.620

ČAS NASTANKA: 1952–1986
KULTURNI KONTEKST

Področje kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo zajema izkoriščanje rastlinskih in živalskih virov, in sicer pridelovanje pridelkov, 
gojenje živali, pridobivanje lesa ter pridobivanje drugih rastlinskih ali živalskih proizvodov na kmetijah ali iz naravnega oko-
lja. Kmetijstvo je gospodarska dejavnost, ki se ukvarja s pridelovanjem hrane in surovin za industrijsko predelavo. V skupino 
fondov se glede na sorodnost omenjene funkcije vključuje poleg kmetijstva še lov, ribolov in gozdarstvo, čeprav se arhivski 
fondi s tega področja uvrščajo tudi med druge skupine fondov (zadruge, društva). V času pred prvo vojno so si za napredek 
in reguliranje kmetijstva prizadevale deželne vlade, med obema vojnama pa oblastni odbori in banovinska uprava. Področje 
je bilo regulirano od najvišjih stopenj zakonov in predpisov, ki so jih izdajala vladna telesa za posamezna agrarna področja 
(uravnavanje vod, zložba kmetijskih zemljišč, uvajanje novih sort in živinskih pasem, zakon o lovu in ribolovu, predpisi za 
varstvo rastlin, za zatiranje kužnih bolezni in zakoni o obnovi vinogradov prizadetih od trtne uši …). Po letu 1918 je Kmetijska 
družba za Kranjsko (razvila se je iz 1767. ustanovljenega Društva poljedelstva in koristnih umetnosti na Kranjskem) sporazum-
no z odborom štajerske Kmetijske družbe svoj delokrog razširila na celo Slovenijo v tedanji Jugoslaviji ter se ustanovila kot 
Kmetijska družba za Slovenijo. Leta 1932 se je preoblikovala v zadrugo. Ožja področja kmetijske dejavnosti so v veliki meri 
še vedno delovala po smernicah strokovnih društev in podružnic. Med vojnama so tako delovali npr.: Sadjarsko in vrtnarsko 
društvo v Ljubljani (ustanovljeno leta 1921), Vinarsko društvo za dravsko banovino v Mariboru (od 1927.), Slovensko čebelarsko 
društvo (ustanovljeno 1898.), Konjedersko društvo za dravsko banovino v Mariboru, Živinorejske selekcijske zveze (deloma 
zadruge, deloma društva). Ribiči so bili organizirani v Zvezi ribarskih društev Dravske banovine v Ljubljani … Po drugi svetovni 
vojni je postalo kmetijstvo izrazito ideološko obravnavano. T. i. agrarna politika je dobila politični in socialni značaj, ko so 
v kmetijstvu odnosi postali pomembnejši od pridelave. Zakon o agrarni reformi in kolonizaciji (1945) in zakon o kmetijskih 
delavskih zadrugah (1949) sta močno zaznamovala povojno kmetijstvo. Zakon o kmetijskem zemljiškem skladu (1953) z 
določenim zemljiškim maksimumom 10 ha obdelovalne zemlje je onemogočil koncentracijo zemljišč v zasebni lasti, kar je 
povzročilo zmanjšane možnosti za povečevanje storilnosti dela. Predvojni fizični obseg kmetijske proizvodnje je bil dosežen 
šele leta 1956, kmetijska proizvodnja je rasla v letih 1953–1961 in po letu 1968, ko je bila ustanovljena kmetijska pospeševalna 
služba in ponovno osnovana Zadružna zveza Slovenije (1972). Izrazit proces deagrarizacije prebivalstva je povzročil, da je že 
od začetka 80-ih let 20. stoletja bilo več kmetijskih obratov kot aktivnega kmečkega prebivalstva. Na Slovenskem je bil leta 
1857 delež kmečkega prebivalstva 83 %, tik pred drugo vojno okrog 60 %, v prvem desetletju 21. stoletja pa se delež kmečkega 
prebivalstva giblje le še okrog 5 %. Območje Štajerske glede na podnebne razmere in možnosti razvoja kmetijskih panog 
kaže svoje značilnosti v sadjarstvu, vinogradništvu, posebnost Savinjske doline pa je hmeljarstvo. Hmeljarstvo se pred prvo 
svetovno vojno ni dosti pospeševalo in je bilo prepuščeno privatni iniciativi, v 30-ih letih 20. stoletja pa je postal kvalitetni 
savinjski hmelj pomembna izvozna surovina. Po drugi strani se zaradi ohranjanja cene in kvalitete skozi zgodovino sporadično 
kaže tudi interes savinjskega hmeljarstva po omejevanju in preprečevanju nadprodukcije.
Na manj poseljenih območjih ima pomembno vlogo tudi gospodarjenje z gozdovi in gozdnimi zemljišči ter upravljanje 
gozdov. Gozdarstvo je do leta 1852, ko nastopi prvi avstrijski zakon o gozdovih, bilo regulirano glede na upravno razdelitev 
dežel oziroma tudi potrebe posameznih posestnikov. Gozdarstvo je danes v Sloveniji organizirano v okviru 14 gozdnogo-
spodarskih območij (od leta 1948), ki delujejo kot enote Zavoda za gozdove Slovenije (na področju ZAC: brežiško, celjsko in 
nazarsko območje) in imajo poleg gospodarskega značaja tudi značaj ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki se uvršča pod 
upravo. Gozdnogospodarska območja so zaokrožene ozemeljske ekosistemske celote, ki se določijo za zagotavljanje trajnosti 
gozdov in načrtovanje, usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov in gozdnega prostora ne glede na lastništvo. S področjem 
gozdarstva pa se tesno povezuje tudi področje lova.
Leta 1849 cesarski patent uvede zakupni lovski sistem, ki odpravi lovsko pravico na tujih tleh brez odškodnine, razliko med 
visokim in nizkim lovom, tlako in vse dajatve, zvezane z lovom. Lovske pravice so bile v prvi Jugoslaviji še vedno vezane 
na staro upravno razdelitev. Ministrstvo za gozdove in rudnike je že od leta 1921 pripravljalo nov lovski zakon, a je ta dobil 
sankcijo šele leta 1931, ko je bilo lovsko pravo za vso državo izenačeno. Prejšnji lovski zakoni so dovoljevali lastno lovsko 
pravico posestnikom nepretrganih zemljišč od 115 ha dalje. Po novem zakonu pa so se lovišča oddajala v zakup na javni 
dražbi. Lovski zakon je podpiral društva, ki naj pospešujejo lov, strokovno izobrazbo in organizacijo lovcev ter sodelujejo in 
nadzorujejo svoje člane.
Lovska društva so na Slovenskem delovala od konca 19. stoletja. Slovensko lovsko društvo, na katerega se še najtesneje na-
vezuje tudi tradicija še danes delujoče Lovske zveze Slovenije, je delovalo od leta 1907. Področje lovstva danes ureja Zakon 
o divjadi in lovstvu iz leta 2004. Ker je organizacija lovstva na Slovenskem v funkciji civilnodružbenih organizacij oziroma 
se v prihodnosti predvideva tudi drugačna forma urejanja lovstva na Slovenskem, se utegnejo fondi s področja lovstva ob 
prevzemu v arhiv uvrstiti tudi v druge skupine fondov (društva, uprava).

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 3, Ljubljana 1987, str. 337–340; zvezek 5, Ljubljana 1991, str. 123–130; 
zvezek 6, Ljubljana 1992, str. 328–330.
www.zgs.gov.si (2. 11. 2010).
www.lovska-zveza.si (2. 11. 2010).
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KmetIjStVO IN lOV SI_ZAC_A.621

ČAS NASTANKA: 1952–1986
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov združuje fonde različnih oblik organiziranja predvsem na podlagi kmetijskih interesov. Ker je dejavnost 
kmetijstva in lova vezana tudi na druge forme organiziranja (zadruge, društva, uprava), najdemo v skupini fondov le nekaj 
zaokroženih oblik delovanja na tem področju.

KmetIjSKO gOSPODARStVO šAleK SI_ZAC/0833

ČAS NASTANKA: 1952–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 57 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijska delovna zadruga Šalek je bila ustanovljena leta 1952 z združitvijo ekonomije Kmetijske zadruge (KZ) Selo-Šalek, 
ekonomije Rudnika Velenje in ekonomije KZ Velenje. Leta 1954 se je preimenovala v Kmetijsko gospodarstvo KZ Šalek, leta 
1957 pa združila s kmetijskim gospodarstvom KZ Šmartno ob Paki in Kmetijskim posestvom Šoštanj v Kmetijsko gospodarstvo 
Šalek z obratom v Šoštanju in v Šmartnem ob Paki. Leta 1962 se je Kmetijskemu gospodarstvu priključila Vrtnarija Velenje. 
Z odločbo Občinskega ljudskega odbora Šoštanj z dne 21. 5. 1963 je bil uveden redni likvidacijski postopek, 1. 7. 1963 pa je 
Kmetijsko gospodarstvo Šalek prevzelo Poslovno združenje za izgradnjo Energo-kemičnega kombinata Velenje kot poskusno 
posestvo. Z odločbo Skupščine občine Velenje z dne 8. 7. 1964 je bilo ustanovljeno Kmetijsko gospodarstvo Velenje, na katerega 
se je prenesla vsa aktiva in pasiva poskusnega posestva Poslovnega združenja za izgradnjo Energo-kemičnega kombinata 
Velenje. Vendar pa se je pri Kmetijskem gospodarstvu Velenje z odločbo Skupščine občine Velenje z dne 28. 4. 1965 uvedel 
redni likvidacijski postopek, ki je bil zaključen leta 1968.

HISTORIAT FONDA
Do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje je gradivo hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Listine o ustanovitvah, združitvah in likvidacijah, 1954–1965; zapisniki organov upravljanja, 1951–1965; volitve delavskega 
sveta, 1957–1964; pravilniki, 1952–1965; gospodarski plan, 1962; perspektivni plan, 1955, 1960; poslovna poročila, 1960–1962; 
investicijska posojila, 1955–1957, 1959–1961; zaključni računi, 1954–1962, 1964; začetna in končna likvidacijska bilanca, 1965, 
1968; matične knjige, 1949–1965; plačilni seznami, 1952–1968.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (1969)

VINSKA Klet VIRštANj SI_ZAC/0994

ČAS NASTANKA: 1957–1986
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Kmetijsko poslovna zveza v Šmarju pri Jelšah je leta 1957 izdelala investicijski program za novo vinsko klet Virštanj in do leta 
1960 je bilo že urejeno združevanje parcel na posestvu Banovina. Vinska klet naj bi stala nad železniško postajo Imeno, toda 
do izvedbe projekta ni prišlo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred prevzemom v Zgodovinski arhiv zbral in hranil Aleksander Videčnik v Mozirju.

VSEBINA
Investicijski program, 1957; ureditveni načrt vinogradniškega področja Virštanj, 1960; Poročilo A. Videčnika k načrtom, 1986.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)
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RUDARStVO SI_ZAC_A.630

ČAS NASTANKA: 1799–2009
KULTURNI KONTEKST

Rudarstvo je veda in gospodarska dejavnost, ki se ukvarja z izkoriščanjem naravnih surovin v zemlji. Področje delovanja Zgo-
dovinskega arhiva Celje pokriva zagotovo enega od najbolj zanimivih in rudarsko najbolj izpostavljenih območij v Sloveniji. Več 
informacij s področja kulturnega konteksta rudarstva je navedeno v spodnji skupini fondov: pridobivanje energetskih surovin.
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PRIDObIVANje eNeRgetSKIH SUROVIN SI_ZAC_A.631

ČAS NASTANKA: 1799–2009
KULTURNI KONTEKST

Med dejavnostmi pridobivanja energetskih surovin je širše celjsko območje, z Zasavjem, Posavjem in Šaleško dolino, zelo 
močno zaznamovano predvsem s premogovništvom. To območje bogate geološke terciarne formacije je kot danost manj-
šega območja privedla – posebej v obdobjih intenzivne industrializacije – do zelo koncentrirane izrabe surovin, ki ni ostala 
brez posledic v perspektivi družbene, demografske, ekološke, ekonomske in še katere druge zgodovine. Bolj intenzivno 
izkoriščanje premoga se je, navkljub nekaterim poprejšnjim zapisom, začelo šele v 18. stoletju. Do sredine 19. stoletja se je 
področje rudarstva urejalo s posameznimi rudarskimi redi. Leta 1854 je bil s cesarskim patentom objavljen Splošni zakon o 
rudnikih, ki je na Slovenskem veljal vse do leta 1945. Od 19. stoletja je na širšem celjskem območju s širjenjem rudarstva v vse 
več obratov to postopoma pripeljalo tudi do posameznih prevzemov upravne pristojnosti. Od leta 1850 je v Celju deloval 
komisariat rudarskega glavarstva, ki je leta 1858 postal rudarsko glavarstvo. V letih 1862–1867 je obstajal rudarski urad tudi v 
Trbovljah. Leta 1872 je bila ustanovljena Trboveljska premogokopna družba (TPD) kot delniška družba, na temelju koncesijske 
pogodbe. TPD je predstavljala enega izmed največjih kapitalističnih monopolov, ki so kdajkoli delovali v Sloveniji, do druge 
vojne pa je združevala tudi veliko večino rudnikov na Slovenskem. Z manjšimi vzponi in padci je TPD delovala vse do konca 
druge svetovne vojne, ko so po osvoboditvi zasavski premogovniki prešli pod upravljanje države in postali del višjih narodno-
-gospodarskih interesov. Z nacionalizacijo v letih 1946–1948 so rudarska podjetja prešla v ljudsko premoženje. Leta 1966 je 
bil sprejet temeljni rudarski zakon, leta 1969 pa splošni zakon o rudarstvu, ki ga je nadomestil zakon iz leta 1975. Rudnine so 
bile zakonsko opredeljene kot naravno bogastvo, ki se ne obnavlja, predstavlja pa dobrino splošnega pomena, ki je prav zato 
pod posebnim državnim varstvom. Medtem so se postopoma že zaprli manjši rudniški obrati (Pečovnik, Liboje, Zabukovica). 
V obdobju po letu 1968 so se rudniki začeli združevati, kasneje pa so se tesno povezali v enotne organizacije tudi z drugimi 
sorodnimi dejavnostmi: termoelektrarnami, gradbeno dejavnostjo, izobraževalnimi institucijami (npr. SOZD-a Revirski 
energetski kombinat Edvarda Kardelja, 1979). Do leta 1984 so se Zasavskim premogovnikom priključili tudi rudniki Senovo 
in Kanižarica ter rudnik Laško. Leta 1985 SOZD spremeni ime v Rudarsko elektroenergetski kombinat Edvarda Kardelja. Leta 
1990 SOZD preneha delovati, leta 1995 pa prenehajo delovati tudi Rudniki rjavega premoga Slovenije, iz katerih nastanejo 
štiri nova podjetja: Rudnik Trbovlje-Hrastnik in tri družbe v zapiranju – Rudnik Kanižarica, Senovo in Zagorje. Zaradi vsebolj 
intenzivnega uvajanja novih drugih energentov, zlasti plina, so se namreč potrebe po premogovnikih v Sloveniji zmanjšale 
in začelo se je postopno zapiranje obratov. V devetdesetih letih 20. stoletja nista nehala delovati le še premogovnika v Ve-
lenju in Rudnik Trbovlje-Hrastnik, ki kopljeta le še za potrebe termoelektrarn. Sedaj veljavni Zakon o rudarstvu je bil sprejet 
leta 1999 in nato še večkrat spremenjen in dopolnjen. Z njegovo uveljavitvijo je prenehal veljati prejšnji Zakon o rudarstvu iz 
leta 1975, ki je temeljil še na sistemu družbene lastnine in zato tudi ni poznal zdaj veljavnega sistema podeljevanja koncesij.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 10, Ljubljana 1996, str. 305–322.
www.rth.si (2. 11. 2010).

RUDNIK RjAVegA PRemOgA lAšKO SI_ZAC/0748

ČAS NASTANKA: 1844–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno, kartografsko in fotografsko gradivo, tiski, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 34 arhivskih škatel, 16 map
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki raziskav nahajališč premoga v Breznu, Hudi Jami in pri Šmihelu segajo že v obdobje 1790–1800. Prve jamske mere 
je montanski erar tu položil v letih 1835–1855. Do pravega razmaha rudarskih del pa je prišlo v letih 1870–1883, ko je bil 
lastnik rudnika vitez Heinrich Drasche Wartinberg, ki je leta 1878 izbrisal stare jamske mere in položil 120 novih. V obdobju 
1883–1890 je bil lastnik rudnika Edvard Geipel, graščak iz Jurkloštra. Leta 1890 je rudnik kupila Trboveljska premogokopna 
družba (TPD), ki je ostala njegova lastnica do leta 1945, ko je bil rudnik podržavljen. Leta 1984 je bil rudnik vključen v Revirski 
energetski kombinat Edvarda Kardelja Trbovlje, nazadnje pa v poslovno združenje Rudniki rjavega premoga Slovenje. Leta 
1991 se je začelo postopno zapiranje rudnika, ki je bilo končano leta 1993.

HISTORIAT FONDA
Fond je bil formiran iz dveh provenienc. Del gradiva je namreč likvidirano podjetje Rudnik rjavega premoga Laško 20. 4. 1994 
izročilo Arhivu Republike Slovenije, naknadno pa sta se Zgodovinski arhiv Celje in Arhiv Republike Slovenije dogovorila za (po 
zakonu skladno) predajo arhiva v Celje. Drugi del gradiva fonda pa je bil v Zgodovinski arhiv Celje prevzet 19. 10. 1995 preko 
arhiva Rudniki rjavega premoga Slovenije Trbovlje; le-temu je gradivo predal laški rudnik 26. 4. 1994.

VSEBINA
Jamske karte, 1844–1892, 1849–1927, 1850–1923, 1862–1954, 1884–1918; geološke karte, 1889–1939; razne jamske situacije, 
1875–1967; karte glavnega rova, 1897–1923; jamske mere, 1878; jamomerske knjige, 1881–1991; ozkotirna železnica, 1893; 
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podelitvene listine, 1923–1927; zaloge mineralnih solin in analize premoga, 1938–1990; študije in poročila, 1941–1990; odkopne 
metode, 1958–1990; prerezi odkopnih polj; delovni načrti, 1950–1990; knjiga o nadzorovanju rudarskih del, 1946–1961; knjiga 
rudarskega nadzora, 1961–1975; PRI pregledi, 1973–1993; statut TOZD Rudnik Laško, 1957; razni načrti in slike, 1920–1961; 
dnevnik zapiralnih del, 1991–1992.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Cvelfar, 1995)

RUDNIK RjAVegA PRemOgA PečOVNIK SI_ZAC/0749

ČAS NASTANKA: 1918–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel, 8 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

S pridobivanjem premoga na območju Pečovnika so začeli že leta 1819. Do leta 1894 si je v lastništvu rudnika sledila cela vrsta 
zasebnih podjetnikov (razen v letih 1845–1855, ko je bil rudnik državni erar), leta 1894 pa je rudnik prešel v last rudarske družbe 
Bohemia. V njeni lasti je ostal do leta 1945, ko je bil z odločbo mestne zaplembne komisije Celje z dne 13. 11. 1945 zaplenjen 
in s tem podržavljen. Do leta 1950 je rudnik posloval kot samostojno podjetje, 1. 1. 1950 pa se je združil z Rudnikom rjavega 
premoga Laško. Ponovno se je osamosvojil leta 1953. Zaradi vdora talne vode (13. 12. 1959) in prevelikih stroškov sanacije je 
bil 29. 12. 1959 uveden redni likvidacijski postopek, ki je bil zaključen leta 1962.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto preko Skupščine občine Celje, ki je gradivo likvidiranega podjetja sprejela v začasno hrambo.

VSEBINA
Pravilnik Rudarske družbe Bohemia, 1918; kupne pogodbe, 1922, 1926, 1927, 1936, 1939, 1940, 1957; jamske karte, 1921, 1927, 
1938, 1944, 1947; prostosledna poročila, 1932–1940; načrti rudniških naprav, 1933–1937, 1939–1941, 1946, 1947; sejni zapisniki, 
1953–1959; zaključni računi, 1947–1949, 1953–1959; matične knjige delavcev, 1935–1960, merska in jamska knjiga.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

PRemOgOVNIK SeNOVO SI_ZAC/0750

ČAS NASTANKA: 1872–2009
ZVRST GRADIVA: spisovno, kartografsko in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 24,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 241 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po poročilih iz leta 1859 naj bi senovski premog našel kovač Andrej Grabner leta 1796 v reštanjskih gozdovih, kar je spodbudilo 
rajhenburškega grofa Attemsa k izkoriščanju. Rudnik je kasneje večkrat menjal lastništvo. Vencel Kelher ga je leta 1835 prodal 
gorenjskemu fužinarju Viktorju Ruardu. 1852. je prešel na Josepha Atzla, nato pa na premogokopno družbo v Zagorju. Leta 
1852 je lastnik postal dunajski opekarnar Alojz Miesbach, a ga leta 1872 ustavil. Leta 1881 ga je kupil češki industrialec Edvard 
Geipel, ki ga 1886. proda grofu Edvardu Oppersdorfu. Leta 1904 ga kupi Trboveljska premogokopna družba. 1941. je rudnik 
združen v korporacijo Energieversorgung Südsteiermark. Leta 1947 je zvezna vlada ustanovila državno podjetje Premogovnik 
Senovo, 1950 pa je upravljanje s premogovnikom prešlo na vlado Ljudske republike Slovenije. Istočasno so menjali tudi naziv v 
Rudnik rjavega premoga Senovo. Leta 1984 se je premogovnik vključil v SOZD Revirski energetski kombinat Edvarda Kardelja 
Trbovlje in od leta 1985 deloval kot TOZD v okviru Rudnikov rjavega premoga Slovenije (RRPS). Leta 1990 se je spremenil v 
delovno enoto Rudnika rjavega premoga s sedežem v Trbovljah. Leta 1995 RRPS preneha delovati, premogovnik Senovo pa 
se formira kot družba v zapiranju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Seznam svobodnih rudosledb v občinah Djurmanec in Krapina, 1872–1883; tehnična dokumentacija rudnika, 1896, 1898, 1913, 
1917, 1919–1929, 1934, 1936, 1940–1943, 1946, 1948, 1959; prostosledi, 1909, 1911, 1914, 1926–1942, 1945; obratna poročila, 
1905, 1909, 1919–1931, 1938, 1942–1945; poročila o premoženju premogovnika, jamskih merah, prostosledih in o površini 
rudniškega posestva, 1916, 1922, 1924, 1926–1940; matične knjige delavcev, 1896–1924; matična knjiga bratovske skladnice, 
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1904; matične knjige, 1947–1991; korespondenca bratovske skladnice, 1892–1910; knjiga nezgod, 1922–1936; rudarska inšpek-
cija dela, zapisniki pregledov, 1947–1971; zapisniki raznih organov, 1948–1991; statuti premogovnika, RRPS in REK, 1964, 1970, 
1973, 1978, 1979, 1981, 1984–1987, 1990; razni pravilniki, 1947–1991; delovodniki, 1937–1991; evidence zaposlenih, 1896–1991; 
nesreče pri delu, 1922–1973; interna glasila, 1975–1991; poročila o zapiranju rudnika, 1995–2009; plakati, fotografije.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2004), prevzemni seznam (2010)

PRemOgOVNIK ZAbUKOVICA SI_ZAC/0751

ČAS NASTANKA: 1799–1979
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 30 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Z izkoriščanjem premogovnih slojev v zabukovški kadunji se je začelo že konec 18. stoletja. V 19. stoletju so se v lastništvu 
posameznih jamskih mer menjavali različni zasebni podjetniki in rudarske ter druge družbe. Po prvi svetovni vojni je rudnik 
Zabukovica postopoma prešel v erarno last kraljevine Jugoslavije, nato pa leta 1945 v državno last. V začetku leta 1948 se 
je rudniku rjavega premoga Zabukovica pripojil rudnik Liboje, leta 1963 pa rudarsko eksploatacijsko in raziskovalno ter 
industrijsko podjetje Montana, Šentjur pri Celju. Novonastalo podjetje Montana, zabukovški rudniki rjavega premoga in 
nekovin Žalec je prevzelo vse pravice in obveznosti pripojenega podjetja. Leta 1974 se je podjetje preimenovalo v Montana, 
rudarsko in industrijsko podjetje Žalec. Od leta 1992 je podjetje vpisano v sodni register kot: Montana, pridobivanje in pre-
delava nekovinskih rudnin, d.o.o.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do izročitve arhivu hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Geološki elaborati, 1799–1939; elaborat o problematiki rudnika Zabukovica z geološko karto, 1956; jamske karte, 1867, 1893, 
1904, 1917, 1927, 1927, 1930–1943, 1951; hidrološke karte rudnikov Zabukovica in Liboje, 1962; tehnična dokumentacija o 
zalogah premoga v rudnikih Zabukovica in Liboje, 1965; študija o ekonomski upravičenosti eksploatacije ležišča premoga 
Liboje, 1966; obratna poročila, 1887–1888, 1927–1931; letna poročila, 1922–1936; statistični podatki, 1925–1927, 1929–1933; 
matične knjige, 1888–1979.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1985)

RUDNIK lIgNItA VeleNje SI_ZAC/0755

ČAS NASTANKA: 1945–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Lignitni sloj v Šaleški dolini so prvič navrtali leta 1875 (Franz Mages), jamsko odpiranje nahajališča pa se je pod vodstvom 
(lastnika) Daniela Lappa začelo 1887. Od 1914 je bil rudnik v državni lasti. S potrebami termoelektrarne se je večala tudi ko-
ličina izkopa lignita. V premogovniku so v letih 1887–1995 izkopali 162.566.000 ton lignita. Leta 1974 sta se Termoelektrarna 
Šoštanj in premogovnik združila v DO Rudarsko energetski kombinat Velenje, 1970. se je organizacija preoblikovala v SOZD, 
od leta 1983 imenovan po Francu Leskovšku - Luki. Leta 1990 se je iz Delovne organizacije Republiškega elektroenergetskega 
kombinata Rudnik lignita Velenje, n.sol.o., organiziranega v 12 TOZD-ih, podjetje na novo reorganiziralo. Od leta 2002 je 
uradno (skrajšano) ime firme v sodnem registru vpisano kot Premogovnik Velenje, d.d.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do izročitve arhivu hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki sej delavskega sveta in upravnega odbora, 1950–1951; bilanca, 1946, 1950; zaključni račun, 1947; investicije, 1946–
1951; razlastitve, 1947–1951; načrti in tehnično poročilo za deponijo in separacijo premoga, 1945; mesečni plačilni plani, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2009)

RUDNIK ZAgORje SI_ZAC/1386

ČAS NASTANKA: 1827–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno, kartografsko in rokopisno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 48,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 482 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Franz Reigersfeldt je začel pridobivati premog v hribu Pešenk leta 1755, nadaljevali so njegovi nasledniki baron Pillich, baron 
Wintershofen in domačin Jožef Klinc, ki niso zmogli premostiti težav s transportom premoga. Nasledniki, kot Leopold Ruard, 
so poskusili porabiti premog v domačem okolju (topilnica, steklarna). Delovanje rudnika se je izdatno razširilo s prevzemom 
Josefa Atzla in Zagorske rudarske družbe. Leta 1880 je postala lastnik zagorskih rudnikov Trboveljska premogokopna družba. 
Rudnik je bil po drugi vojni podržavljen, velike potrebe po energiji pa so narekovale hiter razvoj, mehanizacijo in odpiranje 
novih jam. Do srede 60-ih let 20. stoletja je proizvodnja naraščala, kasneje pa pretežno stagnirala in padala do 90-ih let, ko 
pride s posebnim državnim zakonom (1994) do ustanovitve družbe Rudnik Zagorje v zapiranju, kateri je v letu 2000 sledil 
konec proizvodnje in zgolj nadaljnje izvajanje sanacije površin ter kadrovsko-socialnega programa.

HISTORIAT FONDA
Ustvarjalec je poglavitni del gradiva pred predajo v Zgodovinski arhiv Celje hranil v bivših rudniških kopalnicah (nad Medijo) 
ob vhodu v jašek, majhen del gradiva pa je hranil v prostorih upravne zgradbe (Grajska ulica 2, Zagorje).

VSEBINA
Zapisniki upravnih organov rudnika, tehnična dokumentacija, matične knjige.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški, srbohrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis), gorica (tisk)
PRIPOMOČKI: popis v izdelavi

RUDNIK tRbOVlje-HRAStNIK SI_ZAC/1436

ČAS NASTANKA: 1881–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 38,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 385 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Franz Maurer je v trboveljski dolini pridobil uradno dovoljenje za pridobivanje premoga leta 1804. Za njim je na Vodah tudi 
država leta 1842 odprla drugi premogovnik, ki pa je prešel v zasebno last in se preimenoval v Vodensko premogokopno 
družbo. Leta 1872 je bila ustanovljena Trboveljska premogokopna družba (TPD) kot delniška družba, na temelju konce-
sijske pogodbe. V začetku leta 1873 je odkupila Vodenski in Maurerjev premogovnik v Trbovljah, leta 1880 pa še rudnike v 
Hrastniku in v Zagorju. Modernizacija, mehanizacija in racionalizacija rudnikov so glavne značilnosti razvoja, pred prvo 
svetovno vojno in po njej. V zasavskih dolinah in njihovi okolici so se prav zaradi razvoja premogovništva razvile steklarne, 
svinčarna, koksarna, opekarna, cinkarna, elektrarna, keramična, kemična in strojna industrija ter druge sekundarne pano-
ge. Z nastankom Kraljevine SHS leta 1918 se je sedež TPD z Dunaja preselil v Ljubljano, lastniki pa so ostali isti. Z manjšimi 
vzponi in padci je TPD v Zasavju delovala vse do konca druge svetovne vojne. Leta 1946 je država zasavske premogovnike 
nacionalizirala. Leta 1950 je bil izvoljen prvi delavski svet in upravni odbor. Leta 1968 so se vsi trije zasavski premogovniki 
združili v eno delovno organizacijo z imenom Zasavski premogovniki Trbovlje in se leta 1979 vključili v ustanovljeni SOZD 
Revirski energetski kombinat Edvarda Kardelja. Do leta 1984 so se organizaciji priključili še rudnika rjavega premoga Senovo 
in Kanižarica ter rudnik Laško. Dejavnost SOZD-a je bila zelo razvejana, med drugim je vključevala tudi pridobivanje, prodajo 
in separiranje premoga, vzgojo in izobraževanje rudarskih kadrov, kovinarjev in elektrikarjev, proizvodnjo termoelektrične 
energije, rudarska in gradbena dela, tovorne prevoze in drugo. Leta 1985 SOZD spremeni ime v Rudarsko elektroenergetski 
kombinat Edvarda Kardelja, DO Zasavski premogovniki Trbovlje pa se preimenujejo v Rudnike rjavega premoga Slovenije 
(RRPS). Leta 1990 preneha delovati SOZD, DO RRPS se reorganizira v družbeno podjetje Rudniki rjavega premoga Trbovlje, 
bivši TOZD-i pa se spremenijo v delovne enote brez pravne subjektivitete. Leto kasneje je RRPS na kapitalski osnovi ustanovil 
dvanajst hčerinskih družb, bodisi kot edini družbenik ali kot solastnik. Leta 1995 RRPS preneha z delovanjem in nastanejo štiri 
nova podjetja: Rudnik Trbovlje-Hrastnik (RTH) in tri družbe v zapiranju Rudnik Kanižarica, Rudnik Senovo in Rudnik Zagorje. 
RTH, Rudnik Trbovlje- Hrastnik, d.o.o. so kot javno podjetje z omejeno odgovornostjo ustanovili iz delovnih enot Rudnika 
rjavega premoga Trbovlje, Hrastnik, separacije premoga Trbovlje, in dela strokovnih služb. Z delovanjem je začel leta 1996, 
njegova edina ustanoviteljica in lastnica je Republika Slovenija. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o postopnem 
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zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju (2004) je podaljšal pridobivanje energetskega premoga in zapiralna dela 
predvidel do leta 2015.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv hranil ustvarjalec. Gradivo so pred prevzemom hranili v sosednji pritlični zgradbi 
ob poslovni stavbi Rudnika Trbovlje-Hrastnik na Trgu revolucije v Trbovljah.

VSEBINA
Poslovna poročila Trboveljske premogokopne družbe, 1881–1933; zapisniki delavskih svetov, strokovnih kolegijev več obratov, 
1960–1990; gradivo Rudarskega šolskega centra, 1967–1990; zapisniki sej organov Zasavskega računskega centra, 1992–1999; 
interni časopisi.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, francoski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznami
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PReDelOVAlNe DejAVNOStI SI_ZAC_A.640

ČAS NASTANKA: 1812–2007
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov vključuje predelavo in proizvodnjo različnih vrst materialov, izdelkov. Skozi zgodovino so bile predelovalne 
dejavnosti zelo različno organizirane in regulirane. Najbolj pogosta in običajna oblika je bila, da so se gospodarske družbe 
formirale kot delniške družbe. Gospodarske združbe več družabnikov z vloženimi deleži zaradi združitve kapitala za skupno 
poslovanje je v Avstriji že leta 1821 omenjal dekret dvorne komerčne komisije. Obsežnejše predpise o ustanavljanju delniških 
društev je vseboval dvorni dekret iz leta 1840, ki je slonel na koncesijskem sistemu. Za ustanovitev je bilo potrebno državno 
dovoljenje. Popolno pravno podlago za ustanavljanje delniških družb je dal društveni patent v letu 1852. Društveni patent 
in trgovinski zakonik sta ohranila koncesijski sistem, ki je bil leta 1899 omiljen z delniškim regulativom za delniške družbe na 
področju trgovine in industrije. Avstrijski sistem se je kasneje prenesel tudi na stari jugoslovanski model. Finančni zakon iz let 
1927/1928 je prinesel delniškim podjetjem olajšave.
Sistem se je v novih družbenopolitičnih in ekonomskih razmerah po drugi vojni korenito spremenil. Delniške družbe so bile 
po drugi vojni ukinjene, konfiscirane, nacionalizirane. Zakon o državnih gospodarskih podjetjih (1946) je razlikoval: podjetja 
splošnega državnega pomena, podjetja republiškega, pokrajinskega oz. oblastnega pomena in podjetja lokalnega pomena. 
Zakon o nacionalizaciji (1946) je razlastil vsa zasebna gospodarska podjetja, ki so bila tedaj razglašena za podjetja splošne-
ga državnega ali republiškega pomena. Velik del podjetij je postal državna last že z zaplembami. Z drugo nacionalizacijo v 
letu 1948 so bila podržavljena vsa preostala privatna podjetja. Temeljni zakon o gospodarjenju z državnimi gospodarskimi 
podjetji in višjimi gospodarskimi združenji po delovnih kolektivih (1950) je bil osnova za prehajanje upravljanja podjetij na 
delavske svete in upravne odbore. Po temeljnem zakonu o podjetjih (1965) so se podjetja lahko povezala v združena podjetja. 
Zakon o konstituiranju organizacij združenega dela in njihovem vpisu v sodni register (1973) in Zakon o združenem delu (1976) 
sta določila naslednje oblike delovnih organizacij: temeljno organizacijo združenega dela, skupnost temeljnih organizacij, 
delovno organizacijo in sestavljeno organizacijo združenega dela. Z uvajanjem privatne lastnine po letu 1989 se mešana 
podjetja lahko spet organizirajo kot delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo ali komanditne družbe.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 3, Ljubljana 1987, str. 305–306.
Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1992, str. 42–47.



508

SI_ZAC_A.641

PROIZVODNjA žIVIl SI_ZAC_A.641

ČAS NASTANKA: 1933–2003
KULTURNI KONTEKST

Proizvodnja živil je v veliki meri del živilske industrije, panoge, ki se ukvarja z obdelavo in predelavo živil, surovin rastlinskega 
in živalskega izvora. Živilsko-predelovalna industrija je v Sloveniji ob koncu minulega stoletja ustvarila 3,4 % bruto družbe-
nega proizvoda in imela 2,9 %-delež zaposlenih. Območje celjske in sosednjih regij je v zgodovini še najbolj zaznamovala 
predelava sadja, vrtnin, mesa in mleka. Industrijska predelava sadja se je razvila v glavnem po drugi vojni. Ena od značilnosti 
proizvodnje živil je gotovo proizvodnja pijač (sokovi, pivovarništvo, vinarstvo, mineralne vode … ), ki je s proizvodnjo presegla 
potrebe lokalnega okolja. Sistem organiziranja gospodarskih subjektov s področja proizvodnje živil v glavnih smernicah sledi 
nivoju organiziranosti, ki je opisan na nivoju nadrejene skupine fondov predelovalne dejavnosti.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 356–358.

VINO bRežICe SI_ZAC/0327

ČAS NASTANKA: 1965–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 26 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki podjetja segajo v leto 1946, ko je bilo ustanovljeno izvozno-uvozno trgovsko podjetje Vino-sadje Brežice. Ukvarjalo 
se je s trgovino, proizvodnjo vina in brezalkoholnih pijač. Podjetje se je leta 1964 vključilo v sistem Slovin (kot Slovin Bizelj-
sko), znotraj katerega je združilo svojo proizvodnjo in se prodajno usmerilo na trge jugoslovanskih republik. Leta 1978 je 
bila instalirana linija za proizvodnjo brezalkoholnih pijač v stekleno embalažo, kjer se je začelo tudi polnjenje priljubljenih 
brezalkoholnih pijač (Schweppes, Jupi in Cockta). Podjetje se je v začetku leta 1990 registriralo kot samostojno podjetje Vino 
Brežice in začelo razvijati lastne brezalkoholne blagovne znamke, po razpadu jugoslovanskega trga pa še vedno nadaljevalo 
s polnjenjem tujih blagovnih znamk (Schweppes, Coca-Cola). Leta 1997 se je zaključila privatizacija podjetja in preobliko-
vanje v delniško družbo (Vino Brežice, d.d.). Istega leta je podjetje začelo s proizvodnjo penečih vin po klasični metodi ter z 
nadgradnjo polnilne linije ter visokotlačnih tankov za proizvodnjo penečih vin po tankovski (Charmat) metodi. V letu 2009 
je bil nad podjetjem zaradi slabih poslovnih rezultatov sprožen stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranil ustvarjalec, in sicer v podstrešnih prostorih nekdanjih grajskih hlevov v samem središču 
Brežic.

VSEBINA
Zapisniki organov v podjetju, 1965–1990; vinogradništvo v občini Brežice, 1983–1987.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

meSO IZDelKI tRbOVlje SI_ZAC/0552

ČAS NASTANKA: 1965–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 59 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1959 se spojita Mesarsko podjetje Rog Trbovlje in podjetje Meso Trbovlje v Mesarsko podjetje Meso Trbovlje, ki sprva 
deluje kot obrtno podjetje. Leta 1961 nastane Industrijsko podjetje Meso Trbovlje. Podjetje se ukvarja s predelavo in prodajo 
mesa in mesnih izdelkov preko več enot v Zasavju. 1972. je bilo tedaj samostojno podjetje Meso Zasavje Trbovlje izbrisano iz 
registra in ponovno vpisano kot obrat Meso Zasavje Trbovlje v okviru organizacije Prvi junij Združenega trgovskega podjetja 
ABC Ljubljana. A že kmalu se je iz nje izločilo in začelo delovati kot samostojna delovna organizacija Meso Zasavje oziroma 
kot Združeno trgovsko podjetje ABC, TOZD Meso Zasavje Trbovlje. Po statutu podjetja iz leta 1989 se je tedanji TOZD Meso 
Zasavje, o.sub.o., Trbovlje, ki je posloval v sestavi Zasavske kmetijske zadruge, n.sol.o., Trbovlje preoblikoval v podjetje v druž-
beni lasti MIT, Meso izdelki Trbovlje. Leta 1990 se podjetje vpiše v register kot ABC Pomurka, MIT Meso izdelki Trbovlje, p.o., 
Trbovlje, skrajšano MIT, p.o. Trbovlje. 1991. delavski svet MIT sklene, da MIT, Meso izdelki Trbovlje, p.o. sodeluje pri ustanovitvi 
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delniške družbe v zasebni lasti Procarn, d.d., Trbovlje. Leta 1995 se je začel stečajni postopek nad podjetjem MIT Meso izdelki 
Trbovlje. Leta 1998 se je zaključil tudi stečajni postopek nad Procarn, d.d., Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Do predaje v arhiv je gradivo hranil ustvarjalec. Gradivo je prešlo v arhiv leta 2001 preko začasnega depoja v Mrzlavi vasi.

VSEBINA
Plačilne liste, 1971–1995; zaključni računi, 1977–1994; samoupravni sporazumi, zapisniki, 1977–1981; matične knjige.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)

CeleIA - SAD Celje SI_ZAC/0782

ČAS NASTANKA: 1948–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Tovarna za predelavo sadja na Spodnji Hudinji je bila ustanovljena leta 1942. Leta 1945 je bila zaplenjena. Njena naslednica 
je bilo podjetje Sad, tovarna za predelavo sadja v Celju, ki pa je bila maja 1954 likvidirana. Njena obratna sredstva je odkupilo 
novoustanovljeno podjetje Celeia - Sad, kombinat živilske industrije Celje. Leta 1957 je to podjetje prešlo v likvidacijo, ki je 
bila zaključena leta 1962.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je v Zgodovinski arhiv Celje prišlo preko Skupščine občine Celje, ki je gradivo začasno prevzela v hrambo.

VSEBINA
Zaključni računi podjetja Sad, tovarna za predelavo sadja Celje, 1952–1954; spisi o likvidaciji podjetja Sad, tovarne za predelavo 
sadja Celje, 1955; zaključni račun podjetja Celeia Sad Celje za leto 1956; poročilo o poslovanju podjetja Celeia - Sad Celje, 1956; 
zapisnik seje likvidacijske komisije podjetja Celeia - Sad Celje, 1960; matična knjiga delavcev; plačilni seznami, 1948–1957.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

KlAVNICA PetROVče SI_ZAC/0799

ČAS NASTANKA: 1952–1966
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Klavnico Petrovče je kot obrtno podjetje ustanovil Občinski ljudski odbor (ObLO) Petrovče julija 1952. Poslovni predmet 
podjetja je bil odkup in prodaja živine, klanje, predelava in prodaja mesa in vseh mesnih izdelkov. Leta 1961 sta se v register 
gospodarskih organizacij pri podjetju vpisali Klavnica Petrovče – mesnica Žalec in Klavnica Petrovče – mesnica Pirešica. V 
likvidacijo je Klavnica Petrovče prešla s sklepom ObLO Žalec decembra 1961. Likvidacijski postopek je bil zaključen v letu 1963.

HISTORIAT FONDA
Najverjetneje je bilo gradivo do prevzema v arhiv hranjeno skupaj z gradivom drugih likvidiranih podjetij tega območja.

VSEBINA
Zaključni računi, 1954–1961; registracija podjetja, 1955, 1961; pravila podjetja, 1960; razni pravilniki, 1959, 1961; ceniki, 
1957–1961; zapisniki samoupravnih organov, 1959–1962; matična knjiga delavcev, 1952–1961; glavne knjige, 1954–1966.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)
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CeljSKe meSNINe Celje SI_ZAC/1257

ČAS NASTANKA: 1954–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 46 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Tradicija podjetja se sklicuje na mestno klavnico (od leta 1899) ob Teharski cesti, ki je že od ustanovitve imela parni stroj in 
lastno ledarno. V 30. letih 20. stoletja se klavnica poveča, parno energijo pa zamenja električna. Po drugi vojni pride klavnica 
pod Mestni ljudski odbor (MLO) Celje, ki leta 1949 iz nje ustanovi podjetje lokalnega pomena Klavnica MLO Celje. Leta 1950 
se preimenuje v Klavnica – Celje. MLO leta 1953 Klavnico likvidira in ustanovi tri podjetja: Podjetje za promet in predelavo 
mesa »Mesnine« Celje; Podjetje za promet in predelavo mesa »Planina« Celje in »Mestna klavnica«. V letu 1959 je prišlo spet 
do združitve obratov v eno podjetje: Mesnine Celje. Ker je obstajal trend vezave na širše dejavnosti, se je podjetje leta 1962 
priključilo Kmetijskemu kombinatu Žalec in dobilo novo ime: Hmezad, Celjske mesnine. Sledile so pripojitve mesarskih podjetij 
iz Savinjske doline, Vojnika, Strmca, Hrastnika, Šmarja. Leta 1964 so se preselili v nov obrat ob Cesti v Trnovlje, kar je omogo-
čalo prehod na industrijski način proizvodnje mesa. Po razpadu Hmezada so se leta 1990 Celjske mesnine preoblikovale v 
podjetje (d.o.o.), leta 1996 pa v delniško družbo Celjske mesnine, d.d. Leta 2000 so v celoti posodobili klavno linijo in leta 2003 
odprli novo tovarno z 11.000 m² površine, kar podjetje po obsegu proizvodnje uvršča med vodilne mesne industrije v Sloveniji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statuti, pravilniki in samoupravni sporazumi, 1954–1985; zapisniki organov podjetja, 1965–1990; glasilo Mesnine danes, 
1977–1979, zaključni računi, 1984–1987.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2007)

PIVOVARNA tARA Celje SI_ZAC/1308

ČAS NASTANKA: 1997–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Pivovarna Tara iz Savinjske doline je začela leta 1999 po lastni recepturi proizvajati pivo lastne blagovne znamke Celjski grof. 
Ker je Štajerska pivovarna v Mariboru leta 1998 šla v stečaj, jo je Tara na dražbi kupila in tudi prenovila proizvodno linijo ter 
v Mariboru začela polniti pivo. Sedež je s tem preselila v Maribor. Lastnik podjetja Pivovarna Tara, proizvodno in trgovsko 
podjetje, d.o.o. je bil tedaj Herman Malgaj iz Levca. Na slovenskem trgu je dosegala pivovarna manj kot 7 % delež ter je težko 
konkurirala največjima pivovarnama (Laško in Union). Tara je leta 2001 uvedla prisilno poravnavo, leta 2002 je bil sedež 
preseljen v Celje, leta 2003 pa je šla Pivovarna Tara v stečaj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Prisilna poravnava, 2000–2001; izpisi iz sodnega registra in odločbe sodišč, 1997–2001; notarske listine, 1998–2002; proizvo-
dnja, 2000–2003; nalepke, etikete.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2009)

PIVOVARNA lAšKO SI_ZAC/1385

ČAS NASTANKA: 1933–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Leta 1825 je s pivovarniško dejavnostjo v Laškem začel Franc Geyer, njemu sta sledila Gustav Adolf Uhlich in Karl Heinrich Gustav 
Uhlich. Leta 1866 jo je kupil Anton Larisch in z mesta sedanjega hotela Savinja prestavil pod Šmihel. Leta 1881 je pivovarna 
šla v konkurz in kupil jo Simon Kukec iz Žalca, ki je s tem združil žalsko in laško pivovarno. Pivovarno je posodobil, uvedel pa 
je tudi polnjenje termalnega piva. Leta 1903 se združeni pivovarni Žalec in Laško formirata kot delniška družba. Leta 1926 se je 
začelo odkupovanje delnic Združenih pivovarn Žalec-Laški trg s strani Pivovarne Union iz Ljubljane. Pivovarna v Žalcu je bila 
takoj po odkupu ustavljena, pivovarna v Laškem pa kmalu zatem, četudi je Pivovarna Union še vedno uporabljala blagovno 
znamko Laško pivo. Leta 1930 so Laščani skupaj z gostilničarji iz cele Dravske banovine (Zveza gostinskih zadrug) sklenili 
ustanoviti v Laškem novo pivovarno. Leta 1931 je bil občni zbor, ki je formiral Gostilničarsko pivovarno v Laškem, d.d. V letih 
1932–1938 so bili tako na levem bregu Savinje zgrajeni novi proizvodni objekti. Leta 1944 so zavezniške bombe pivovarno 
v Laškem porušile do tal. Proizvodnja je znova stekla leta 1946, ko je bila uvedena kot vodilna blagovna znamka Pivovarne 
Laško pivo Zlatorog. Pivovarna Laško je odpirala zaloge piva po več krajih Slovenije. Leta 1973 se je Pivovarna Laško združila 
v HP – združeno podjetje živilske industrije Ljubljana (skupaj s podjetji Kolinska Ljubljana, Talis Maribor in Union Ljubljana). 
Revidirana pravna oseba se je kot delniška družba organizirala v letu 1991 z dokapitalizacijo in preoblikovanjem bivšega 
družbenega podjetja Pivovarna Laško, p.o. v delniško družbo v mešani lasti Pivovarna Laško, d.d.

HISTORIAT FONDA
Gradiva, ki ga hrani Zgodovinski arhiv Celje, ni izročil ustvarjalec, ampak se je nabiralo ob različnih priložnostih, posebej ob 
raziskavah in postavljanju razstav v arhivu na temo gospodarstva.

VSEBINA
Delnica, 1933; kopije listin in pravil; tipkopis Milene Simonič iz leta 1989 o zgodovini pivovarne do leta 1946.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2010) 



512

SI_ZAC_A.642

PROIZVODNjA teKStIlIj IN USNjA SI_ZAC_A.642

ČAS NASTANKA: 1812–2007
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov v glavnem obsega ustvarjalce s področja tekstilne industrije, ki se ukvarja z obdelavo naravnih in kemičnih 
vlaken v tekstilne izdelke. Zametki te proizvodnje so: platnarstvo in suknarstvo, svilstvo, pozneje pa predilstvo in tkalstvo. Po 
letu 1912 je bila tekstilna industrija na Slovenskem skoraj vsa združena v tekstilni koncern Mautner, v obdobju med obema 
vojnama pa je bila med najbolj zastopanimi. Nove državne meje so spremenile smer gospodarske orientacije, tekstilna 
industrija pa je napredovala predvsem zato, ker se je krepilo stremljenje, da se jugoslovanski trg osamosvoji od uvoza iz 
tujine. A tuji kapital je še vedno vlagal v tekstilno industrijo, tako da je postala celo najpomembnejša panoga slovenskega 
gospodarstva. Proizvodnja tekstilij je tipično zaposlovala predvsem žensko delovno silo, sprva pa tudi mladoletne otroke. Na 
širšem območju celjske regije je bilo do zadnjih desetletij 20. stoletja dobro razvito tudi usnjarstvo, predelava živalskih kož v 
usnje. Sistem organiziranja gospodarskih subjektov s področja proizvodnje tekstilij in usnja v glavnih smernicah sledi nivoju 
organiziranosti, ki je opisan na nivoju nadrejene skupine fondov predelovalne dejavnosti.
Takoj po drugi vojni se je tekstilna industrija centralizirala preko Direkcije tekstilne in usnjarske industrije, leta 1951 so bile 
direkcije odpravljene, podjetja so poslovala samostojno, zaradi interesov pa ustanovila Združenje tekstilne industrije. Do 
70. let 20. stoletja je dosegala proizvodnja tekstilij in usnja hiter razvoj, a v naslednjih desetletjih je sledila stagnacija, ki se je 
najpogosteje iztekla v stečajne postopke teh podjetij.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 13, Ljubljana 1999, str. 206–209.

KReAtOR Celje SI_ZAC/0540

ČAS NASTANKA: 1961–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 30 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kreator Celje je bil manjši tekstilni obrat, ki je proizvajal predvsem žensko konfekcijo. Predhodnik podjetja je bilo podjetje 
Elita-kreator (od leta 1970). Najstarejši del združenih obrtnih delavnic Kreator je bil v Štorah (Vezenine). Leta 1997 je bil za 
podjetje uveden stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zaključni računi, 1987–1996; plačilne liste, 1961–1996; odjave delavcev, 1997.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2007)

tOVARNA VOlNeNIH ODej šKOFjA VAS SI_ZAC/0770

ČAS NASTANKA: 1926–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 6,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 68 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je leta 1926 ustanovil Peter Majdič, imenovalo pa se je Industrija volnenih izdelkov, d. z o. z., Škofja vas. Leta 1934 sta 
Petra Majdiča kot lastnika podjetja nasledila njegova hči Deša in njen mož Drago Paljaga. Imenovana sta podjetje 5. 4. 1946 
z darilno pogodbo izročila FLRJ. Naslednica Majdičevega podjetja je bila Tovarna volnenih odej Škofja vas. Leta 1995 je šlo 
podjetje podobno kot druga celjska tekstilna podjetja v stečaj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Letne bilance, 1928–1945; moštvena knjiga, 1931–1948; listine za vpis firme v trgovski register, 1930–1942; proračun stroškov 
za izgradnjo prizidka (v prilogi so tudi načrti prizidka), 1937, 1938; cenik izdelkov, 1929; korespondenca, 1941–1943; pogod-
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ba, s katero sta Deša in Drago Paljaga 5. 4. 1946 svoje podjetje podarila državi; plačilne liste, 1946–1991; osebni kartoni in 
personalne mape zaposlenih; načrti objektov in naprav, 1926–1946; zaključni računi, 1928–1986; glavne knjige, 1963–1991.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2001)

metKA Celje SI_ZAC/0771

ČAS NASTANKA: 1942–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 38,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 117 arhivskih škatel, 158 fasciklov, 112 map
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1929 sta bili na Lanovžu pri Celju ustanovljeni dve tekstilni podjetji; enega je ustanovil Henrik Weinberger, drugega pa 
brata Maks in Walter Bergmann. Weinbergerjevo podjetje se je imenovalo »Metka«, mehanična tkalnica, d. z o. z., Bergmanovo 
pa Celjska tekstilna tovarna Bergmann in drug. Bergmanovo podjetje je bilo leta 1945 s sodbo vojaškega sodišča in z odločbo 
mestne zaplembne komisije Celje zaplenjeno, Weinberger pa je 20. 2. 1946 svoje podjetje državi podaril. Iz obeh navedenih 
podjetij je bilo ustanovljeno novo podjetje z imenom Tkalnica hlačevine Celje, ki se je kasneje preimenovalo v Metka Celje. Leta 
1947 se ji je priključilo domžalsko podjetje Cotton, leta 1959 pa tekstilno podjetje Kozjanka iz Kozjega. Leta 1953 se podjetje 
preimenuje v Mehanično tkalnico »Metka« Celje. Leta 1993 je bil za podjetje uveden stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Podatki državnega statističnega urada o podjetju Metka Celje, 1945; podatki o investicijah okupatorja v podjetje Metka Celje, 
1945; ocenitev vojne škode, 1945; izjava o združitvi Weinbergerjevega in Bergmannovega podjetja, 1947; petletni investicijski 
plan, 1947; finančna dokumentacija, 1943–1947; sklepi in zapisniki sej organov podjetja, 1975–1990; pravilniki in sporazumi, 
1978–1983; registracija podjetja, 1989, 1990; zaključni računi, 1951, 1958, 1960–1992, razni načrti in tehnološke karte; bilanca 
Cotton Domžale, 1942–1946; prijave poškodb pri delu, 1991–1998.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1988, I. Mulej, 2004)

FIORI štORe SI_ZAC/0772

ČAS NASTANKA: 1991–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje Fiori, d.o.o., Štore, proizvodnja tekstilne konfekcije, program oblačil za prosti čas, program delovnih oblačil, je bilo 
ustanovljeno leta 1996, ko sta se združili podjetji Fiori, d.o.o., Celje (Opekarniška 6) in Fiori krojilnica, d.o.o., Štore. Leta 1998 
je bil za podjetje uveden stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Personalne mape delavcev, 1991–1998.

SISTEM UREDITVE: tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

tOVARNA OblAčIl KONFeKCIjA šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0773

ČAS NASTANKA: 1962–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Tovarna oblačil Konfekcija – Šmarje, d.o.o., Šmarje pri Jelšah, je bila ustanovljena 1. 11. 1991. Podjetje je poslovalo do 7. 3. 1997, 
ko je bil zaradi likvidnostnih težav uveden stečajni postopek. Predhodnik podjetja je bila Tovarna perila Toper Celje, Obrat 
Šmarje pri Jelšah, ki je bila ustanovljena leta 1964 in se je kasneje preimenovala v Tovarno modne konfekcije Toper Celje, 
n.sol.o, Obrat Šmarje pri Jelšah. Premoženje stečajnega dolžnika je leta 1997 kupilo podjetje Fenik, d.o.o., trgovsko, gostinsko 
in posredniško podjetje Hanjsko 21, Pristava.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Izročeno gradivo predstavlja le del gradiva podjetja, saj je del gradiva prevzelo podjetje Fenik, 
d.o.o., ki je junija 1997 kupilo premoženje stečajnega dolžnika.

VSEBINA
Personalne mape delavcev, 1962–1997; finančna dokumentacija, 1991–1997.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1998)

teKStIlNA tOVARNA šemPeteR V SAVINjSKI DOlINI SI_ZAC/0774

ČAS NASTANKA: 1932–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 16 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Trgovca Valdemar Ogriseg in Franc Themel sta leta 1932 v Doberteši vasi pri Sv. Petru v Savinjski dolini ustanovila podjetje 
z imenom Savinjska tkalnica, barvarna in apretura. Leta 1940 se jima je kot družabnica pridružila še žena mariborskega 
tovarnarja Eliza Hutter. Leta 1945 je bilo podjetje s sodbo vojaškega sodišča in z odločbo okrajne zaplembne komisije Celje 
zaplenjeno. Z odločbo vlade Ljudske republike Slovenije je bilo 1. 10. 1947 ustanovljeno podjetje z imenom Tekstilna tovarna 
Šempeter v Savinjski dolini, ki je obratovalo do leta 1962, ko je bilo ukinjeno.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sta do predaje v arhiv imela v hrambi obrat tovarne Aero v Žalcu in Skupščina občine Žalec.

VSEBINA
Listine o ustanovitvi in vpisu podjetja v register, 1932–1962; zaključni računi, 1945–1961; zaključna bilanca, 1962; zapisniki sej 
upravnega odbora, 1955–1961; zapisniki sej delavskega sveta, 1953–1961; zapisniki sej osnovne organizacije Zveze komunistov 
Slovenije, 1957–1961; revizijski zapisniki, 1948–1961; razni pravilniki, 1955–1960; ceniki izdelkov, 1959–1961; matične knjige 
delavcev, 1945–1962; gradivo o likvidaciji podjetja, 1962.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

jUteKS žAleC SI_ZAC/0775

ČAS NASTANKA: 1938–1969
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1939. Ob ustanovitvi se je imenovalo Jutena industrija, Vilko Senica & Co, leta 1940 pa se 
je preimenovalo v Juteks, Senica & Albert, k. d. Obratovalo je v poslopju bivše žalske pivovarne. Po obliki je predstavljalo ko-
manditno družbo, glavna komanditorja pa sta bila žalski posestnik Vilko Senica in zagrebški trgovec Antun Albert. Po vojni 
je Albertov delež prešel v državno last z zaplembo, Senica je svoj delež državi podaril, deleži ostalih komanditorjev pa so bili 
podržavljeni z nacionalizacijo decembra 1946. Oktobra 1946 je bilo ustanovljeno podjetje Juteks, tkalnica jute, Žalec. Zaradi 
upadanja povpraševanja po proizvodih iz jute leta 1973 steče proizvodnja jutinega filca in njegova nadaljnja predelava v 
PVC-talne obloge. 1979. se začnejo dela za nov proizvodni kompleks v Ložnici. Leta 1997 se je podjetje lastninsko preoblikovalo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.
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VSEBINA
Pogodbe o nakupu zemljišč in stavb za novoustanovljeno podjetje, 1939–1940; dopisi inozemskih podjetij v zvezi z dobavo 
strojev in druge opreme, 1938–1943; načrt preureditve bivše pivovarne v Žalcu za potrebe tekstilne tovarne Juteks, 1939; po-
pis podjetja, 1945; mesečna poročila, 1945; ocenitev vojne škode, 1945; proizvodni plan za leto 1946; odločba o ustanovitvi 
državnega podjetja Juteks, tkalnica jute, Žalec, 1946; zapisniki sej upravnega odbora, 1955–1964; zapisniki sej delavskega 
sveta, 1955–1964; fotografije, 1961–1969.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2001)

tOVARNA KONFeKCIje šIK šOštANj SI_ZAC/0776

ČAS NASTANKA: 1948–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je ustanovil Občinski ljudski odbor Šoštanj decembra 1947 in je poslovalo pod imenom ŠIK, Šoštanjska industrija 
konfekcije, gumbov in galanterije Šoštanj. Leta 1956 se je začela likvidacija podjetja, ki je bila z izbrisom iz registra zaključena 
leta 1960.

HISTORIAT FONDA
Glede na ohranjeno gradivo in zapise v fondu je podjetje ŠIK Šoštanj v prisilni likvidaciji arhiv leta 1962 predalo Občinskemu 
ljudskemu odboru Šoštanj, slednji pa Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Bilance, 1955, 1956; finančno inšpekcijski pregledi, 1955, 1956; matična knjiga delavcev; plačilni seznami, 1948–1958; perso-
nalni dosjeji; izbris podjetja iz registra gospodarskih organizacij, 1960.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

tOVARNA USNjA šOštANj SI_ZAC/0777

ČAS NASTANKA: 1907–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 12
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 62 arhivskih škatel, 45 knjig, 1 kartotečna škatla, 6 ovojev
HISTORIAT USTVARJALCA

Woschnaggovo podjetje je nastalo iz obrtne delavnice, ki je bila ustanovljena že leta 1788. Kot industrijsko podjetje je bilo 
registrirano leta 1893, leta 1924 pa se je preoblikovalo v delniško družbo. V obdobju med obema svetovnima vojnama je bilo 
največje usnjarsko podjetje v tedanji Jugoslaviji. Leta 1945 je bilo s sodbo vojaškega sodišča in z odločbo okrajne zaplembne 
komisije Šoštanj zaplenjeno in je prešlo v državno last kot Tovarna usnja Šoštanj. 1972. se je podjetje povezalo z Industrijo 
usnja Vrhnika in zaradi ekonomskih in ekoloških razlogov vedno bolj krčilo obseg proizvodnje. Tovarna je šla v stečaj leta 1999.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Glavne knjige, 1907–1912, 1941–1945; pravila delniške družbe, 1924; ceniki izdelkov, 1912–1946, 1983–1989; dokumentacija 
o zavarovanju premoženja pri zavarovalnicah »Jugoslavija« in Lloyd, 1937, 1938; dokumentacija o socialnem zavarovanju 
delavcev, 1941–1945; evidenčna knjiga obveznega pokojninskega zavarovanja uslužbencev podjetja, 1918–1941; hranilna 
knjižica in tekoči račun Posmrtinskega društva upokojencev, 1935–1943; popis in cenitev vojne škode v podjetju, 1945, 1946; 
zapisniki raznih organov podjetja, 1953–1988; samoupravni akti in pravilniki, 1978–1986; statistična poročila, 1981–1983; 
načrti, fotografije.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1989, I. Mulej, 2004)
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ObUteV Celje SI_ZAC/0778

ČAS NASTANKA: 1952–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je bilo ustanovljeno kot Obrtno podjetje Čevljarstvo Celje s sedežem v Celju, Trg svobode 3. S poslovanjem je začelo 
leta 1952. Kasneje se je preimenovalo v Obutev Celje, nazadnje pa v Obutev, d.o.o., Celje s sedežem na Teharski 33. Stečajni 
postopek podjetja je bil sprožen leta 1996.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Plačilni seznami in obračuni osebnih dohodkov, 1966–1997, matična knjiga, 1952–1996.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1998)

VOlNA lAšKO SI_ZAC/0785

ČAS NASTANKA: 1948–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje Volna je nastalo iz dveh predvojnih podjetij, tj. iz podjetja Hinka Brečka z imenom Lateks in iz podjetja Franja Gerk-
mana z imenom Lava. Podjetje Volna je izdelovalo volneno blago iz mikane in česlane volnene preje ter umetnih vlaken.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Matične knjige, 1948–1994, evidence o stanju zaposlenih, 1955–1996.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

KROjAšKI SAlON NeVA Celje SI_ZAC/0800

ČAS NASTANKA: 1953–1964
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtno podjetje Krojaški salon Neva Celje je bilo ustanovljeno z odločbo Občinskega ljudskega odbora Celje decembra 1955. 
Naziv firme s sedežem na Tomšičevem trgu 9, Celje, se je glasil: Salon Neva, šivalnica ženskih oblek in izdelovanje perila. Obrtno 
podjetje šivilsko-krojaški salon Neva Celje je prešlo maja 1964 v likvidacijo.

HISTORIAT FONDA
Podjetje je po likvidaciji predalo gradivo v začasno hrambo Skupščini občine Celje.

VSEBINA
Registracija podjetja, 1956, 1958; pravila podjetja, 1956, 1959; razni pravilniki, 1956–1958, 1961; zaključni računi, 1956–1964; 
matična knjiga delavcev; učne pogodbe, 1953, 1954, 1957, 1960.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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lISCA SeVNICA SI_ZAC/0836

ČAS NASTANKA: 1965–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 20 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje tekstilne konfekcije s sedežem v Sevnici je bilo ustanovljeno leta 1955. Prvi delovni prostori so bili zgrajeni leta 1959, 
1962. je bil ustanovljen obrat v Krmelju, 1963. pa priključeno podjetje iz Zagorja ob Savi. 1964. je bil ustanovljen obrat v Se-
novem, 1970. dograjena tovarna v Sevnici, leta 1973 pa dograjena tovarna v Zagorju ob Savi in Krmelju. V 70. letih 20.stoletja 
so Lisci bili priključeni tudi nekateri obrati iz drugih delov Jugoslavije (npr. iz Babušnice v Srbiji). Leta 1990 so v Lisci izdelali 
8.414.000 kosov perila in drugih oblačil, veliko jih je bilo namenjeno izvozu. Preobrazba podjetja v izvoz se je nadaljevala tudi 
po lastninjenju v 90. letih. Navkljub težkemu tržnemu položaju branže se je Lisca, d.d., modna oblačila, Sevnica razmeroma 
dobro usidrala na domačih in tujih trgih.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Časopisi Lisca, 1965–1990; dokumentacija o plazu v Zagorju ob Savi, 1987; fotografije; pravilniki, 1977–1987; zapisniki organov 
v podjetju, 1966–1990.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

tOPeR Celje SI_ZAC/1223

ČAS NASTANKA: 1946–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki Topra segajo v obdobje okupacije, ko sta bili v Celju ustanovljeni dve tekstilni podjetji, in sicer: Tovarna perila »Hido« 
(Wäsche Fabrike »Hido«) in Tovarna gumijastih izdelkov Oberbauer & Co. Po vojni je oblast obe podjetji zaplenila in na njuni 
osnovi 23. 9. 1946 ustanovila državno podjetje Celjska tovarna perila, ki je dobilo svoje prostore v zgradbi bivšega podjetja 
Oberbauer & Co v Zavodni, nasproti Zelenega travnika. Novoustanovljeno podjetje je najprej spadalo pod Upravo tekstilne 
industrije Ljudske republike Slovenije, leta 1947 pa je prešlo pod Mestni ljudski odbor Celje, ki ga je nato leta 1948 ustanovil 
kot podjetje lokalnega pomena pod imenom Tovarna perila, konfekcije, prešitih odej in pletenin, Celje ali skrajšano Toper 
Celje. V šestdesetih in v sedemdesetih letih 20. stoletja je Toper ustanovil tudi več svojih obratov izven Celja, kot npr. »Prevent« 
v Slovenj Gradcu, »Moda Šentjur« v Šentjurju pri Celju, »Obrat Šmarje« v Šmarju pri Jelšah in »Obrat Šoštanj« v Šoštanju, ki 
so po letu 1973 dobili status temeljnih organizacij združenega dela. Leta 1973 je bilo k Topru priključeno celjsko podjetje za 
proizvodnjo težke konfekcije Elegant Celje. Poleg perila in razne konfekcije so v Topru začeli proizvajati tudi športno konfekcijo 
in vetrovke in bili na tem področju zelo uspešni. V drugi polovici osemdesetih let je podjetje zašlo v krizo in je bil zanj leta 1992 
uveden stečaj. Blagovno znamko Toper je leta 2009 na trg ponovno vrnilo podjetje Lohnko Inženiring, d.o.o.

HISTORIAT FONDA
Ko je bil leta 1992 za Toper uveden stečaj, Zgodovinski arhiv Celje zaradi prostorske utesnjenosti ni mogel prevzeti vsega nje-
govega arhivskega gradiva, ampak je leta 1996 prevzel samo matične knjige zaposlenih in delavske knjižice. Ostalo gradivo, 
kolikor ga ni uničila že poplava novembra 1990, je imetnik zadržal pri sebi in ga je skoraj v celoti uničila poplava leta 1998.

VSEBINA
Matične knjige po obratih, 1946–1992; delavske knjižice.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, J. Majcen, 2004)

KONUS SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1251

ČAS NASTANKA: 1948–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
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OBSEG (v tekočih metrih): 10,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 103 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Usnjarska dejavnost v Slovenskih Konjicah se je začela razvijati že v 18. stoletju z rodbino Pressinger in leta 1894 jo je kupil 
usnjarski pomočnik Lovrenc Laurich. Tovarna je izdelovala usnje za čevlje in druge vrste tehničnega usnja. Po nacionalizaciji 
po drugi vojni se je usnjarna preimenovala v Tovarno usnja oziroma krajše Konus, leta 1956 v Konus, Usnjarski kombinat 
Slovenske Konjice, leta 1968 v Konus, industrijski kombinat Slovenske Konjice. Leta 1974 se formira Organizacija združenega 
dela Konus Slovenske Konjice, n.sol.o. Med leti 1959 in 1966 se je h Konusu priključilo 8 obratov iz različnih delov Slovenije. 
Leta 1981 se podjetje uradno imenuje Delovna organizacija (DO) Konus Slovenske Konjice, n.sol.o., od leta 1982 pa Konus, 
kemijska in usnjarska predelovalna industrija, n.sol.o. Leta 1991 so bile ustanovljene družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) 
Konum, Koterm, Koko, Netex in Konex v Slovenskih Konjicah, Usnjarna v Ljutomeru, Kofil v Ločah pri Poljčanah, Podjetje za 
notranjo in zunanjo trgovino ter zastopstvo Larax v Beogradu in krovno podjetje Konus. V okviru poslovnega sistema Konus 
sta potem delovali še mešani podjetji Konus Produktions- und Handelsgesellschaft v Pliberku in Konskor v Sankt Peterburgu. 
Podjetje Konus, kemijska in usnjarska predelovalna industrija, d.o.o., Slovenske Konjice (od leta 1990) je šlo v stečajni postopek 
po letu 2001 (potem ko je bila večina hčerinskih družb že v stečaju), na usnjarsko tradicijo v Slovenskih Konjicah pa se danes 
po stečajih sklicuje podjetje Konus Konex.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je Zgodovinskemu arhivu Celje leta 2002 predal ustvarjalec v stečaju.

VSEBINA
Registracije podjetja in obratov, 1948–1990; statuti, 1978–1992; mednarodna zaščita blagovne znamke, 1976–1995; pravilniki 
in samoupravni sporazumi, 1966–1989; zapisniki sej raznih organov, 1950–1990; zaključni računi, 1976–1993; čistilne naprave, 
1965–1987; fotografije; pogodba o najemu prostorov, 1991, 1997.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (N. Koštomaj, 2007)

mIK PRebOlD SI_ZAC/1265

ČAS NASTANKA: 1955–2002
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi zametki podjetja segajo v leto 1955, ko so ustanovili obrtno podjetje Konfekcija. Konfekcija se je leta 1961 skupaj z obrtnimi 
podjetji Kovinar, Mizarstvo, Opekarna in Čevljarstvo združila v podjetje Obrtnik Prebold. Do leta 1964 so izvedli dve adaptaciji 
poslovnih prostorov in kupili prve električne šivalne stroje. Leta 1971 so se vključili v izvoz, navezali so stike z nemško firmo 
Betty Barclay, od katerih so dobili sodobnejše šivalne stroje. Leta 1973 se je obrtno podjetje Obrtnik Prebold preimenovalo v 
proizvodno podjetje MIK Prebold. V letu 1981 so bistveno povečali število zaposlenih in obseg proizvodnje. Po letu 1984, ko je 
začela prodaja njihovih izdelkov upadati, so se odločili za organizacijo lastne trgovske mreže. Odprli so trgovine v Preboldu, 
Celju, Mariboru in Domžalah. Leta 1983 se je iz delovne organizacije MIK – proizvodno podjetje Prebold, izločil TOZD Kovinar 
in mizarstvo. Delavci TOZD- a Konfekcija pa so se odločili, da postane njihov TOZD enotna delovna organizacija. Z letom 1984 
so začeli poslovati pod novim imenom MIK – modna konfekcija Prebold. Glavna dejavnost je bila proizvodnja oblačil, poleg 
tega pa so opravljali še več stranskih dejavnosti, npr. prevoz blaga v cestnem prometu s tovornimi vozili in prodajo lastnih 
izdelkov na drobno. Leta 1989 so sprejeli statut podjetja MIK – modna konfekcija Prebold. Z njim so se organizirali in uskladili 
svoje poslovanje kot podjetje v družbeni lastnini. Po letu 1991 se je MIK Prebold začel soočati s čedalje večjimi težavami, kar 
je leta 2002 privedlo do stečaja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do predaje v arhiv v hrambi pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Statut podjetja, 1989–1990; predstavitev podjetja, 1989–1990, 1997; matične knjige, 1955–2002; Glasilo Mikova mravljica, 
1988–1994.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2003)
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KORS ROgAšKA SlAtINA SI_ZAC/1277

ČAS NASTANKA: 1951–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je nastalo iz krojaške delavnice, ki jo je pod imenom Oblačila Rogaška Slatina 26. 2. 1947 ustanovil Krajevni ljudski 
odbor Rogaška Slatina. Leta 1957 je kot svoj obrat ustanovilo krojaško delavnico v Štorah, nato pa leta 1959 še krojaško 
delavnico v Rogatcu in Tapetništvo v Rogaški Slatini. Krojaško delavnico v Štorah je leta 1969 prepustilo celjskemu podjetju 
Elegant. Avgusta 1969 se je podjetje Oblačila Rogaška Slatina preimenovalo v KORS – konfekcija oblačil Rogaška Slatina. 
Istega leta je svoj sedež iz Rogaške Slatine preneslo v Ratansko vas. V devetdesetih letih se je preoblikovalo v delniško družbo 
KORS – konfekcija oblačil Rogaška Slatina, d.d.. Prvotno je bilo predmet poslovanja podjetja izdelovanje težke in lahke kon-
fekcije in zaščitnih oblačil za industrijo in gradbeništvo, kasneje pa je začelo izdelovati tudi druge konfekcijske izdelke, kot 
npr. vetrovke, smučarske kombinezone itd. Ko je v začetku leta 2002 podjetje zašlo v brezizhodno krizo, je stečajni senat pri 
Okrožnem sodišču v Celju 4. 4. 2002 zanj odredil začetek stečajnega postopka.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v arhiv v hrambi pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Pravila podjetja, 1958; statut, 1968, 1969; pravilniki in samoupravni sporazumi, 1959–1977; zapisniki raznih organov podjetja, 
1958–2001; zaključni račun, 1957–1998; knjiga inventarja, 1955–1974; fotografije; priznanja in plakete, 1951, 1974, 1989, 2000.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2003)

teKStIlNA tOVARNA PRebOlD SI_ZAC/1344

ČAS NASTANKA: 1812–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 14,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 149 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Tržaški trgovec Adolf Gustav Uhlrich je leta 1839 kupil zemljišče pod preboldskim gradom. Predilnica in tkalnica sta začeli 
obratovati leta 1842, leta 1844 pa so postavili parni stroj. Leta 1866 je tovarno uničil požar, le kot predilnica pa je bila obno-
vljena leta 1870 (s tedaj urejeno lastno plinarno). Na prelomu stoletja je zašla predilnica v težave in leta 1912 končala dejav-
nost, predilne stroje pa so prepeljali v Litijo. Leta 1913 so tovarno opremili z modernimi avtomatskimi statvami in zgradili 
električno centralo. Leta 1923 je bila vključena v koncern Mautner. V letih 1929–1934 so tkali tudi perzijske preproge, 1934. 
so v novoustanovljeni tiskarni tkanin Cosmanos začeli izdelovati tiskane tkanine, med okupacijo pa znova uvedli predelavo 
umetnih vlaken. Po drugi vojni je bila tovarna nacionalizirana. Tedaj je nosila ime Tekstilna tovarna Sv. Pavel pri Preboldu, od 
leta 1952 pa Tekstilna tovarna Prebold. Z letom 1952 se je začelo tudi intenzivno obdobje izvažanja izdelkov. Med leti 1959 in 
1965 sta bili zgrajeni predilnica in kotlarna, prenovljena je bila oplemenitilnica in kupljeni novi tkalni stroji. Leta 1968 je bila 
prenovljena predilnica in 1970. opremljena nova tkalnica z brezčolničnimi statvami. Leta 1973 je bil postavljen nov objekt za 
izdelavo nogavic, od 1976. pa konfekcioniranje lastne proizvodnje (plenice, rute, tehnične tkanine, kuhinjski program, otroške 
pelerine …) Tovarna je leta 1978 odprla nov obrat konfekcije v Vinskem Vrhu pri Slivnici, 1980. obrat za dodelavo nogavic 
v Pristavi pri Mestinju, 1981. so prevzeli predilnico v Biogradu na moru (1983. nov objekt), 1986. pa v Slunju. Po razpadu ju-
goslovanskega trga je podjetje proizvodnjo in zaposlene zmanjševalo, leta 1995 se je preoblikovalo v delniško družbo. Leta 
2004 se je začel stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzem v arhiv v hrambi pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Lastninske pravice posestva v Preboldu, 1839–1940; prevzem predilnice v Litiji in tkalnice v Preboldu s strani firme Mautner, 
1923; statuti, 1964, 1966, 1970, 1974, 1976; zapisniki sej upravnega odbora, 1951–1974, 1984; zapisniki sej delavskega sveta, 
1951–1990; okrožnice celjskega okrožja, 1812.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (N. Koštomaj, 2006)
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elKROj mOZIRje SI_ZAC/1359

ČAS NASTANKA: 1956–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 3,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 35 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki podjetja Elkroj segajo v leto 1947, ko sta Franc Kokalj in Vlado Matko, krojača iz Mozirja, dala pobudo za ustanovitev 
krojaške delavnice. Krajevni ljudski odbor Mozirje je tako 12. 5. 1947 ustanovil Krojaštvo-šiviljstvo Mozirje. Leta 1959 se spremeni 
ime firme v Elkroj (iz Elegantno krojaštvo), proizvodnja modne konfekcije. Podjetje je delovalo na dveh lokacijah na trgu v 
Mozirju, v Grabnerjevi hiši je bilo skladišče, krojilnica in likalnica, šivalnica pa je bila na nasprotni strani ceste. Leta 1972 se 
preseli sedež podjetja na naslov Prihova 56, Nazarje. Leta 1972 se odpre tudi prva industrijska prodajalna. Leta 1973 postane 
Elkroj član Poslovnega združenja tekstilne industrije, Ljubljana. Leta 1974 je podjetje registrirano kot Elkroj – proizvodnja 
modne konfekcije Mozirje, p.o., leta 1981 pa se iz podjetja formirata dva TOZD-a: TOZD Konfekcija Mozirje, n. sol. o., in TOZD 
Konfekcija Šoštanj, n. sol. o. Leta 1991 se je podjetje prestrukturiralo v delniško družbo z družbenim in zasebnim kapitalom. 
Leta 1992 je ustanovilo zunanje-trgovsko podjetje Schlicht&Eigen GmbH s sedežem Celovcu. Elkroj je začel po letu 1994 
uveljavljati svojo blagovno znamko Carier in se povezoval s partnerji v tujini, kasneje pa začel delati tudi za znane modne 
hiše (Hugo Boss, Escada, Akris). V težki likvidnostni situaciji, ki je zajela večino tekstilne branže, je podjetje leta 2006 prevzelo 
družinsko podjetje Rednak iz Šoštanja. Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. St 241/2009, so dne 1. 4. 2009 za 
podjetje Elkroj - Modna oblačila, d.d. začeli stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Velika večina gradiva je bila prevzeta direktno od ustvarjalca. Le 0,1 tm gradiva, izločenega iz gradiva Občinske kulturne 
skupnosti Mozirje, je bilo že pred prevzemom od ustvarjalca formirano kot fond Elkroj Mozirje. Šlo je le za nekaj glasil podjetja 
z naslovom Kroj.

VSEBINA
Odbrano gradivo po delovodniku, 1966–1991; glasila Kroj, 1976–2004; zapisniki organov podjetja,1966–1995; zaključni računi, 
1956–1990; tehnična dokumentacija za proizvodno halo, 1978–1985.

SISTEM UREDITVE: prvotni, tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

tOlO šeNtjUR SI_ZAC/1375

ČAS NASTANKA: 1958–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 3,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 35 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Tovarna lahke obutve (TOLO) Šentjur je izšla iz Obrtno komunalnega podjetja Šentjur, ki je imelo tudi Obrat lahke obutve 
Šentjur. Leta 1967 se je registriralo podjetje Lahka obutev Šentjur, leta 1970 pa Tovarna lahke obutve Šentjur, krajše: TOLO 
Šentjur pri Celju. Leta 1974 se je podjetje preoblikovalo v Tovarno lahke obutve TOLO Šentjur pri Celju, p.o. Leta 2001 je podjetje 
TOLO, Tovarna lahke obutve, d.o.o., Šentjur šlo v stečaj.

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je veliko večino gradiva prevzel od ustvarjalca (2005), le manjši del gradiva je imela nekaj let v hrambi 
Knjižnica Šentjur (predala ga je leta 2006).

VSEBINA
Odločba o ustanovitvi, 1958; statuti, 1971, 1973, 1977, 1989; pogodbe s partnerji, 1969–2001; zapisniki organov podjetja, 
1961–2001; predstavitev podjetja, 1996, 1997; sanacijski program 1997; vpisi v sodni register, 1973–2001; osebni kartoni za-
poslenih, 1960–1998; zaključni računi in bilance, 1970–2001; investicije, 1969–1996.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (N. Koštomaj, 2006)
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teKStIlNA tOVARNA NOgAVIC POlZelA SI_ZAC/1376

ČAS NASTANKA: 1926–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 8,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 88 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1927 je švicarski industrialec Albert Reiser pripeljal stare stroje iz Češkoslovaške v prostore tedanje lesne industrije in pri-
javil tvrdko Polzela, tovarna navadnih in tkanih pletenin, d.z.o.z. Leta 1934 so prispeli prvi »koton stroji« za pletenje ženskih 
nogavic iz umetne svile. Leta 1940 je 350 zaposlenih izdelalo 1,8 milijona parov nogavic. Leta 1945 je vlada Ljudske republike 
Slovenije proglasila tovarno nogavic za državno podjetje. V petdesetih letih so na Polzeli izdelali prve nogavice iz umetne svile 
in dopolnili proizvodnjo tudi z moškimi nogavicami, a je ženski program vedno izrazito prevladoval. Leta 1962 se je Polzela s 
tujim partnerjem Polex vključila na tuje trge. Zaposlovanje in poslovanje sta skokovito naraščala, leta 1968 je bilo zaposlenih 
900 delavcev, izdelali pa so 15 milijonov parov nogavic letno. Leta 1972 je bila zgrajena nova pletilnica na 2000 m², nabavljali 
so nove pletilne stroje (v večjih količinah: 1966, 1971, 1972, 1973, 1977, 1984, 1985). Leta 1975 se je podjetje reorganiziralo v 
TOZD-e (Ženske nogavice, Moške nogavice, Pomožne dejavnosti, Delovna skupnost skupnih služb). Leta 1976 sta bili zgrajeni 
nova upravna stavba in trgovina Jelka, leta 1978 pa še nova barvarna, oblikovalnica in skladišče. Leta 1979 je bilo zaposlenih 
1.202 delavcev, proizvedenih pa 29.337.764 nogavic (od tega 7,7 % izvoz). Leta 1986 se Polzela reorganizira v enovito delovno 
organizacijo. Po lastninjenju podjetja se je z letom 1996 podjetje vpisalo v sodni register kot Polzela, tovarna nogavic, d.d.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je Zgodovinski arhiv Celje v celoti prevzel od ustvarjalca.

VSEBINA
Referendumi, 1978–1986; zapisniki sej delavskega sveta, 1961–1983; zapisniki sej družbenopolitičnih organizacij v podjetju, 
1978–1985; zapisniki sej strokovnega kolegija, 1979–1989; zapisniki komisije za delovna razmerja, 1978–1984; interno glasilo 
Informacije, 1988–1993; matične knjige, 1926–2000; bilance ali zaključni računi, 1949–1990.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, srbohrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (N. Koštomaj, 2007)

KONFeKCIjA mONt KOZje SI_ZAC/1377

ČAS NASTANKA: 1945–2004
ZVRST GRADIVA: spisovno, fotografsko in filmsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 2,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 20 arhivskih škatel, 2 mapi, 1 kartotečna škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1955 je Občinski ljudski odbor Kozje ustanovil Obrtno podjetje Tekstil Kozje, ki se je leta 1957 preimenovalo v Kozjanka 
Kozje, leta 1958 pa v Industrijsko podjetje Kozjanka, modna tkalnica, barvarna in konfekcija Kozje. Leta 1959 je bilo podjetje 
pripojeno k podjetju Metka, mehanična tkalnica Celje (po letu 1964: Metka, tekstilna tovarna in konfekcija Celje). Leta 1974 
se podjetje preoblikuje in nastane Metka Celje, TOZD Konfekcija posteljnega perila Kozje. Leta 1989 se formira samostojno 
družbeno podjetje Konfekcija MONT Kozje, p.o., Kozje, ki se leta 1995 preoblikuje v delniško družbo. Leta 2005 je bil za družbo 
pri Okrožnem sodišču v Celju uveden stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto od ustvarjalca.

VSEBINA
Registracije podjetja, 1989–2003; blagovna znamka Mont, 1993–2000; zapisniki organov podjetja, 1996–2004; katalogi 
podjetja, 1988–2004; matične knjige, 1945–2003; fotografije in videokasete.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, srbohrvaški, italijanski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

DelOZA ZAgORje SI_ZAC/1417

ČAS NASTANKA: 1973–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel, 1 mapa, 1 zaboj
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje Deloza je nastalo 6. oktobra 1970 iz obrtnega podjetja Splošna oblačila Triglav. Tako kot predhodnik je tudi Deloza 
ohranjala za osrednjo nalogo proizvodnjo delovnih oblačil. V začetku je podjetje hitro raslo, leta 1971 so izdelali 200.000 
kosov delovnih oblačil, naslednje leto 300.000. Zaposlenih v podjetju je bilo okoli 200. Težave podjetja so se kazale v pro-
storski utesnjenosti oziroma raztresenosti obratov. Pet let po ustanovitvi sta se podjetju priključili še dve podjetji: Obrtno 
podjetje Zaščita iz Zagorja (s proizvodnim programom zaščitnih čevljev, rokavic idr.) in Krojaštvo Velika Polana pri Lendavi 
(proizvodni program krznenih telovnikov, gumiranih dežnih plaščev). Kot kažejo podatki iz arhivskega gradiva, je podjetje 
svojo proizvodnjo v zadnjem obdobju, potem ko je bilo zaključeno lastninjenje, reševalo tudi kot licenčni kooperant nemške 
firme Dastex. Po prisilni poravnavi leta 2004 in neuspelih poskusih države za prestrukturiranje podjetja, se je s 13. julijem 2005 
začel stečajni postopek družbe Deloza, družba za proizvodnjo delovne zaščitne in ostale konfekcije, d.d., Zagorje ob Savi.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statuti, 1973–1996; skupščine podjetja, 1996–2005; zapisniki sej organov podjetja, 1987–2004; evidenčni listi delavcev; žalna 
knjiga ob smrti Josipa Broza Tita, 1980; fotografije.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2006)

jUtRANjKA SeVNICA SI_ZAC/1438

ČAS NASTANKA: 1960–2007
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 59 arhivskih škatel, 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Delavski svet trgovskega in obrtnega podjetja Sloga je 12. 5. 1962 sprejel sklep o ustanovitvi obrtnega podjetja Jutranjka 
Sevnica. V prostorih nekdanje gostilne na Glavnem trgu št. 41 v Sevnici je 7 šivilj začelo izdelovati prve otroške komplete, nekaj 
mesecev kasneje pa je kolektiv že štel 40 zaposlenih. Nove prostore so našli v pritlični stavbi občinske uprave, kjer so ostali 
do leta 1965. Leta 1965 so izpraznili stavbo nekdanjega samostana na Radni v Boštanju, kjer je bila po drugi vojni osnovna 
šola. Notranje prostore so preuredili za potrebe proizvodnje. Istega leta so ustanovili tudi nov obrat v Brežicah. Leta 1966 je 
podjetje preraslo iz obrtnega v industrijsko podjetje in se preimenovalo v Tovarno otroške konfekcije Jutranjka. Ker prostori 
niso zadostovali, so leta 1970 zgradili novo proizvodno halo z 2.600 m2 površine. Leta 1966 je bil ustanovljen še en dislociran 
obrat, in sicer v Dolu pri Hrastniku. V Sevnici so leta 1973 zgradili nova skladišča. Istega leta se je podjetje tudi preoblikovalo v 
organizacijo združenega dela, znotraj katere je delovalo pet TOZD-ov: Radna, Baby, Motiv in Delovna skupnost skupnih služb 
v Sevnici ter še TOZD-a Orlica v Brežicah in Dol v Dolu pri Hrastniku. Konfekcija Jutranjka, d.d., Sevnica je šla leta 2003 v stečaj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statuti, 1971, 1989–1992, 1995, 1997, 2000, 2004; gradiva nadzornega sveta, 1996–2004; skupščine, 1996–2004; zapisniki sveta 
delavcev, 1995–2002; nesreče pri delu, 1975–1989; albumi fotografij; zaključni računi, 1965–1987; matične knjige, 1960–1989; 
reklamne vrečke, plakati; poslovni načrt Korotaj, 2005–2007.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)
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ObDelAVA IN PReDelAVA leSA,  
PROIZVODNjA PAPIRjA IN PAPIRNIH IZDelKOV SI_ZAC_A.643

ČAS NASTANKA: 1922–2000
KULTURNI KONTEKST

Med skupino fondov prevladujejo predvsem fondi ustvarjalcev s področja lesne industrije. Lesna industrija obsega žagarstvo, 
proizvodnjo furnirja in plošč ter končnih lesnih izdelkov. Slovenija, katere značilnost je velika pogozdenost (prek 50 %) je z lesno 
industrijo gradila potenciale predvsem na smrekovini, jelovini in bukovini. V tržni proizvodnji je danes namenjeno približno 
60 % lesa za žagarsko proizvodnjo, 34 % za celulozo, plošče in druge tehnične namene ter 6 % za drva.
Tradicija lesnopredelovalne proizvodnje temelji na obratih, ki so se razvili iz žag ali obrtniških delavnic. Sprva so prevladovale 
žage na vodni pogon, kasneje začetki industrijske predelave lesa sovpadajo z uvedbo prvih industrijskih žag na parni pogon. 
Hitro modernizacijo žagarstva pa kasneje uvede predvsem električni pogon. Med vojnama je bila industrija lesa na Slovenskem 
ozemlju ena redkih, ki je bila v domačih rokah, njen razvoj pa je omogočilo predvsem novo jugoslovansko tržišče. Sistem 
organiziranja gospodarskih subjektov s področja obdelave in predelave lesa in proizvodnje papirja ter papirnih izdelkov v 
glavnih smernicah sledi nivoju organiziranosti, ki je opisan na nivoju nadrejene skupine fondov predelovalne dejavnosti 
(danes na tem področju spet prevladujejo predvsem delniške družbe).
Po drugi vojni je bilo več kot 80 % zasebnih lesarskih obratov nacionaliziranih, v zasebni lasti so ostale le male vodne žage. 
Različna pristojnost glede na ministrstva in pogoste reorganizacije so oteževale organizacijo gozdne in lesne proizvodnje 
ter smotrno rabo surovin. 1947. so se ustanovile državne gozdne uprave in lesni obrati niso zmogli prevzeti obveznosti 
sodobnih gospodarskih organizacij, zato so se po območjih ustanavljala gozdna (in lesnoindustrijska) gospodarstva z več 
nalogami (gojenje in izraba gozda, predelava lesa in prodaja izdelkov lesne industrije). V ta podjetja so se vključili območni 
lesnoindustrijski obrati in obstoječe gozdne uprave. To naj bi rešilo antagonizem med gozdarstvom in lesno industrijo, a je že 
zelo kmalu država razdružila glavne dejavnosti in odpravila enotnost podjetij. Za ožjo gozdarsko dejavnost so se ustanovila 
gozdnogospodarska podjetja, ki so se uskladila z mrežo gozdnogospodarskih območij, po Sloveniji pa so se ustanovila le-
snoindustrijska podjetja (LIP) s prevladujočo primarno predelavo. Po letu 1953 se, ko je bila gozdnim gospodarstvom vrnjena 
pravica do izrabe gozdov, zmanjša povezanost gozdnih gospodarstevin lesnoindustrijskih podjetij. Naraščati je začelo število 
družbenih gozdarskih in lesnih podjetij. Zaradi težnje po združevanju v lesnoindustrijska podjetja kombinatskega tipa so 
nastajala podjetja z več območnimi podjetji in večjim številom industrijskih obratov. Postopoma se je po Sloveniji oblikovalo 
okrog 60 podjetij, nosilci tega združevanja so bila predvsem po letu 1949 nastala lesnoindustrijska podjetja. Združevanje je 
potekalo tudi na osnovi trgovine (Slovenijales, Lesnina). Po letu 1990 so v lesni industriji nastale delniške družbe in holdingi.
Proizvodnja papirja in papirnih izdelkov je od druge polovice 16. stoletja temeljila na papirnih mlinih. Ročno izdelavo je od 
19. stoletja dalje zamenjala mehanizirana proizvodnja, ki je z izumi strojne in kemijske tehnologije papirne mline poslala 
na smetišče zgodovine, nekatere pa preoblikovala v moderne papirnice. Papirno industrijo po malem vseskozi spremlja tudi 
usoda lesne industrije, ki je do 80. let 20. stoletja let dobro poslovala, nato pa so se v proizvodnji žaganega lesa in plošč ter 
končnih izdelkov pojavila prva negativna gospodarska gibanja, ki so veliko podjetij privedla do stečajnih postopkov.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 6, Ljubljana 1992, str. 136–138, 142–146; zvezek 8, Ljubljana 1995, str. 
237–239.

OPRemA Celje SI_ZAC/0599

ČAS NASTANKA: 1955–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 18 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtno mizarsko podjetje Oprema Celje je bilo ustanovljeno 1. aprila 1955 iz že obstoječega zasebnega podjetja. Ustanovitelj 
podjetja je bil Ljudski odbor mestne občine (LOMO) Celje, ki je odločbo o njegovi ustanovitvi izdal 12. maja 1955. Podjetje je 
bilo pri Okrožnem gospodarskem sodišču v Celju registrirano 29. junija 1955. Leta 1962 so mu priključili Mizarsko delavnico 
Vojnik. Ob ustanovitvi podjetja je bil njegov poslovni predmet samo mizarstvo, leta 1957 pa so ga razširili še na polaganje 
parketov (parketarstvo), zato se je odtlej podjetje imenovalo Oprema – mizarstvo in parketarstvo Celje. Leta 1963 so začeli 
še z oblaganjem tal z gumo in plastičnimi masami, zato je podjetje svoje ime dopolnilo in se je odtlej pa do konca svojega 
obstoja imenovalo Oprema, mizarstvo, parketarstvo in plastične mase. Leta 1973 je dobilo status podjetja s polno odgo-
vornostjo (Oprema, mizarstvo, parketarstvo in plastične mase s polno odgovornostjo). Od ustanovitve pa do leta 1967 je 
podjetje imelo sedež v Celju, Tovarniška ulica, tega leta pa je svoj sedež prestavilo na Babno 3, kjer so bili že prej njegovi 
poslovni prostori, in sicer v prostorih bivšega zadružnega doma. V Tovarniški ulici je podjetje ohranilo le še skladišče parketa. 
Leta 1994 je podjetje šlo v stečaj.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto od ustvarjalca.

VSEBINA
Odločba Ljudskega odbora mestne občine (LOMO) Celje o ustanovitvi podjetja, 1955; registracije podjetja, 1955–1993; statut, 
1973, 1980; zapisniki raznih organov, 1973, 1983, 1990; zaključni računi, 1955–1994; plačilni seznami, 1960–1993; personalne 
mape.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2002)

tOVARNA CelUlOZe IN PAPIRjA VIDem KRšKO SI_ZAC/0606

ČAS NASTANKA: 1938–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 5,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 53 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

20. oktobra 1939 je stekla proizvodnja v tovarni celuloze, ki jo je postavil slovenski industrialec Franc Bonač. Med drugo 
svetovno vojno je tovarna zelo neredno obratovala, tik pred osvoboditvijo pa je utrpela veliko škodo, ker je v neposredni 
bližini eksplodiral železniški transport vojaške municije. Po vojni je marca 1946 spet stekla redna proizvodnja in začel se 
je intenzivni razvoj. Leta 1947 je začela obratovati brusilnica lesa; leta 1955 je stekla proizvodnja rotacijskega časopisnega 
papirja na PS 1, prvem takem jugoslovanskem stroju z letno zmogljivostjo 30.000 ton. Postavitev še treh papirnih strojev, 
povečanje zmogljivosti v proizvodnji celuloze (s prehodom na magnefitni postopek) in mnoge druge naložbe oz. prenove so 
tovarno spremenile v moderni gigant papirne industrije. Delavski svet je leta 1958 sprejel sklep, da bo delovna organizacija 
nosila ime Đura Salaja. V letu 1990 je bil najstarejši papirni stroj PS 1 zaustavljen. Na tem stroju je bilo do leta 1991 letno 
proizvedenih 33.000 ton najenostavnejšega časopisnega papirja, po rekonstrukciji, ki pa je bila dokončana maja istega leta, 
je stroj omogočal proizvodnjo preko 40.000 ton kvalitetnih papirjev širokega asortimenta, dopuščal pa je tudi večji vnos 
odpadnega papirja in s tem proizvodnjo vse bolj iskanih recikliranih papirjev. S 1. 1. 1991 se je podjetje Videm reorganiziralo 
v družbo z omejeno odgovornostjo z 2658 zaposlenimi. Videm je razvijal, proizvajal in tržil celulozo, papir in papirne izdelke. 
Obvladoval je celoten proces predelave: od predelave lesa v celulozo in lesovino, preko različnih tipov papirja in kartonov do 
papirne konfekcije in tiskarskih storitev. Iz nekdanjega proizvajalca celuloze in časopisnega papirja se je tovarna razvila v 
sodobno industrijo s celovitim papirnim asortimanom. Videm je bil organiziran v proizvodne in storitvene enote ter strokovne 
službe. Preoblikovanje podjetja v družbeni lastnini v podjetje z mešano lastnino je bilo pogojeno z dodelitvijo sredstev s strani 
Republike Slovenije (RS). Leta 1990 je bila namreč podpisana pogodba med RS in Vidmom, v kateri je bilo navedeno, da se 
Vidmu dodelijo sredstva kot trajna vloga, pod pogojem, da se podjetje reorganizira v delniško družbo ali družbo z omejeno 
odgovornostjo do 31. 12. 1990. V sredini leta 1992 so upravljanje Vidma Krško, d.o.o., prevzeli upniki podjetja. V pogodbi je 
bilo navedeno, da upniki izražajo pripravljenost, da bodo v skladu s svojimi možnostmi ter s svojo poslovno politiko skrbeli 
za to, da se bo gospodarski položaj Vidma Krško izboljšal. 1. 4. 1993 je bil s sklepom Temeljnega sodišča v Novem mestu 
uveden stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Prijava vojne škode, 1945–1946; registracije podjetja, 1946–1989; statuti TOZD, 1974–1983; zapisniki sej delavskega sveta, 
1978–1990; bilance in zaključni računi, 1946–1993; matične knjige, 1945–1993; fotokopije gradbene dokumentacije in dovoljenj 
za postavitev tovarne, 1938–1939; revizijsko poročilo, 1996.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, srbohrvaški, angleški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2002)

leSNO INDUStRIjSKI KOmbINAt SAVINjA Celje SI_ZAC/0768

ČAS NASTANKA: 1946–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (V TEKOČIH METRIH): 4,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 45 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Podjetje LIK (iz Lesno industrijski kombinat) Savinja je bilo naslednik lesnega podjetja, ki ga je na Spodnji Hudinji leta 1918 
ustanovil Ivo Čater. Leta 1946 je bilo Čatrovo podjetje zaplenjeno in je prešlo v državno last. Naslednje leto je bilo ustanovljeno 
Lesno industrijsko podjetje (LIP), v katerega je bilo poleg bivše Čatrove žage združenih še več drugih lesnih podjetij na Celjskem 
(med njimi npr. tudi Sodinova žaga v Celju in Borlakova žaga v Šentjurju pri Celju). Leta 1953 se je podjetje preimenovalo 
v Savinja, lesna industrija, Celje, nato pa leta 1959 v Lesno industrijski kombinat (LIK) Savinja. Od leta 1976 je bilo podjetje 
vključeno v sestavljeno organizacijo združenega dela (SOZD) Slovenijales. Zaradi velike izgube in neuspešne sanacije so leta 
1987 za podjetje uvedli stečajni postopek, ki je bil zaključen leta 1988.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv imel v hrambi pravni naslednik stečajnega podjetja. Izročilo ga je podjetje Lesna industrija (LI) 
Celje kot pravni naslednik LIK-a Celje, in sicer v dveh delih (večino leta 1994, del pa 1996).

VSEBINA
Dokumentacija o nacionalizaciji in denacionalizaciji podjetja, 1948, 1996; samoupravni in drugi splošni akti, 1974–1979; 
samoupravni sporazumi, 1973–1978; dokumentacija o volitvah in imenovanjih, 1972–1986; zapisniki sej delavskih svetov 
in zborov delavcev, 1963–1980; dokumentacija v zvezi s planiranjem in analizami, 1964–1986; dokumentacija v zvezi z 
investicijami, razvojem in tehnologijo, 1946–1984; zaključni računi oziroma bilance, 1950–1986; matične knjige delavcev in 
uslužbencev, 1947–1987; fotografije izdelkov in proizvodnega procesa.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik)

tOVARNA PAPIRjA IN lePeNKe VIšNjA VAS SI_ZAC/0769

ČAS NASTANKA: 1948–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje za izdelovanje ovojnega papirja v Višnji vasi pri Vojniku je že leta 1885 ustanovil Moritz Stallner. Po prvi svetovni 
vojni je postal njegov lastnik Leopold Klančnik. Aprila 1948 je bilo podjetje nacionalizirano in še istega leta ustanovljeno kot 
državno podjetje Papirnica in žaga v Višnji vasi. Leta 1952 se je preimenovalo v Papirnico in lesno-predelovalno industrijo 
Vojnik. Leta 1961 so podjetje priključili k Lesno industrijskemu kombinatu (LIK) Savinja, Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranjeno (v okviru gradiva Lesno industrijski kombinat Savinja, Celje) 
pri Lesni industriji Savinja Celje.

VSEBINA
Zapisnik o primopredaji nacionaliziranega podjetja Leopolda Klančnika, papirnica in žaga v Višnji vasi, 1948; dokumenta-
cija o registraciji podjetja, 1949, 1952, 1955, 1956, 1959, 1961; zapisnik pregleda podjetja, 1953; poročilo o pregledu in analizi 
zaključnega računa za leto 1954; letne bilance, 1957–1959; matične knjige delavcev in uslužbencev, 1948–1961.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1996)

ObRtNO PODjetje tAPetNIštVO tRbOVlje SI_ZAC/0798

ČAS NASTANKA: 1955–1967
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Decembra 1955 je Občinski ljudski odbor Trbovlje ustanovil obrtno delavnico Tapetništvo Trbovlje, ki se je leta 1962 pre-
imenovala v Obrtno podjetje Tapetništvo Trbovlje. Predmet poslovanja je bila izdelava in prodaja predmetov jermenarstva, 
sedlarstva, tapetništva, voznega tapetništva in voznega ličarstva. Leta 1966 je zaradi izgub podjetje prešlo pod prisilno upravo, 
naslednje leto pa je bil začet likvidacijski postopek.

HISTORIAT FONDA
Pred predajo v arhiv je bilo gradivo v hrambi pri Skupščini občine Trbovlje.
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VSEBINA
Zaključni računi, 1957–1967; zapisniki sej organov podjetja, 1960–1967, upravnega odbora, 1962–1966; pravilniki, 1955–1962; 
matična knjiga delavcev; delovodnik.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

SVeA ZAgORje SI_ZAC/0810

ČAS NASTANKA: 1973–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno in filmsko gradivo, tiski, filmsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Začetki podjetja SVEA segajo v leto 1949, ko je bilo z odločbo Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Zagorje ob Savi ustanovljeno 
državno gospodarsko podjetje. Janez Bajcer je dal v najem nepremičnine in poslopja svoje žage, leto kasneje je bila v bližini 
ustanovljena še mizarska delavnica. Tudi Janez Brun je z darilno pogodbo del osnovnih sredstev svoje mizarske delavnice 
prenesel na novoustanovljeno podjetje Mizarstvo KLO Zagorje. Leta 1953 sta se združili obe gospodarski podjetji v Lesno 
predelovalno podjetje Zagorje. 1955. so se z odločbo Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje podjetju priključili Lesno podjetje 
Jesenovo, žagarski obrat Jatna v Jagnjenici in uprava komunale za gospodarstvo Ljudskega odbora mestne občine Radeče. 
Novo podjetje se je imenovalo Lesno predelovalno podjetje Trbovlje s sedežem v Zagorju. Sedež so leta 1957 prenesli v Zagor-
je. Podjetje je tedaj proizvajalo klasično sobno, kuhinjsko in stavbno pohištvo po naročilu posameznih kupcev in po vzoru 
mizarskih delavnic. Leta 1960 se začne modernejša proizvodnja kuhinj (z visečimi omarami). 1961. se je Lesno predelovalno 
podjetje Zagorje preimenovalo v Lesno industrijsko podjetje, skrajšano LIP Zagorje ob Savi. Leta 1967 po sklepu delavskega 
sveta podjetje prevzame ime SVEA, Lesno industrijsko podjetje Zagorje ob Savi. SVEA pomeni skrajšano ime za švedsko 
pokrajino Sveland, od koder izvira nov tip kuhinjskega pohištva, ki ga je podjetje po letu 1960 proizvajalo. Od leta 1969 
do 1971 je bila SVEA poslovna enota pod okriljem lesnega kombinata Hoja Ljubljana. 1971. se formira novo podjetje SVEA, 
Lesna industrija Zagorje ob Savi. Leta 1974 SVEA pristopi k SOZD-u Slovenijales, proizvodnja in trgovina. 1978. so v podjetju 
formirali tri TOZD-e: žago, pohištvo in delovno skupnost skupnih služb. Podjetje tedaj dosega največjo rast proizvodnje in 
zaključena je prva faza gradnje novih proizvodnih prostorov na novi lokaciji. Po letu 1979 podjetje zaide v krizo, 1984. sprejme 
sanacijski program. Ob pomoči članic SOZD-a Slovenijales, lesnoindustrijskega kombinata Vrhnika in nekaterih organizacij 
združenega dela iz Zagorja je SVEA dolgove postopoma poravnala in kmalu začela dosegati dobre poslovne rezultate ter 
začela z vlaganji v posodobitev proizvodnje. 1988. so zamenjali opremo v žagalnici, povečali sušilne kapacitete, namestili 
nove transportne poti in z novimi kuhinjskimi programi prodirali na tuje trge. Leta 1988 je bila z reorganizacijo ustanovljena 
enovita delovna organizacija SVEA, Lesna industrija, d.o.o., Zagorje ob Savi. Aprila 1989 je bil odprt nov (prvi) razstavni salon. 
Leta 1990 se je SVEA preoblikovala v podjetje v družbeni lastnini, leta 1991 pa se je registrirala kot delniška družba. Leta 1996 
SVEA kupi tovarno kuhinjskega in ostalega pohištva Gaber v Starem trgu pri Ložu. Leta 1996 uredi logistični center, 1997. pa 
odpre nov poslovno-razstavni objekt s 600 m2 razstavnih površin. Od leta 1999 je SVEA tudi večinski lastnik podjetja Lesna 
industrija Litija (nastala leta 1957 z združitvijo manjših lesnopredelovalnih obratov na območju Litije, Šmartnega in Zagorice).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v hrambi pri ustvarjalcu gradiva.

VSEBINA
Statuti, 1979, 1989; registracija širjenja dejavnosti podjetja, 1973, 1975; pravilniki, 1969–1991; zapisniki organov podjetja, 
1979–1991; usmeritev poslovne politike podjetja, 1992; katalogi.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

bOHOR leSNA OPRemA meStINje SI_ZAC/0993

ČAS NASTANKA: 1922–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
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HISTORIAT USTVARJALCA
Začetki podjetja segajo v leto 1919, ko je Siegfried König v Loki pri Žusmu ustanovil podjetje za izdelovanje lesenih kopit z 
imenom Prva jugoslovanska tovarna kopit in drugih lesnih izdelkov. Leta 1927 je v Mestinju zgradil nov obrat s parno žago 
in tja prenesel tudi sedež podjetja. Naslednje leto je v njem že stekla proizvodnja. Leta 1935 se je podjetje iz posamične firme 
preoblikovalo v družbo z omejeno zavezo, v kateri je bila poleg Karla Königa družabnik še Celjska hranilnica in posojilnica. 
Nemški okupator je leta 1941 podjetje zaplenil. Leta 1945 pa ga je na osnovi Odloka AVNOJ z dne 21. 11. 1944 zaplenila 
Okrajna zaplembena komisija v Šmarju pri Jelšah, s čimer je prešlo v državno last. Kot samostojno podjetje je obstajalo do 
leta 1960, ko je bilo kot poseben obrat priključeno podjetju Bohor, Lesna industrija (LI) Šentjur pri Celju, v okviru katerega je v 
začetku sedemdesetih let postalo poseben TOZD. Novembra 1989 se je TOZD Lesna oprema Mestinje iz delovne organizacije 
LI Bohor Šentjur pri Celju izločil in postal samostojno podjetje, ki je bilo registrirano pod imenom Bohor, Lesna oprema, p.o., 
Mestinje. Leta 1995 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo Bohor Lesna oprema, d.d., Mestinje, za katero pa je bil že 
junija 1998 uveden stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Dokumentarno gradivo podjetja Bohor Lesna oprema, d.d., v stečaju, Mestinje je stečajni upravitelj s pogodbo 29. 6. 1999 
predal v hrambo podjetju Rogaška les, d.o.o., Rogaška Slatina, ki v Mestinju nadaljuje z dejavnostjo prejšnjega podjetja. Maja 
2003 je to podjetje odbrano arhivsko gradivo izročilo Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Registracija podjetja, 1989–1998; statut TOZD Lesna oprema Mestinje, 1989; Statut Bohor Lesna oprema, d.d., Mestinje, 1996, 
1998; parni stroj lokomobilo, 1922; matična knjiga, 1936–1946.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2003)

POHIštVO Celje SI_ZAC/1213

ČAS NASTANKA: 1957–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 2,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 26 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je bilo ustanovljeno 1. aprila 1957 z odločbo Občinskega ljudskega odbora Celje št. 02/3-1788/57-1 z dne 26. marca 
1957. Do nacionalizacije leta 1948 je podjetje poslovalo kot privatna obrtna delavnica. Od leta 1948 do leta 1950 je poslovalo 
pod upravo Tovarne pohištva Maribor, do leta 1951 kot podjetje Mestnega ljudskega odbora Celje, od leta 1951 do leta 1957 
pa je delovalo v sklopu podjetja Savinja Celje. Sedež podjetja je bil na Kersnikovi ulici 21 v Celju. Podjetje je bilo registrirano 
pri Okrožnem gospodarskem sodišče v Celju pod reg. Št. I 190/2 z dne 3. aprila 1957. Predmet poslovanja podjetja je bilo 
izdelovanje vseh vrst pohištva, stavbno mizarstvo in mizarska popravila. Podjetje je šlo v stečaj leta 2000.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statut delovne organizacije; razni pravilniki, 1970–1988; samoupravni sporazumi, 1975–1983; pogodbe o poslovnem sode-
lovanju, 1988–1999; zapisniki raznih organov podjetja, 1965–1976; matična knjiga, 1957–2000; investicije, 1977–1985; načrti 
izdelkov in opremljanje naročnikov, 1967–1999; nagrade, priznanja.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2006)

bOR lAšKO SI_ZAC/1221

ČAS NASTANKA: 1959–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 9,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 98 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Lesna industrija Bor Laško je bila ustanovljena leta 1961 in je nadaljevala dejavnost Mizarstva Laško. V času samoupravljanja 
oziroma združevanja panožnih organizacij je podjetje spadalo pod Lesnino Ljubljana. Podjetje je v 90. letih 20. stoletja zašlo 



528

SI_ZAC_A.643

v težko poslovno situacijo. Leta 2002 se je zaključil stečajni postopek nad dolžnikom Lesna industrija Bor Laško, p.o., Rečica 
100, Laško – v stečaju. Na tradicijo podjetja Bor se že po letu 1994 sklicuje Paron, lesna industrija, d.o.o., Laško.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje imela v hrambi Mestna občina Celje.

VSEBINA
Zaključni računi, 1959–1992; obračuni plač, 1970–1993.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)

lIP VItANje SI_ZAC/1222

ČAS NASTANKA: 1966–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle, 1 knjiga
HISTORIAT USTVARJALCA

V Vitanju je bilo lesno podjetje ustanovljeno že leta 1953, vendar je bilo kasneje priključeno k Lesno industrijskemu podjetju 
(LIP) Konjice, p.o., Slovenske Konjice. Na podlagi sklepa delavskega sveta tega podjetja z dne 30. 1. 1991 in 6. 6. 1991 se je obrat 
v Vitanju iz njega ponovno izločil kot samostojno podjetje, ki je bilo registrirano z imenom Lesno industrijsko podjetje (LIP) 
Kosovno pohištvo, p.o., Vitanje. Dejavnost podjetja je obsegala: proizvodnjo lesenega pohištva, proizvodnjo drugih končnih 
lesenih izdelkov, proizvodnjo žaganega lesa, izdelavo, popravilo in montažo lesenih predmetov, trgovino na drobno in na 
debelo z lesom, lesenim pohištvom, žaganim lesom, lesenimi stavbnimi elementi, embalažo in predelavo plastičnih mas. 
Avgusta 1995 je LIP Kosovno pohištvo, p.o., Vitanje zaradi zadolženosti Okrožnemu sodišču v Celju predlagalo, da se nad 
njim začne stečajni postopek. Sklep o začetku stečajnega postopka je Okrožno sodišče v Celju sprejelo 25. septembra 1995. 
Stečajni postopek je bil zaključen februarja 1998, s čimer je bilo podjetje izbrisano iz sodnega registra. Celotno premoženje 
podjetja sta leta 1996 kupila Martin Zidanšek, samostojni podjetnik iz Žič, in Boris Bobik, samostojni podjetnik iz Polene.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je po stečaju podjetja bilo nekaj let v hrambi v prostorih stare Cinkarne, ki jih je najela Mestna občina Celje.

VSEBINA
Registracija podjetja, 1991–1995, dokumentacija o stečaju, 1995–1998; osebni dohodki, 1966–1993; matična knjiga.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2002)

lI SAVINjA Celje SI_ZAC/1232

ČAS NASTANKA: 1988–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel, 1 knjiga
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1989 je konzorcij upnikov podjetja Lesno industrijski kombinat (LIK) Savinja v stečaju ustanovil podjetje Lesna industrija 
(LI) Savinja, p.o., ki je predstavljalo družbeno podjetje. Novoustanovljeno podjetje je bilo vpisano v sodni register 17. julija 
1989. Po dveh letih je podjetje svoj status spremenilo, ker je postalo zasebna last in ga je z 22. februarjem 1991 prevzela druž-
ba z omejeno odgovornostjo (LI Savinja Celje, d.o.o.), ki je bila pri temeljnem sodišču v Celju, enota v Celju vpisana v sodni 
register 28. februarja 1991. Ustanovitelji družbe so bili: GIP Vegrad Velenje; Juteks, Žalec; Vodnogospodarsko podjetje Drava, 
Ptuj; Vodnogospodarsko podjetje Mura, Murska Sobota; Vodnogospodarski biro Maribor; Ljubljanska banka, splošna banka 
Celje; SCT Ljubljana; Interna banka SOZD Merx, Celje; Splošno gradbeno podjetje Kograd, Dravograd; Gradbeno industrijsko 
podjetje Ingrad Celje. Glavna dejavnost družbe je bila proizvodnja furnirja in plošč ter proizvodnja končnih lesnih izdelkov. 
Sedež podjetja je bil v Celju, Mariborska 116. Po nekaj letih obstoja je podjetje šlo v stečaj. Sklep o njegovem prenehanju so 
družbeniki sprejeli 19. junija 1997, iz sodnega registra pa je bilo po skrajšanem postopku izbrisano 9. julija 1998.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je po stečaju Lesne industrije Savinja prevzelo v hrambo podjetje Emo Vens, d.o.o.
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VSEBINA
Pogodba o ustanovitvi konzorcija upnikov Lesno industrijskega kombinata (LIK) Savinja, 1988; pogodbi o ustanovitvi skupnega 
podjetja Lesna industrija (LI) Savinja, 1989, 1991; zapisniki sej raznih organov, 1989–1998; bilance, 1993, 1994, 1996–1998; 
cenitve nepremičnin, 1988, 1990–1997; matična knjiga, 1989–1997; zapisniki sej nadzorne komisije, 1998–1999.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2001)

SIlex blANCA SI_ZAC/1244

ČAS NASTANKA: 1992–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1991 je 12 družbenikov z namenom proizvajanja lesenih vzmetnih podlog ustanovilo podjetje: Silex Blanca, Sevniška 
industrija latoflexa, d.o.o. Podjetje, delujoče na naslovu Kladje nad Blanco 33, se je leta 1993 lastninsko preoblikovalo, leta 
1996 pa šlo v stečaj. Okrožno sodišče v Krškem je stečajni postopek zaključilo leta 2003 z izbrisom družbe z registra.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statut podjetja in vpis v register, 1994–1996; obračuni plač, 1992–1997; prenehanje delovnega razmerja, 1994–1997; zaključni 
računi, 1992–1996; poškodbe pri delu, 1992–1997; revizijska poročila, 1993–1994.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2004)

tAPetNIštVO-mIZARStVO Celje SI_ZAC/1282

ČAS NASTANKA: 1971–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje Tapetništvo-mizarstvo Celje je od začetka 70. let 20. stoletja let poslovalo na naslovu Kosova 10 v Celju. Leta 1996 je 
bil pri Okrožnem sodišču v Celju sprožen stečajni postopek nad dolžnikom TAMI, tapetništvo mizarstvo, p.o., Celje. Leta 1997 
je del premoženja TAMI, tapetništvo in mizarstvo Celje kupilo podjetje Paron Laško.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranjeno pri Mestni občini Celje.

VSEBINA
Prijave in odjave osebnih dohodkov zaposlenih (M4 obrazci), 1971–1995.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2009)

glIN NAZARje SI_ZAC/1360

ČAS NASTANKA: 1951–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V Nazarjah je bila leta 1900 postavljena žaga ljubljanske škofije na vodni pogon. Po drugi vojni je bilo leta 1947 ustanovljeno 
novo podjetje za predelavo lesa iz podržavljenih gozdov Lesna industrija Nazarje ali krajše LIN Nazarje. Od leta 1967 se je 
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podjetje (z združitvijo z Gozdnim gospodarstvom Nazarje) preimenovalo v Gozdarstvo in lesna industrija Nazarje ali krajše 
GLIN Nazarje. Leta 1971 je bila zgrajena takrat največja in najmodernejša tovarna ivernih plošč v državi, v začetku osemdese-
tih pa še obrat za oplemenitenje ivernih plošč in proizvodnjo pohištva ter žagalnica za drobno hlodovino. Leta 1974 se GLIN 
preoblikuje v Gozdarstvo in lesna industrija Nazarje, n.sol.o. (GLIN Nazarje, n.sol.o.), ki združuje po dejavnosti več TOZD-ov 
(Gozdarstvo, Lesna industrija, Gozdarska kooperacija KLG, Mizarstvo in tesarstvo Smreka Gornji Grad, Stavbeno pohištvo, 
Trgovina in gostinstvo, Iverna, Žagarstvo, Energetika in vzdrževanje, Obrat gozdarske kooperacije Šoštanj). Leta 1976 pride 
do delitve enovite organizacije na tri nove delovne organizacije: Gozdno gospodarstvo Nazarje, Lesna industrija GLIN Nazarje 
in Mizarstvo in tesarstvo Smreka Gornji Grad. Po letu 1976 torej spet deluje Lesna industrija Glin Nazarje in vključuje poslovne 
enote (PE) (TOZD Trgovina in gostinstvo PE Trgovina, PE Restavracija Vrbovec in PE Bife Pristava) ter temeljne enote (TOZD 
Žagarstvo, TOZD Stavbeno pohištvo, TOZD Iverna, TOZD Energetika in vzdrževanje in TOZD Trgovina in gostinstvo). V letih 
1978–1979 se GLIN vključi v okvir poslovnega sistema Gorenje in nastane Gorenje GLIN Lesna industrija, n.sol.o. Leta 1988 
Glin postane enovita delovna organizacija, leta 1989 pa podjetje v družbeni lastnini Gorenje Glin postane član koncerna 
Gorenje. Zaradi krize na prehodu v 90. leta je prišlo do preoblikovanja podjetja in ustanovitve novih hčerinskih firm. Najprej je 
bilo ustanovljeno podjetje Glin Pohištvo, kasneje pa so bila ustanovljena še podjetja Glin Žagarstvo, Glin Stavbeno pohištvo, 
Glin IPP, Glin GRIF, Glin Gostinstvo in Glin RIP. Organiziranje podjetja kot holding je bilo v sodni register vpisano leta 1992. 
Leta 1993 se uvede za podjetje Glin Holding Lesna industrija, d.o.o., Nazarje prisilna poravnava. Leta 2005 so v sodni register 
vpisali sklep skupščine Glin Holding o začetku redne likvidacije.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto od ustvarjalca Glin Holding in združeno že s prej prevzetim gradivom Občinske kulturne skupnosti 
Mozirje, nanašajoče na podjetje Glin. Hčerinske firme Glin Holding ločeno še vedno hranijo arhivsko gradivo (tudi za starejša 
obdobja) pri sebi na ločenih lokacijah.

VSEBINA
Zaključni računi, 1951–1996; glasila podjetja, 1981–1986; publikacija ob 80-letnici, 1980; srednjeročni plan Lesnopredelovalne 
industrije v občini Mozirje, 1982.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, hrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

bOHOR šeNtjUR SI_ZAC/1437

ČAS NASTANKA: 1965–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Na lokaciji podjetja Bohor je bila že leta 1906 zgrajena parna žaga s polnojarmenikom in venecijanko. Leta 1924 je bil po-
stavljen drugi polnojarmenik in nova kotlovnica. Leta 1938 se je začela proizvodnja furnirja s postavitvijo furnirskega noža. 
Leta 1958 je bil postavljen sodoben furnirski nož s sušilnico za sušenje furnirja ter furnirske škarje, leta 1972 pa je bila meha-
nizacija in modernizacija furnirnice končana. Leta 1974 je bila postavljena nova žagalnica, 1985. pa sušilnica za žagan les. 
V okviru Delovne organizacije (DO) Lesne industrije Bohor je delovala tudi finalna predelava lesa (za notranjo opremo), ki 
se je kasneje izdvojila v podjetje Bohor Mestinje, a tudi kmalu po izgubi jugoslovanskega trga šla v stečaj. V okviru DO Lesna 
industrija Bohor Šentjur pri Celju je deloval tudi TOZD Žaga in furnirnica, ki je bil v skladu z zakonodajo leta 1990 organiziran 
kot podjetje v družbeni lastnini, leta 1996 pa lastninsko preoblikovan v delniško družbo. Leta 2002 se je podjetje Bohor, žaga 
in furnirnica, d.d. preoblikovalo v Bohor, žaga in furnirnica, d.o.o.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki Temeljne organizacije združenega dela (TOZD) Šentjur, 1981–1991; portalni žerjav, 1966–1969; druga tehnologija 
in mehanizacija, 1965–1992; odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), 1969–2000.

SISTEM UREDITVE: tematski, krajevni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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PROIZVODNjA KemIKAlIj IN KemIčNIH IZDelKOV SI_ZAC_A.644

ČAS NASTANKA: 1887–1996
KULTURNI KONTEKST

Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, ki je skozi proces industrializacije zrasla tudi v oblike industrijskih obratov, je 
gospodarska panoga, ki naravne surovine ali izdelke drugih proizvodnih procesov predeluje v pretežno kemičnih procesih v 
zahtevnejše snovi. Na širšem območju celjske in sosednjih regij je kemična proizvodnja dobro ukoreninjena ter spada glede 
na ekonomske učinke med najbolj uspešne. V vsej raznovrstnosti se ukvarja s proizvodnjo umetnih gnojil, ekstraktov, raznih 
kemičnih snovi, žveplene kisline, solne kisline, magnezijevega sulfata, zelene galice … Panoga je tudi zelo uspešen izvoznik 
in gradi na dolgi tradiciji. Tovarne strojil na tem območju so bile razširjene že med obema svetovnima vojnama v Sevnici in 
na Polzeli, proizvodnja mila je bila v Celju, delovale so tudi svečarne, tovarne za izdelavo barv, lanenega olja in drugih olj, 
firneža, lakov, krem za čevlje, kolomazov, glicerina, boraksa, deloma tudi farmacevtskih in kozmetičnih sredstev. Sistem or-
ganiziranja gospodarskih subjektov s področja proizvodnje kemikalij in kemičnih izdelkov je v vseh glavnih smernicah sledil 
nivoju organiziranosti, ki je opisan v zgodovinskem pregledu na nivoju nadrejene skupine fondov predelovalne dejavnosti 
(danes na tem področju spet prevladuje oblika delniških družb).

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 5, Ljubljana 1991, str. 42–44.

CINKARNA Celje SI_ZAC/0560

ČAS NASTANKA: 1887–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 24 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V Gaberjah je bila leta 1873 zaradi bližine cinkove rude in premoga zgrajena topilnica surovega cinka (Hüttenverwaltung Cilli). 
V letih 1886–1888 so dogradili valjarno cinka. Podjetje je po razpadu Avstro-Ogrske prešlo v državno last (Državna cinkarna 
Celje), konzorcij delničarjev pa je leta 1934 kupil še Tovarno kemičnih izdelkov Hrastnik, a sta se tovarni po letu 1945 ločili. Leta 
1953 se Kemična tovarna Hrastnik spet priključi Cinkarni z novim obratom superfosfata. Leta 1961 se je priključila še Tovarna 
organskih barvil Celje, 1962. pa Tovarna zemeljskih barvil iz Mozirja. Do leta 1968 je bilo podjetje pretežno metalurškega 
značaja in je postopno prehajalo v kemijsko predelovalno dejavnost. Topilnico surovega cinka so leta 1970 zaprli. Cinkarna 
proizvaja cinkovo pločevino, cinkov prah, žveplovo kislino, titanov dioksid, cinkovo belilo, litopon, gradbena lepila, mineralne 
barve, proizvode za grafično industrijo itd. Leta 1997 se je Cinkarna preoblikovala v delniško družbo.

HISTORIAT FONDA
Fond se je formiral: iz kopiranega gradiva Arhiva Republike Slovenije, vrnjenega kot restitucija od Republike Avstrije (iz Staats-
archiv Wien) leta 2002 (tehnične enote od 1-3); prevzem gradiva od ustvarjalca Cinkarna, d.d., leta 2006 (tehnične enote 4-22); 
iz razsutega gradiva, ki ga je arhivu izročil Ivan Ravnikar (tehnična enota 23); z izločitvijo moštvenih knjig iz zbirke moštvenih 
knjig SI_ZAC/0784 leta 2007.

VSEBINA
Poslovna poročila, 1887–1906; obiskovalci cinkarne, 1887, 1889, 1891; zdravstvena oskrba delavcev, 1892; inventura, 1900; 
plače, statistika, 1907; topilnica in valjarna – poročila, 1948–1950; statistična poročila, 1947–1950; mezdni seznam, 1948; 
izvrševanje norm, 1950; moštvena knjiga, 1911–1912, 1920; osnovni in operativni plan, 1951–1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2006)

tOVARNA KemIčNIH IZDelKOV HRAStNIK SI_ZAC/0764

ČAS NASTANKA: 1891–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 4,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 49 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Tržaški trgovec Franc Gossleth je leta 1845 v Trstu ustanovil podjetje za proizvodnjo kalijevega solitra in kromovega kalija. 
Leta 1859 je proizvodnjo kromovega kalija prenesel v Hrastnik, kjer je bilo na razpolago dovolj premoga in delovne sile. 
Podjetje je sprva imelo značaj posamične firme, leta 1882 pa se je preoblikovalo v delniško družbo z nazivom Fabrik Chemi-
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scher Producte in Hrastnik (Tovarna kemičnih izdelkov v Hrastniku, d. d.). Sedež družbe je bil v Celju. Po prvi svetovni vojni so 
najpomembnejši družabniki postali Westni. Glavni proizvodi podjetja so bili: kalijev soliter, kromov kalij, žveplena kislina, 
železooksidne barve, apno, kristalna soda, grenka sol, zelena galica, opojne droge iz opija itd. Podjetje je ustanovilo tudi 
dva obrata v Celju, in sicer obrat za pridobivanje žveplene kisline (1890) in obrat za proizvodnjo superfosfata (1927). Avgusta 
1945 je bilo podjetje na osnovi odloka AVNOJ z dne 21. 11. 1944 zaplenjeno in je prešlo v državno last. Naslednica podjetja je 
Tovarna kemičnih izdelkov, d.d., ali skrajšano: TKI Hrastnik, d.d.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Načrti tovarniških naprav, 1891–1935; zapisniki sestankov upravnega odbora, 1914–1918; zapisniki občnih zborov delničar-
jev, 1916–1918; korespondenca, 1910, 1916–1919, 1927, 1939; razna strokovna poročila, 1922, 1923, 1935, 1946, 1949; petletni 
produkcijski plan, 1947; sklepi organov podjetja, 1955–1987; zaključni računi, 1860–1983; Tovarniški list, 1967–1990; zapisniki 
raznih organov podjetja, 1952–1987; samoupravni splošni akti, 1978–1992.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola; B. Batagelj, 2007)

SAVINjSKA tOVARNA bARV IN leSNIH  
IZDelKOV gORIčAR & DRUg ljUbIjA PRI mOZIRjU SI_ZAC/0765

ČAS NASTANKA: 1897–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Tovarno za proizvodnjo barv in lesnih izdelkov je leta 1898 v Ljubiji pri Mozirju ustanovil graški industrialec Friedrich Hocke. 
Po prvi svetovni vojni je njegovo podjetje prešlo v last Alojza Goričarja in drugih družabnikov. V letih 1921–1922 je Goričarjevo 
podjetje zgradilo še obrat v Letušu. Podjetje je izdelovalo zemeljske barve in razne lesne izdelke. V državno last je prešlo z 
nacionalizacijo leta 1948. Kasneje so ga priključili Cinkarni Celje in je še danes njen obrat.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv imel v hrambi Aleksander Videčnik v Mozirju.

VSEBINA
Zapisniki občnih zborov družabnikov, 1930, 1933; bilance za leta 1928–1932, 1939, 1940, 1942; menjalne in kupne pogodbe, 
1903, 1929, 1934; korespondenca, 1917–1944; poročila o poslovanju podjetja, 1930–1932, 1939; knjiga receptov za izdelavo 
barv; katalogi izdelkov, 1926; cenik izdelkov, 1928; dokumentacija o nacionalizaciji podjetja leta 1948; dopisi poslovnim 
partnerjem, 1897–1944; normativi za izračun mezd, 1946, 1951, 1952.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola)

AeRO Celje SI_ZAC/0766

ČAS NASTANKA: 1922–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 15,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 153 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1921 je podjetje Viljem Brauns iz Liberca na Češkem v Celju ustanovilo svojo podružnico, ki se je leta 1926 osamosvojila. 
Podjetje je proizvajalo razne anilinske in druge nestrupene barve. Do leta 1931 je imelo tudi obrat za proizvodnjo pralnega 
praška Persil, ki pa se je tega leta osamosvojil. Avgusta 1945 je bilo podjetje Viljem Brauns z odločbo mestne zaplembne ko-
misije Celje zaplenjeno in je prešlo v državno last. Leta 1946 je bilo ustanovljeno novo podjetje z imenom Tovarna tekstilnih 
barv Celje, ki se je leta 1947 preimenovalo v Aero, tovarna barvil Celje. Leta 1962 je poleg obrata v Celju začel delovati tudi 
obrat v Šempetru (proizvodnja selotejpa). Leta 1972 je bilo k Aeru priključeno grafično podjetje Cetis, 1973. pa je bila pripojena 
še Tovarna celuloze Goričane (Medvode). Po pripojitvah je bil celoten naziv firme Aero, kemična, grafična, papirna industrija 
Celje. 1974. so bili obrati organizirani v TOZD-e, ob koncu 80. let 20. stoletja pa so se ponovno osamosvojili. Leta 1997 se je 
podjetje Aero lastninsko preoblikovalo v delniško družbo.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Dokumentacija o proizvodnji in prodaji, 1937–1945; računovodska dokumentacija, 1930–1945; komercialna dokumentacija, 
1928–1944; načrti tovarniških zgradb in naprav, 1922–1948; zaključni računi, 1962–1989; zapisniki raznih organov podjetja, 
1965–1994; interne publikacije, 1981–1989.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, I. Mulej, 2005)

PyROtA Celje SI_ZAC/0767

ČAS NASTANKA: 1954–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje Pyrota Pečovnik pri Celju je junija 1954 ustanovil Ljudski odbor mestne občine Celje, pred tem je delovalo v sklopu 
invalidskega podjetja Jelen Celje. Podjetje se je ukvarjalo z izdelovanjem pirotehničnih izdelkov za drobno prodajo in široko 
potrošnjo. V likvidacijo je podjetje (zaradi neupoštevanja gradbenih, varnostnih in požarno-varnostnih predpisov) šlo leta 1956.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v Zgodovinski arhiv Celje imela v hrambi Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zaključni računi, 1954, 1955; pravila podjetja, 1954; tarifni pravilnik, 1954; registracija podjetja, 1955; zapisniki sej delavskega 
sveta in upravnega odbora, 1955; matična knjiga delavcev; odločba o likvidaciji, 1956.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

etOl Celje SI_ZAC/1322

ČAS NASTANKA: 1931–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 7,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 78 arhivskih škatel, 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnik Etola je bila podružnica podjetja Schimmel & Co. iz Miltitza pri Leipzigu. Po vojni je bilo podjetje razlaščeno in 
zaplenjeno. Leta 1946 je bilo ustanovljeno državno podjetje Tovarna eteričnih olj Etol Celje, katerega predmet poslovanja je 
bilo izdelovanje eteričnih olj, ekstraktov in alkoholnih pijač na industrijski način. Leta 1947 ga je v upravljanje prevzela direkcija 
mestnih podjetij pri Mestnem ljudskem odboru (MLO) Celje. Leta 1948 je bilo tako v register vpisano kot tovarna eteričnih olj 
MLO Celje, skrajšano Etol Celje. Junija 1948 pa je podjetje spet prešlo pod okrilje glavne direkcije kemične industrije Ljudske 
republike Slovenije in dobilo prejšnji naziv: Tovarna eteričnih olj Etol, Celje. 1949. je prišlo do združitve Etola s Tovarno barvil 
Aero v tovarno Aero Celje. Etol je deloval v skupni tovarni kot »Obrat II« do leta 1952, ko se je izločil in je nastala spet tovarna 
Etol, tovarna esenc in eteričnih olj, Celje. Leta 1969 se je proizvodnja preselila v Škofjo vas. Etol se je leta 1973 zaradi povezo-
vanj z multinacionalko International Flavour & Fragnances (IFF) preimenoval v Etol, IFF. Povezava je trajala do leta 1993. Od 
leta 1995 deluje Etol kot delniška družba.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Odločba o ustanovitvi Tovarne eteričnih olj Etol Celje, 1946; nacionalizacija, 1946; zapisniki raznih organov podjetja, 1964–1996; 
zaključni računi, 1945–1990; ceniki in prodajni katalogi, 1939; obrtni list, 1931.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2004)
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PROIZVODNjA KOVIN IN KOVINSKIH IZDelKOV SI_ZAC_A.645

ČAS NASTANKA: 1854–1999
KULTURNI KONTEKST

Razpoznavna in kontinuirana tradicija obratov kovinske proizvodnje se veže na drugo polovico 18. stoletja, prvi pravi obrati 
bolj industrijske narave pa so nastali sredi 19. stoletja. V stari Jugoslaviji je spodbudil razvoj kovinske industrije nov trg, zato je 
le še skokovito rasla. Posebej na Celjskem in v ožji okolici izstopa v tem času kar nekaj modelov tovrstne uspešne proizvodnje 
(emajlirnica, železarna, tovarna tehtnic …), ki so zrasli že iz tujih investicij v bivši avstrijski državi. Razvoj tovrstne industrije je 
zelo pospešila elektrifikacija, posebej pa po prelomni drugi svetovni vojni v novih okoliščinah pospeševana in nagla industri-
alizacija kot ena od prednostnih političnih nalog. Tovrstna proizvodnja je bila z velikimi vložki v novem gospodarskem okolju 
zelo izpostavljena, kar se je kasneje ob značilnosti zaprtega in manj zahtevnega jugoslovanskega trga pokazalo kot ključen 
faktor v času tranzicije, ki je tovrstna podjetja predvsem v 90. letih povečini tudi privedla v težko likvidnostno situacijo. Sistem 
organiziranja gospodarskih subjektov s področja proizvodnje kovin in kovinskih izdelkov je v vseh glavnih smernicah sledil 
nivoju organiziranosti, ki je opisan v zgodovinskem pregledu na nivoju nadrejene skupine fondov predelovalne dejavnosti 
(danes na tem področju spet prevladuje oblika delniških družb).

želeZARNA štORe SI_ZAC/0758

ČAS NASTANKA: 1854–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 16,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 162 arhivskih škatel, 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustanovitev železarne v Štorah je bila tesno povezana z začetki izkoriščanja premoga v bližnjem Pečovniku. Friderik Brun 
Andrie si je leta 1850 pridobil koncesijo za gradnjo valjarne in pudlarne v Štorah. Naslednje leto se mu je kot družabnik pridružil 
Pavel Putzer, ki je nato postal edini lastnik železarne. Njemu je leta 1865 kot lastnica sledila družba Berg und Hüttenwerk 
Actien Gesellschaft Štore. Leta 1878 sta štorsko železarno kupila Karel Neufeldt, švedski in norveški konzul, in industrialec Jan 
Weitzer iz Gradca, ki sta ustanovila družbo Berg und Hüttenwerk Štore. Ta je ostala lastnica železarne do leta 1945. Tega leta 
je bila štorska železarna s sodbo vojaškega sodišča in z odločbo okrajne zaplembne komisije Celje zaplenjena in je prešla v 
državno last. Leta 1948 ji je bila priključena tudi Šamotna tovarna, ki so jo zaprli leta 1973. Leta 1950 se začne proizvodnja 
mehanske obdelave ulitkov in železarna zaposluje že 1465 delavcev. 1954. je postavljen elektroplavž za proizvodnjo grodlja. 
1956. Železarna začne izdelovati vzmetna jekla za avtomobilsko industrijo, leta 1962 pa z zemeljskimi deli začne širitev na 
lokacijo Štore II, kjer odkupi in preseli zaselek Serpastje. 1964. ukine proizvodnjo cevi, 1968. pa začne izdelovati svetle profile 
(vlečenje, brušenje). Nova jeklarna začne na lokaciji Štore II obratovati leta 1970. Leta 1973 Železarna se s kooperantom FIAT-om 
začne proizvajati traktorje (do leta 1986). 1984. Železarna Štore doseže vrh rasti in zaposluje 3675 delavcev, v naslednjih petih 
letih pa se količina proizvedenega jekla na leto giblje preko 140.000 ton. 1987. zaradi nerentabilnosti proizvodnje preneha z 
obratovanjem elektroplavž. Po letu 1991 Železarna zaradi izgube jugoslovanskega trga zaide v težave, se podržavi in preo-
blikuje v samostojna podjetja: Jeklo (1600 zaposlenih), Livarna, Valji, Industrijska oprema, Vzdrževanje. V letih 1995–1997 z 
namenom sanacije priključijo Slovenske železarne podjetje Jeklo kot obrat k Metalu Ravne. Metal se odloči za zaprtje obrata 
v Štorah. 1997. Slovenske železarne ustanovijo novo podjetje Jeklo z namenom prodaje jeklarne v Štorah, ki se isto leto izvrši 
s prodajo 80 % deleža Inexi in Uniorju. Leta 2003 Unior, d.d. odkupi delež Inexe, svoj dotedanji delež pa proda partnerskima 
podjetjema Kovintrade, d.d. in Dinos Celje, d.o.o. Družba se preimenuje v Štore Steel.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v hrambi pri ustvarjalcu, oziroma po lastninjenju/preoblikovanju pri eni od firm naslednic.

VSEBINA
Pravila delniške družbe Berg und Hüttenwerk Štore, 1866, 1879; zapisniki občnih zborov delničarjev, 1866, 1868–1870, 1902, 
1927; moštvene knjige, 1854–1936, 1889–1946, 1921–1951, 1949–1952, 1946–1950, 1946–1960, 1947–1950, 1952–1954, 1969–
1976; moštvena knjiga šamotne tovarne v Štorah, 1917–1945; računovodska dokumentacija, 1902–1940; tehnična dokumen-
tacija: načrti tovarniških naprav, poslopij, stanovanjskih hiš za delavce, 1860–1945; statuti, 1967–1981; pravilniki, 1961–1989; 
samoupravni sporazumi, 1972–1988; sanacijski programi, 1980–1982, 1992–1993; zapisniki raznih organov podjetja, 1950–1991; 
poslovna poročila, 1961–1992; družbeni plan – gospodarski načrt, 1955–1990; gradiva samoupravnih interesnih skupnosti, 
1975–1990; zaključni računi, 1946–1988; časopis Štorski železar, 1971–1992; komercialna poročila, 1994 –1996.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1991; I. Mulej, 2007)
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weSteN-emO Celje SI_ZAC/0759

ČAS NASTANKA: 1894–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski, arhitekturne in tehnološke risbe, zvočni zapisi
OBSEG (v tekočih metrih): 20,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 157 arhivskih škatel, 49 map
HISTORIAT USTVARJALCA

Tovarno emajlirane posode v Celju je leta 1894 ustanovil vestfalski Nemec Adolf Westen. Pri vodenju tovarne sta mu kasneje 
pomagala njegova nečaka Adolf Westen ml. in Avgust Westen. Zaradi pomanjkanja kapitala je Westen leta 1896 ustanovil 
komanditno družbo, ki je obstajala do leta 1904, ko je izplačal ostale komanditorje in je zopet sam postal edini lastnik podjetja. 
Leta 1924 se je podjetje preoblikovalo v delniško družbo z nazivom A. Westen, d. d., ki je obstajala vse do zaplembe leta 1945. 
Zaplembo podjetja sta izrekla vojaško sodišče in mestna zaplembna komisija Celje. Leta 1946 je bilo ustanovljeno državno 
podjetje Tovarna emajlirane posode (TEP) Celje, ki se je leta 1965 preimenovalo v EMO Celje. Podjetje je že v 70. letih prišlo v 
težjo poslovno situacijo, kar je leta 1985 pripeljalo do prvega sanacijskega programa, vendar je podjetje tudi kasneje poslovalo 
s težavami. Leta 1990 se je iz tedanje delovne organizacije (DO) preoblikovalo v družbeno podjetje z imenom Emo, p.o. Celje, 
februarja 1991 pa se je reorganiziralo v holding (EMO Holding) z 10 sestrskimi podjetji (d.o.o.); leta 1992 so bila ustanovljena 
še štiri. Med njimi so bile npr. EMO Posoda, EMO Orodjarna, EMO Kontejner itd. Nekatere še delujejo, druge so že šle v stečaj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje v hrambi imel ustvarjalec, deloma pa tudi darovalca Jože Keber in Rafko Ajdnik.

VSEBINA
Pravila industrijske in trgovske družbe Westen, 1920; pravila delniške družbe Westen, 1924; zapisniki občnih zborov delni-
čarjev, 1924, 1927; bilance podjetja, 1919–1931, 1943, 1944; letna poslovna poročila, 1926–1940; ceniki izdelkov, 1925, 1939, 
1942; dokumentacija v zvezi s pridobivanjem električnega toka, 1924–1938; načrti tovarniških naprav, 1910–1949; matične 
knjige delavcev, 1894–1988, personalni kartoni, 1936–1945; zapisniki raznih organov podjetja, 1957–1999; katalogi in ceniki 
podjetja, 1957; prijave patentov in zaščitne znamke, 1929–1995; Emajlirec, 1974, 1979–1983; zaključni računi, 1953, 1957, 1958, 
1961–1995; tehnična dokumentacija, 1924–1996.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški, srbohrvaški, francoski, angleški, španski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), cirilica (tipkopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1992; B. Batagelj, 2006; R. Ajdnik, 2004)

FeRRAlIt žAleC SI_ZAC/0760

ČAS NASTANKA: 1899–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 3,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 30 arhivskih škatel, 1 knjiga
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnik podjetja Ferralit Žalec je bilo podjetje, ki ga je leta 1878 ustanovil Josip Lorber. Lorberjevo podjetje je izdelovalo 
poljedelske stroje, imelo pa je tudi manjšo livarno. Najbolj znano je bilo po hmeljskih sušilnicah. V državno last je prešlo z 
nacionalizacijo leta 1948. Zaradi tranzicijskih težav po razpadu Jugoslavije je družba s tedanjim imenom Ferralit postala 
nesolventna in sprožen je bil stečajni postopek. Po stečaju so izločitveni upniki s soudeležbo Razvojne družbe omogočili 
nadaljevanje proizvodnje s ciljem, da se čim prej poišče strateški partner novoustanovljene družbe z imenom Feniks. V letu 
2001 je postala lastnik družbe Belgijska korporacija BMT, oziroma njena Družba Omco Metals.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Matična knjiga delavcev, 1899–1918, 1947–1965; seznam zaposlenih delavcev za bolniško blagajno, 1905–1946; popis vajen-
cev, 1903–1918; delavske knjižice, 1902–1947; knjižice za uslužbenski davek, 1928–1930; zapisniki raznih organov podjetja, 
1950–1989; zaključni računi, 1956, 1960–1996; interno glasilo Naš glas, 1975–1979; Glasilo Ferralit danes, 1968, 1981–1984.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2007)
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StROjNA tOVARNA tRbOVlje SI_ZAC/0761

ČAS NASTANKA: 1952–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Strojna tovarna Trbovlje (STT) je nastala leta 1948 po osamosvojitvi Centralnih rudniških delavnic trboveljskega rudnika. 
1952. se je preimenovala v Strojno tovarno Mihe Marinka, 1953. pa v Strojno tovarno Trbovlje. Tovarniško halo so zgradili 
leta 1951 na mestu nekdaj osrednjih rudniških delavnic blizu glažute. Za potrebe rudnikov, strojegradnje, železarstva, grad-
beništva so izdelovali vitle, izvozne stroje, kletke in vrvice, naprave za poglabljanje jaškov, dvigalne naprave, transportne 
naprave, separacijske stroje, elevatorje, izdelke finomehanike, analitske tehtnice in uteži, odlitke iz sive in barvne litine ter 
modele za kovinske odlitke. Na leto so izdelali približno 4130 ton strojnih naprav in raznih odlitkov. Tovarno so širili leta 1979, 
1982, 1983, 1985 in 1987. 1979. so bili organizirani TOZD-i: Tovarna strojev Trbovlje, Tovarna orodja Trbovlje, Tovarna cestne 
mehanizacije Trbovlje, Investicije in vzdrževanje, razvoj, projektiva, konstrukcije Trbovlje, Delovna skupnost skupnih služb, 
Tovarna konstrukcij Sevnica. 1988. je tovarna postala spet enovita, izdvojil se je le obrat v Sevnici. 1990. se je izločil program 
orodjarstva in ustanovljeno je bilo hčerinsko podjetje Orodjarna, d.o.o. Stečajni postopek tovarne je bil končan leta 1992 s 
prisilno poravnavo. Leta 1991 je bila kot naslednica STT ustanovljena Strojegradnja, a je šla tudi ta v stečaj. Nasledstvu bivše 
STT sledita dve podjetji: STT Strojna tovarna Trbovlje, d.d., Tovarna strojev in naprav ter STT Orodjarna, d.o.o.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranil Izobraževalni center Strojne tovarne Trbovlje.

VSEBINA
Program in elaborat za izgradnjo Strojne tovarne Trbovlje, 1952; zaključni računi, 1955–1962.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

KOVINSKO PODjetje KOVO VRANSKO SI_ZAC/0762

ČAS NASTANKA: 1948–1973
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 12 arhivskih škatel, 1 knjiga
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1947 je Krajevni ljudski odbor Sv. Jeronim ustanovil Krajevno kovinsko delavnico Brode pri Vranskem, ki se je leta 1952 
preimenovala v Kovinsko delavnico Vransko, leta 1955 pa v Kovinsko podjetje Kovo Vransko. Zaradi prezadolženosti podjetja 
se je leta 1965 zanj začel stečajni postopek, ki je bil zaključen leta 1973.

HISTORIAT FONDA
Do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje je za hrambo gradiva poskrbel Stečajni senat okrožnega gospodarskega sodišča v Celju.

VSEBINA
Registracija podjetja, 1948, 1949, 1952–1963; zapisniki sej delavskega sveta, 1955–1965, upravnega odbora, 1956, 1959, 1961–
1962, strokovnega kolegija, 1962–1965; pravila podjetja, 1958, 1962, 1963; statut podjetja, 1964; razni pravilniki, 1959–1963; 
zaključni računi, 1953–1961; stečaj, 1969–1973; matične knjige delavcev.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej)

SPlOšNO KOVINSKO PODjetje KOVINA bIZeljSKO SI_ZAC/0763

ČAS NASTANKA: 1960–1967
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Splošno kovinsko podjetje Kovina Bizeljsko je leta 1960 ustanovil Občinski ljudski odbor Brežice. Podjetje je obratovalo do 
leta 1968, ko je šlo v likvidacijo.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec oziroma izvrševalec likvidacijskega postopka ustvarjalca.

VSEBINA
Zapisniki sej delavskega sveta, 1960–1963, 1967, upravnega odbora, 1961–1966, sindikata, 1963–1967; pravila podjetja, 1960; 
statut podjetja, 1964, 1966; razni pravilniki, 1962, 1964; matična knjiga delavcev.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObRtNO KOVINSKO PODjetje POSAVje bRežICe SI_ZAC/0797

ČAS NASTANKA: 1956–1970
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Maja 1957 je Občinski ljudski odbor Brežice ustanovil Komunalno podjetje Brežice, ki se je leta 1961 preimenovalo v Obrtno 
servisno podjetje Posavje Brežice, leta 1968 pa v Obrtno kovinsko podjetje Posavje Brežice. V stečaj je imenovano podjetje 
šlo leta 1969, stečajni postopek pa je bil zaključen v letu 1971.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki sej samoupravnih organov, 1964–1969; pravila podjetja, 1958; statut podjetja, 1964, 1967; razni pravilniki, 1958–1962; 
spisi stečajnega upravitelja, 1969; poročilo o stečaju, 1969; zaključni računi, 1963–1968; Komunala –  zaključni račun, 1956; 
poslovno sodelovanje s podjetjem Stavbar Maribor, 1968–1970; matična knjiga delavcev in uslužbencev.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

emO SAN Celje SI_ZAC/1227

ČAS NASTANKA: 1993–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

EMO San, d. o. o. je nastal leta 1994 po tem, ko je Emo Celje zaradi poslovnih težav s formiranjem novih podjetij izvršil temeljito 
reorganizacijo. Podjetje je delovalo le kratek čas.

HISTORIAT FONDA
Po zaključenem stečajnem postopku podjetja EMO San, d. o. o. je stečajni upravitelj gradivo izročil Mestni občini Celje, ki ga 
je shranila v prostoru stare upravne zgradbe Cinkarne. Zgodovinski arhiv Celje ga je prevzel oktobra 2001 skupaj z gradivom 
nekaterih drugih likvidiranih podjetij.

VSEBINA
Akti o registraciji in ustanovitvi, 1994; zapisniki raznih organov podjetja, 1993–1995; bilance, 1993, 1994; izpisi bruto osebnih 
dohodkov zaposlenih, 1995–1996.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2002)

lIbelA Celje SI_ZAC/1307

ČAS NASTANKA: 1966–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 7,8
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 78 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

V Celju sta pred drugo vojno tehtnice (poleg ključavničarskih in inštalacijskih izdelkov) izdelovali Rebekovo in Gradtovo 
podjetje. Po vojni je leta 1946 nastala Libela iz Rebekovega podjetja, ko je bila tovarna tehtnic nacionalizirana in je vlada 
Ljudske republike Slovenije leta 1947 ustanovila državno podjetje Tovarna tehtnic Celje. Leta 1948 so ji priključili Tovarno 
pločevinastih in žičnih sit, kar je januarja 1949 vodilo v formiranje novega podjetja Tovarna tehtnic in sit Celje. Leta 1952 se je 
del proizvodnje odselil na Spodnjo Hudinjo, podobno leta 1961, po požaru leta 1971 pa so z novimi gradnjami nadaljevali do 
leta 1984. Leta 1959 se je obrat Žična spet izločil in podjetje je dobilo spet ime Tovarna tehtnic Celje. Leta 1964 je bilo izbrano 
novo ime: Libela, tovarna tehtnic Celje. Leta 1968 se je k Libeli priključila še Industrija finomehaničnih aparatov (IFA), kar je 
pripeljalo do tega, da se je leta 1974 podjetje registriralo kot Industrija tehtnic in finomehanike Libela. Po letu 1992 se je veliko 
podjetje razdelilo na več manjših.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Konstituiranje delovne organizacije, 1974; zapisniki raznih organov podjetja, 1978–1993; načrti, investicije in razvoj; doku-
mentacija o prodaji izdelkov na Bližnji vzhod, 1983–1989; Tovarna avtomobilov Maribor – načrti vodov, 1966–1990.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, srbohrvaški, angleški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2007)

gOReNje VeleNje SI_ZAC/1309

ČAS NASTANKA: 1969–1973
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnik Gorenja je bilo Okrajno kovinsko podjetje, ustanovljeno leta 1950 v Gorenju blizu Šmartnega ob Paki. Leta 1954 je 
bilo podjetje vpisano v register kot Kovinsko industrijsko-eksploatacijsko podjetje Gorenje. Leta 1957 se je podjetje preimeno-
valo v Gorenje, industrijsko eksploatacijsko podjetje Šmartno ob Paki. Podjetje se je leta 1960 preselilo v Velenje in začelo dobo 
hitrega vzpona. Leta 1960 se je podjetje imenovalo Gorenje, tovarna gospodinjske opreme Velenje. Z v letu 1964 zgrajeno novo 
proizvodno dvorano je Gorenje postalo eden največjih proizvajalcev bele tehnike. Uvajati so začeli nove tehnologije in se po 
letu 1966 začeli uveljavljati na tujih trgih. Po letu 1970 so začeli uveljavljati elektroniko. Po letu 1968 so začeli z intenzivnim 
odpiranjem predstavništev po vsej Jugoslaviji in tujini. Leta 1974 se je podjetje oblikovalo kot Gorenje, tovarna gospodinjske 
opreme, n. sol. o., Velenje, leta 1976 pa se je preoblikovalo v SOZD, sestavljen iz kar 18 delovnih organizacij (TOZD-ov). Poleg 
obratov v Velenju so v sklop sodili še obrati v Nazarjah, Ljubljani, Slovenj Gradcu, Muti, Rušah, Gornji Radgoni, Lendavi, 
Murskem Središču, Vranju, Djakovici, Bihaću. Po vsej Jugoslaviji so imeli še 75 servisnih enot, 16 predstavništev v Sloveniji, v 
tujini pa 9 poslovnih enot. Leta 1989 je bilo ustanovljeno podjetje Gorenje koncern, d.o.o, ki se je leta 1991 preoblikovalo v 
Gorenje, d.o.o. Od leta 1997 Gorenje posluje kot Gorenje, gospodinjski aparati, d.d.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil zasebnik.

VSEBINA
Fotografije; glasilo podjetja, 1969–1973.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

žIčNA Celje SI_ZAC/1329

ČAS NASTANKA: 1960–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 12,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 122 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Žična je nastala z združitvijo predvojnih zaplenjenih podjetij Prva jugoslovanska kovinska industrija, d.z.o.z., v Gaberjah in 
iz tovarne za predelavo železa in žice, Uranič in drug na Dolgem polju. Leta 1946 je vlada Ljudske republike Slovenije (LRS) 
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ustanovila Tovarno pločevinastih in žičnatih sit, Celje. Iz republiške je leta 1948 podjetje prišlo v pristojnost Mestnega ljudskega 
odbora (MLO) Celje in nastalo je novo podjetje z imenom Tovarna pločevinastih in žičnatih sit MLO Celje ali krajše: Žična Celje. 
Leta 1948 je vlada LRS podjetje priključila Tovarni tehtnic Celje in iz obeh podjetij leta 1949 ustanovila podjetje Tovarna tehtnic 
in sit Celje, ki je spadalo pod glavno direkcijo kovinske industrije LRS. Tako je bilo do leta 1952, ko je MLO Celje izdal odločbo in 
je bila ustanovljena spet samostojna Tovarna žičnih izdelkov – Žična Celje. Žična je leta 1959 prevzela del imetja in delavcev 
rudnika Pečovnik in tam ustanovila enega od svojih obratov. V letu 1966 so najeli tudi prostore v Šentjurju (z namenom pro-
izvodnje za potrebe podjetja Tomos Koper). Rešitev prostorske stiske je Žična rešila v letih 1968 in 1970 z obratom na Spodnji 
Hudinji. Leta 1974 se je Žična vključila v Poslovno združenje slovenskih železarn (SOZD) ter bila v tem okviru registrirana kot 
Slovenske železarne, Žična, tovarna žičnih izdelkov, p.o., Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Žične, ki je nastalo pred njenim preoblikovanjem v gospodarsko družbo v 90. letih, je bilo izročeno v hranjenje arhivu 
podjetja Štorkom, d. o. o., kar je bilo odkrito pri odbiranju in prevzemanju arhivskega gradiva Železarne Štore.

VSEBINA
Statut, 1975; zapisniki raznih organov, 1960–1991; poročila in plani, 1972–1985; zaključni računi, 1960–1992.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2005)

KlImA Celje SI_ZAC/1448

ČAS NASTANKA: 1954–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnika podjetja sta bila podjetje Gottfrieda Gradta in obrtna delavnica Antona Planinška. Mestni ljudski odbor (MLO) 
Celje je leta 1947 sprva združil Gradtovo nacionalizirano prvo podjetje z mestno plinarno in ustanovil Plinarno in inštalacije 
MLO Celje, takoj zatem pa je kot samostojno začelo delovati Kovinsko podjetje Celje, ki se je ukvarjalo s ključavničarstvom, 
kleparstvom in inštalacijami. Dejavnost podjetja je sprva temeljila na proizvodnji štedilnikov, straniščnih školjk ter izvajanju 
inštalacij vodovodov in centralne kurjave. V petdesetih letih 20. stoletja je podjetje začelo razvijati proizvodnjo kaloriferjev, 
ventilatorjev, bojlerjev, klimatskih naprav, tlačnih kotlov, sušilnih peči za opekarne in že preraslo iz obrtnega v industrijski 
obrat. Leta 1958 se je preimenovalo v Kovinsko podjetje Klima Celje; leta 1966 pa v Klima, industrija aerotermičnih naprav, 
Celje. V šestdesetih letih se je proizvodnja preselila iz Vodnikove ulice na Delavsko ulico v Gaberjah. Leta 1974 sta se v okviru 
delovne organizacije formirali dve temeljni organizaciji združenega dela: TOZD Industrijska proizvodnja in TOZD Montažna 
proizvodnja. Z vpisom spremembe statusnega preoblikovanja podjetja IMP Klima, p.o. je bilo leta 1993 ustanovljeno podjetje 
Klima Celje, d.o.o. Od lastninskega preoblikovanja leta 1999 podjetje deluje kot Klima Celje, industrija aerotermičnih naprav, 
d.d. in se predstavlja kot vodilno podjetje v proizvodnji ventilatorjev in opreme za industrijsko ventilacijo v Sloveniji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki nekaterih organov podjetja, 1974–1990; skice klim, 1981; organizacijske sheme, 1972–1981; patenti, registracije žigov, 
podpisnikov, licence, 1954–1976; mandatne tožbe, izvršilni predlogi, računi, 1985, 1986, 1991.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)
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DRUge PReDelOVAlNe DejAVNOStI SI_ZAC_A.648

ČAS NASTANKA: 1825–2003
KULTURNI KONTEKST

V skupino fondov druge predelovalne dejavnosti se uvrščajo fondi ustvarjalcev, ki jih glede na naravo proizvodnje oziroma 
predelovalne dejavnosti ne moremo uvrstiti v druge skupine fondov na istem nivoju. Kot posebnost širšega, predvsem celjske-
ga, zasavskega, posavskega in šaleškega območja v to skupino uvrščamo tradicionalno proizvodnjo s področja steklarstva, 
izdelkov gradbenega materiala, izdelkov s področja elektro proizvodnje ter še nekatere druge dejavnosti. Kot so različne 
narave proizvodnje, tako so različni tudi izvori te proizvodnje, ki so se v konkretnih zgodovinskih okoliščinah zgodili glede 
na različne vzgibe. Bodisi je izvor te dejavnosti bil razvoj manjših domačih obratov, bodisi vlaganja tujega kapitala, bodisi 
je dejavnost izšla iz neke podporne veje druge gospodarske panoge. Sistem organiziranja gospodarskih subjektov s podro-
čja drugih predelovalnih dejavnosti je v vseh glavnih smernicah sledil nivoju organiziranosti, ki je opisan v zgodovinskem 
pregledu na nivoju nadrejene skupine fondov predelovalne dejavnosti (danes so to spet predvsem oblike delniških družb).

SIPORex KISOVeC SI_ZAC/0423

ČAS NASTANKA: 1973–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Z zapiranjem rudniškega obrata na Lokah se je od konca šestdesetih let 20. stoletja začelo glasno razmišljati o odpiranju 
novih tovarniških obratov. Konec leta 1973 je bila z denarnimi vložki raznih podjetij, s sredstvi republiških rezerv in posojilom 
ustanovljena Tovarna plinobetona Kisovec v ustanavljanju. 23. marca 1977 so v Tovarni lahkih gradbenih elementov Siporex 
vlili prvi kalup in začeli z redno proizvodnjo s tedaj 67 zaposlenimi. Proizvodnja porobetona je tekla po švedski tehnologiji 
Siporex. Leta 1995 so kot podjetje v družbeni lasti izpeljali postopek privatizacije in se leta 1995 registrirali kot delniška druž-
ba, kar je pritegnilo tudi tuje vlagatelje. Nemški holding Ytong AG, velik ponudnik porobetona v Evropi, je z odkupovanjem 
delnic do leta 1999 postal že večinski lastnik podjetja. Istega leta se je končala tudi od leta 1995 trajajoča temeljita prenova 
tovarne Siporex. Z investicijo se je zmogljivost tovarne povečala za tretjino, v proizvodnji pa so prevzeli tehnologijo proizvo-
dnje nemškega Ytonga. Blagovno znamko Ytong je podjetje na slovenski trg uvedlo leta 2001. Leta 2004 je Ytong postal del 
mednarodnega koncerna Xella International, tovarna v Kisovcu pa deluje pod imenom Xella porobeton Slovenija.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki organov podjetja, 1973–1985; komisija za inovativno dejavnost, 1979–1986; rezervacije gostom podjetja iz tujine, 
1992.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, srbohrvaški, hrvaški, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

SOP KRšKO SI_ZAC/0519

ČAS NASTANKA: 1976–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 49 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ljudski odbor mestne občine Videm-Krško je 1. 3. 1954 ustanovil finančno samostojen zavod Komunalna uprava, občinski 
ljudski odbor pa je 7. 2. 1958 potrdil ustanovitev novega podjetja Komunalno podjetje Videm-Krško. Leta 1959 sta se komunal-
na in obrtna dejavnost ločili. Podjetje se je z odlokom občinskega ljudskega odbora Krško leta 1961 preimenovalo v Splošno 
obrtno podjetje Videm-Krško. SOP Krško, Specializirano podjetje za industrijsko opremo je bilo konec 70. let reorganizirano 
v TOZD-e (najpomembnejša: Kleparstvo, Storitve). Iz enotnega podjetja SOP Krško so se kasneje TOZD-i izdvojili, npr. TOZD 
Kleparstvo se je preoblikoval leta 1989 v SOP Klepar. Iz SOP Krško je izšlo tudi podjetje SPE – Podjetje za steklarstvo, pleskar-
stvo in ekologijo, trgovino in storitve.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv hranil ustvarjalec oziroma ena od njegovih prvotnih enot v stečaju.
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VSEBINA
Zaključni računi, izračuni osebnih dohodkov, 1978–1993; M-4 obrazci, 1976–1987; odjave delavcev, 1990–1994.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2009)

SteKlARNA bRAtOV mAUReR tRbOVlje SI_ZAC/0756

ČAS NASTANKA: 1825–1863
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Steklarno v Trbovljah sta leta 1824 ustanovila brata Ignac Pavel in Franc Ksaver Maurer, lastnika trboveljskega rudnika. Do 
leta 1837 je steklarna delala le z eno pečjo, potem pa z dvema; s čimer se je proizvodnja steklenih plošč ter kredne in brušene 
posode bistveno povišala. Leta 1840 je se je Ignac Pavel odrekel svojemu deležu in je edini lastnik steklarne postal Franc Ksaver 
Maurer. Po njegovi smrti leta 1869 je postala lastnica steklarne njegova hči Marija. V trgovskem registru celjskega Okrožnega 
kot trgovskega sodišča je bila Maurerjeva steklarna izbrisana leta 1885.

HISTORIAT FONDA
V obstoječih evidencah Zgodovinskega arhiva Celje ni zapisa o datumu in izročitelju fonda. Najverjetneje je gradivo prišlo v 
Celje po ukinitvi depojske enote v Trbovljah leta 1978.

VSEBINA
Knjiga upnikov in dolžnikov; knjiga računov prodanega blaga, 1825–1863.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, italijanski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola)

SteKlARNA HRAStNIK SI_ZAC/0757

ČAS NASTANKA: 1861–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnica hrastniške steklarne je bila steklarna v Mišjem Dolu pri Jurkloštru. Njen zadnji lastnik, ing. Edvard Heider, jo je 
leta 1856 prestavil v Hrastnik. Za njim se je izmenjalo več lastnikov, dokler ni leta 1903 njen edini lastnik postal Viljem Abel. V 
lasti Ablov je hrastniška steklarna ostala vse do leta 1945. Leta 1921 sta Ablova sinova Viljem ml. in Rihard ustanovila delniško 
družbo Združene tovarne stekla v Zagrebu, ki je poleg hrastniške združevala še steklarne v Zagorju ob Savi, Tržišču pri Rogaški 
Slatini, Straži pri Rogatcu, Daruvarju in Paračinu. Leta 1945 je bila hrastniška steklarna s sodbo vojaškega sodišča in z odločbo 
okrajne zaplembne komisije Trbovlje zaplenjena in je prešla v državno last. Do leta 1947 je hrastniška steklarna delovala v 
sklopu Slovenskih steklarn, od leta 1947 pa samostojno. V kratkem obdobju 1983–1988 je bila Steklarna združena s podjetjem 
Sijaj Hrastnik. Od leta 2002 je Steklarna Hrastnik delovala kot skupina treh podjetij: Steklarna Hrastnik – Special, Steklarna 
Hrastnik – Stedek in Steklarna Hrastnik – Vitrum. Slednje so se leta 2006 pripojile matični družbi Steklarni Hrastnik, d.d.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Dokumentacija o registraciji podjetja, 1871–1946; dokumentacija o upravljanju podjetja, 1882–1937; dokumentacija o pre-
moženjskih zadevah, 1887–1944; dokumentacija o proizvodnji in prodaji, 1915–1944; finančna dokumentacija, 1886–1945; 
tehnična dokumentacija: načrti tovarniških naprav, tovarniških zgradb, delavskih stanovanjskih hiš, izdelkov itd., 1861–1945; 
dokumentacija o urejanju odnosov med delodajalci in delavci, 1915–1943; korespondenca, 1887–1944; prijava za prenos 
registracije podjetja, 1954.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, srbohrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1990)
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etI eleKtROelemeNt IZlAKe SI_ZAC/0794

ČAS NASTANKA: 1960–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 59 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1950 kot Tovarna keramičnih izdelkov Izlake, ko je začelo s proizvodnjo enostavnih kera-
mičnih izdelkov (ploščic). Leta 1954 so v družbi postavili prvo peč za proizvodnjo elektroporcelana (izdelava Bergmanove 
pipice), v letu 1960 pa je podjetje začelo z lastno zahtevnejšo proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov, kar je pomenilo predvsem 
usmeritev v izdelavo varovalk. Do leta 1974 so že postopno popolnoma prešli na proizvodnjo elektrotehničnih izdelkov in se 
preimenovali v Tovarno elektroporcelana Izlake, leta 1979 pa že v Tovarno elektrotehničnih izdelkov – Elektroelement Izlake. 
Leta 1977 podjetje razvije in proizvede prvi inštalacijski odklopnik, v letu 1980 pa se začne prelomno leto z vidika proizvodnih 
procesov, saj se začne avtomatizacija v proizvodnji na prvi montažni liniji. Leta 1981 pride do združitve podjetja s Keramiko 
Svit, Kamnik. Podjetje se je po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 uspešno prestrukturiralo v delniško družbo Eti Elektroele-
ment, d.d., se nato lastninsko preoblikovalo in uspešno preusmerjalo na zahodne evropske trge ter se kasneje reorganiziralo 
v koncern, ki ima danes po različnih državah sveta več hčerinskih podjetij.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje v hrambi pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Statuti, 1979–1990; pravilniki, 1969–1990; zapisniki sej delavskega sveta, 1960–1991; zaključni računi, 1979–1988.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

ISKRA, INDUStRIjSKA eleKtRONIKA KOStANjeVICA SI_ZAC/1242

ČAS NASTANKA: 1980–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 46 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je izšlo iz giganta Iskra, ki je obrate za proizvodnjo elektro opreme odpiral po celi Sloveniji. Podjetje Iskra Indel, d.o.o. 
se je leta 1994 lastninsko preoblikovalo. Družba Iskra, industrijska elektronika Indel, Kostanjevica na Krki, d.o.o., je s sklepom 
skupščine 1. 12. 1995 prenehala z delovanjem. Leta 1996 je sledil izbris družbe.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zaključni računi, 1980–1994; reševanje presežnih delavcev, 1994; delovodnik, 1995; osebni dohodki.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

eleKtRONIKA VeleNje SI_ZAC/1317

ČAS NASTANKA: 1989–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 24 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Družba Gorenje Elektronika v okviru poslovnega sistema Gorenje, ki se je od leta 1970 ukvarjala pretežno s proizvodnjo tele-
vizorjev, je šla zaradi izgub trgov Jugoslavije v stečaj leta 1993. S kapitalom vodstva in Sklada Republike Slovenije za razvoj je 
bila leta 1993 ustanovljena družba Elektronika Velenje, ki se je osredinila na prodajo v države Evropske unije in srednjeevropske 
države. Maja 1996 se je Elektronika Velenje preselila v svoje prostore in temeljito obnovila tehnologijo in strojno opremo ter se 
leta 2000 povezala s tujim strateškim partnerjem. Lastno blagovno znamko Evelux je registrirala leta 1997, večji del proizvod-
nje pa je potekal pod blagovnimi znamkami drugih podjetij. Proizvodnja je potekala do leta 2003, ko je podjetje šlo v stečaj.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Registracije družbe, 1989–2002; delniška knjiga, 1997–2002; skupščine delničarjev, 1997–2003; zapisniki raznih organov 
podjetja, 1994–2000; zaključni računi, 1993–2001.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2004) 

KeRAmIčNA INDUStRIjA lIbOje SI_ZAC/1324

ČAS NASTANKA: 1953–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 5,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 54 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnik podjetja je bilo Schützevo podjetje, sklicuje pa se na letnico 1815, ko je podjetje ustanovil Ignac Schmidl. Brata 
Schütz z Moravskega sta leta 1870 na sedanjem mestu zgradila tovarno. Leta 1922 je tovarno skupaj z manjšo tovarno v 
Slovenskem Dolu blizu Petrovč prevzelo delničarsko društvo Zagorka iz Zagreba in ustanovilo Keramično industrijo, d.d., po 
letu 1945 pa je bila povsem prenovljena. Leta 1946 je vlada Ljudske republike Slovenije ustanovila Keramično industrijo Liboje 
pri Celju. Leta 1974 se firma preoblikuje v Keramično industrijo Liboje Celje, Kasaze, n.sol.o. Po lastninskem preoblikovanju je 
s sklepom sodišča leta 1992 bila ustanovljena družba z omejeno odgovornostjo: KILI, Keramična industrija Liboje. Za KILI se 
je leta 2005 začela prisilna poravnava, leta 2008 likvidacija, leta 2009 pa stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do predaje v Zgodovinski arhiv Celje v hrambi pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Zapisniki raznih organov podjetja, 1953–1990; Informator, 1965–1967, 1971–1978, 1981; Glasilo Kil, 1986–1990.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2006)

OPeKARNA bRežICe SI_ZAC/1373

ČAS NASTANKA: 1932–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 60 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

TOZD Opekarna Brežice – rudnik Globoko, n.sol.o. je delovala kot dislocirana enota delovne organizacije Salonit Anhovo, 
n.sol.o. in je bila ustanovljena leta 1982. Glavna dejavnost je bila proizvodnja silikatne fasadne opeke, proizvajali pa so tudi 
izolacijske fasadne plošče, betonske bloke ter ostale sorodne izdelke. Za Opekarno rudnik Brežice (na naslovu Šentlenart 71) 
je bil leta 2000 začet stečajni postopek. Nepremičnine podjetja je leta 2003 odkupil Salonit Anhovo, d.d.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statut, 1979, 1980, 1983, 1989, zapisniki upravnih organov, 1986–1999; rekonstrukcija opekarne, 1993; gradbena dokumen-
tacija, 1958, 1969, 1975; zaključni računi, 1966–1986; matične knjige, 1932–1937; fotografije.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2005)
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StORItVeNe DejAVNOStI SI_ZAC_A.650

ČAS NASTANKA: 1911–2003
KULTURNI KONTEKST

V skupino storitvene dejavnosti sodi več zelo raznolikih skupin fondov, ki se glede na funkcijo opravljanja storitev ustvarjalca 
arhivskega gradiva delijo na več podskupin. 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.
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UPRAVljANje Z eleKtRIčNO eNeRgIjO, PlINOm IN VODO SI_ZAC_A.651

ČAS NASTANKA: 1911–2003
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov s področja upravljanje z električno energijo, plinom in vodo združuje fonde s področja ustvarjalcev arhivskega 
gradiva, ki v sodobni družbi omogočajo razmere za kvalitetnejši življenjski standard prebivalstva. Glede na kulturni kontekst 
delovanja teh ustvarjalcev so z vidika organizacije in upravljanja osnovnih storitev bile te službe zelo različno organizirane. 
Začetki opravljanja teh storitev so v tesni zvezi s procesom modernizacije življenja in začetki urbanizacije in industrializacije 
na Slovenskem od druge polovice 19. stoletja dalje. Vodovod, kanalizacija, plinifikacija ter elektrifikacija so del procesov, ki se 
je do druge polovice 20. stoletja že dokazal v obsegu opravljanja storitev za veliki del slovenske družbe, a ti procesi bodo tako 
z vidika nadaljnje gradnje, kot tudi z vidika servisiranja, vedno aktualni. Ker se že od začetka te dejavnosti tesno povezujejo s 
tako imenovanim »javnim dobrim«, so iniciative in podpore za uvajanje vodovoda, kanalizacije, plinifikacije, elektrifikacije 
skoraj vedno prihajale s strani oblasti, ki naj bi delovale v interesu javnosti (občine, država). Sistem upravljanja se je s strani 
vlagateljev v procesih upravljanja prenašal na posamezne organizacijske oblike (podjetja), ki so delovale na podlagi koncesij. 
Izjema je delovanje v času Jugoslavije po drugi vojni, ko je bil ves sistem podržavljen na nivoju družbene lastnine. V času po 
osamosvojitvi Slovenije so se dejavnosti spet organizirale na bazi delitve lastništva. Liberalizacija trga v času po vključitvi v 
Evropsko unijo proces lastninjenja od javnih podjetij k privatnemu lastništvu le še pospešuje.

teRmOeleKtRARNA tRbOVlje SI_ZAC/0753

ČAS NASTANKA: 1929–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 60 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Trboveljska premogokopna družba je prvo termoelektrarno v Trbovljah dala zgraditi že v letih 1904–1906. Stala je na Vodah 
v središču Trbovelj. Leta 1915 so odprli novo termoelektrarno ob Savi v Trbovljah, termoelektrarna na Vodah pa je prenehala 
obratovati. Nova termoelektrarna električnega toka ni proizvajala samo za potrebe trboveljskega rudnika in Trbovelj, ampak 
ga je pošiljala tudi v omrežje. Leta 1938 je bila zgrajena enota Termoelektrarne Trbovlje za javno oskrbo, leta 1943 druga, 1956. 
tretja. Leta 1968 je bila zgrajena enota, ki ima kotel z neposredno kurjavo na premogov prah in naravni obtok na vodno-parni 
strani ter agregat s kondenzacijsko turbino in vmesnim pregrevanjem ter pretočnim hlajenjem z vodo iz Save. Oskrbuje se 
s premogom iz separacije trboveljskega rudnika. Prvotna deponija je bila ob elektrarni, od leta 1995 pa je na Lakonci za 0,6 
milijona ton. Pepel in žlindro odvažajo po trakovih na deponijo. Obratovanje enote je zelo povečalo ekološko obremenjenost 
okolja, zato je bil leta 1976 zgrajen nov 360 metrov visok dimnik.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Tehnična dokumentacija naprav elektrarne, 1929–1946; odškodnine za prašenje Hrastnik-Podkraj, 1939–1941; zapisniki raznih 
organov podjetja, 1950–1999; poročilo o obratovanju, 1949–1968; gradnja dimnika, 1973–1976; varstvo okolja, 1970–1989; 
zaključni računi, 1949–1981.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

teRmOeleKtRARNA VeleNje SI_ZAC/0754

ČAS NASTANKA: 1922–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi trifazni generator na parni pogon pri rudniku lignita v Velenju je začel delovati že leta 1905. V letih 1927–1928 je bila 
zgrajena prva faza termoelektrarne z dvema turboagregatoma po 1000 KW, leta 1934 pa so dodali še tretji agregat z močjo 
5250 KW. Po izgradnji termoelektrarne v Šoštanju, ki je začela obratovati leta 1956, je velenjska termoelektrarna služila samo 
še kot toplarna, leta 1967 pa je prenehala obratovati.

HISTORIAT FONDA
Fond je bil formiran iz zbirnega fonda Varia.
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VSEBINA
Pregled proizvodnje električnega toka, 1922–1931; statistični podatki, 1922–1931; podatki o poslovanju centrale, 1929–1932; 
diagrami proizvodnje električnega toka, 1935–1939, 1945; tehnična dokumentacija, 1926–1961; določilo o meritvah konden-
zacijske turbine, 1962.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1991)

CeSte-KANAlIZACIje Celje SI_ZAC/0826

ČAS NASTANKA: 1948–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 16 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Komunalna dejavnost je bila v Celju do leta 1996 organizirana v enotno komunalno podjetje s poslovnimi enotami: vodovod, 
ceste-kanalizacija, toplotna oskrba, javne naprave, plinarna, pokopališka služba in skupne službe. Po reorganizaciji leta 1996 
so nastala tri javna komunalna podjetja v lasti občine Celje: Vodovod-kanalizacija, Energetika in Javne naprave. Organizaciji 
Ceste- kanalizacije in Celjski plini sta postali tržni. Dejavnost podjetja Ceste-kanalizacije (CE-KA) je bila pretežno vzdrževanje 
cest in kanalizacije.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v arhiv hranil ustvarjalec. Po prevzemu v neurejenem stanju je do leta 2007 bilo hranjeno v prehod-
nem depoju za prevzem in razpraševanje.

VSEBINA
Statuti, 1973–1989; zapisniki organov Ceste-kanalizacije (CE-KA), 1975–1995; korespondenca direktorja, 1975–1998; raba 
zemljišč za potrebe Apnenika Pečovnik, 1948–1982; nakup vozila, 2003.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

VODNA SKUPNOSt tRbOVeljščICA tRbOVlje SI_ZAC/0834

ČAS NASTANKA: 1958–1969
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Vodno skupnost Trboveljščica je septembra 1958 ustanovila Uprava za vodno gospodarstvo Ljudske republike Slovenije. S 
sklepom občinske skupščine Trbovlje je aprila 1966 prešla v likvidacijo. Osnovna sredstva likvidirane Vodne skupnosti Trbo-
veljščica so se prenesla na Vodno skupnost Ljubljanica-Sava iz Ljubljane, ki je odtlej delovala tudi na območju občine Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Fond je nastal z izločitvijo iz gradiva likvidiranih podjetij Ljudskega odbora mestne občine Trbovlje.

VSEBINA
Zapisniki sej organov upravljanja, 1959–1966; zaključni računi, 1961–1965; financiranje projektov, 1959–1965; razna poročila; 
finančni načrti in programi; spisi likvidacijske komisije, 1966–1969; zapisniki občnih zborov, 1958–1966.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

teRmOeleKtRARNA šOštANj SI_ZAC/0835

ČAS NASTANKA: 1957–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 41 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prva termoelektrarna na isti lokaciji je sicer delovala že od leta 1902 v tovarni kleja. Odločitev o gradnji termoelektrarne Šoštanj 
(TEŠ) je bila sprejeta leta 1946. Pogojevale so jo velike potrebe po električni energiji ter velika ležišča premoga v Šaleški dolini. 
Gradnja prvih dveh blokov TEŠ (vsak po 30 MW) je bila končana šele leta 1956. Leta 1960 je bil zgrajen blok 3 z močjo 75 MW, 
leta 1973 pa je začel proizvajati električno energijo še blok 4 z močjo 275 MW. Peti blok (345 MW) je začel redno obratovati 
leta 1978. Skupna instalirana moč TEŠ je tako narasla na 755 MW in predstavlja največji elektroenergetski objekt v Sloveniji. 
Leta 2001 je postal TEŠ, d.o.o. ena izmed družb Holdinga slovenske elektrarne. TEŠ povprečno proizvede tretjino energije v 
Sloveniji. Povprečna letna proizvodnja se giblje med 3,8 in 4,2 milijardami kWh električne energije ter 0,45 milijardami kWh 
toplotne energije, za kar se pokuri okrog 4 milijone ton premoga iz velenjskega premogovnika.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki sej svetov, 1957–1990.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

eleKtRO Celje SI_ZAC/1225

ČAS NASTANKA: 1911–1989
ZVRST GRADIVA: arhitekturne in tehnološke risbe, spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 56 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje za distribucijo električne energije Elektro Celje je 19. 7. 1963 ustanovil Izvršni svet Socialistične republike Slovenije. V 
njem so se s 1. 7. 1963 združila dotedanja samostojna distribucijska podjetja Elektro Celje, Elektro Krško in Elektro Slovenj Gra-
dec. Kot samostojno podjetje je Elektro Celje poslovalo do junija 1971, ko se je združilo s podjetji Elektro Kranj, Elektro Gorica, 
Elektro Ljubljana in Elektro Maribor v Združeno podjetje za distribucijo električne energije Slovenije s sedežem v Ljubljani. 
V okviru tega združenja je Elektro Celje leta 1974 dobil status temeljne organizacije združenega dela (TOZD Elektro Celje). 
21. 6. 1982 se je TOZD Elektro Celje preimenoval v TOZD Elektrodistribucija Celje. Glavna dejavnost podjetja je bila nakup, 
prenos, transformacija, razdeljevanje in prodaja električne energije. Njegove pomembnejše stranske dejavnosti pa so bile 
npr.: vzdrževanje elektroenergetskih objektov, gradnja, rekonstrukcija in popravilo gradbenih objektov elektroenergetskih 
prenosov, popravila in vzdrževanje transformatorjev in merilnih naprav za električno energijo itd. Elektro Celje je leta 1991 
začelo poslovati kot javno podjetje, leta 1998 pa se je skladno z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij Elektro Celje 
pravnoorganizacijsko preoblikoval v delniško družbo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto od ustvarjalca. Večino arhivskega gradiva, ki je nastalo pri poslovanju podjetja Elektro Celje in njegovih 
predhodnikov, je hranilo podjetje Elektro Celje, d.d. v arhivu svojega obrata v Šempetru v Savinjski dolini.

VSEBINA
Načrti transformatorskih postaj, 1911–1953; skica cestne razsvetljave mesta Celje, 1923; načrti daljnovodov, 1940–1954; ele-
ktrifikacija naselij, 1926–1953; poslovna poročila, 1964–1989.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 2002; I. Mulej, 2005)

eleKtRO tRbOVlje SI_ZAC/1292

ČAS NASTANKA: 1947–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno in elektronsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Po letu 1945, ko je Narodna vlada Slovenije v okviru ministrstva za industrijo in rudarstvo ustanovila oddelek za elektrifikacijo, 
se je slednji leta 1948 reorganiziral, po letu 1950 pa decentraliziral. Elektro Trbovlje je poslovalo kot eno od 14 elektrodistri-
bucijskih podjetij v Sloveniji. Leta 1971 je bilo ustanovljeno združeno podjetje za distribucijo električne energije Slovenije s 
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sedežem v Mariboru, od leta 1974 pa so delovala vsa elektrogospodarska podjetja v okviru sestavljene organizacije Elektro-
gospodarstva Slovenije. Elektro Trbovlje deluje po letu 1998 (formiranje Elektro Ljubljana, d.d.) kot ena od petih delovnih 
enot Elektra Ljubljana.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Matična knjiga zaposlenih, 1947–1959; fotografije (na CD), 2003.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)
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gRADbeNIštVO SI_ZAC_A.652

ČAS NASTANKA: 1837–2002
KULTURNI KONTEKST

Gradbeništvo je gospodarska dejavnost oziroma panoga, ki zajema načrtovanje, oblikovanje, izračun in dimenzioniranje, 
izvedbo, vzdrževanje ter sanacijo vseh vrst gradbenih objektov in del. Gradbeništvo se v splošnem deli na projektivno (pro-
jektiranje in izračuni) ter na operativno gradbeništvo (izgradnja, sanacija in porušitve), pogost način delitve pa je tudi na 
visoke gradnje (zgradbe) ter nizke gradnje (ceste, železnice, mostovi). Gradnjo stavb in gradbenih objektov ureja država z 
gradbenimi predpisi. Gradbena zakonodaja, ki je bila do prve polovice 19. stoletja še brez nekih enotnejših okvirjev, se je v 
drugi polovici 19. stoletja začela razvijati v obliki stavbinskih redov. Najprej so jih začela predpisovati posamezna deželna 
glavna mesta v monarhiji, redi pa so v glavnem obveljali še v času prve Jugoslavije. Gradbeništvo je zaradi obnove in novih 
gradenj kot dejavnost po drugi svetovni vojni hitro zrasla. Iz planskega načina gospodarstva, kjer je gradbeništvo odigralo 
eno ključnih vlog, je postopoma prešlo na (pol)tržni princip, ko so si gradbena podjetja morala sama zagotavljati delo. Od leta 
1952 se je gradbeništvo v Sloveniji razvijalo v povprečju hitreje kot druge gospodarske panoge, dvigovalo pa se je vse do 80. 
let. V tem času so se tudi na širšem območju delovanja rajona Zgodovinskega arhiva Celje (v Celju, Velenju, Trbovljah) razvila 
številna gradbena podjetja, ki so gradila v glavnem doma, uspešno pa so projektirala in gradila tudi v tujini. Od 80. let 20. 
stoletja je gradbeništvo zaradi zmanjšanja investicij postopoma padalo, v času po osamosvojitvi Slovenije pa so gradbena 
podjetja spet širila dejavnost predvsem na račun državnih investicij (avtoceste) ter rasti nepremičninskega trga, toda konec 
prvega desetletja v 21. stoletju se je trend spet zasukal navzdol. Tudi sistem organiziranja gospodarskih subjektov s področja 
gradbeništva je v večini glavnih smernic sledil nivoju organiziranosti, ki je opisan v kulturnem kontekstu skozi zgodovinski 
pregled skupine fondov predelovalne dejavnosti (v gradbeništvu danes podjetja spet pretežno delujejo na osnovi organizi-
ranja oblik delniških družb).

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 3, Ljubljana 1987, str. 353–358.

gRADbeNO PODjetje gRADItelj tRbOVlje SI_ZAC/0780

ČAS NASTANKA: 1952–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Avgusta 1951 je Mestni ljudski odbor Trbovlje ustanovil Mestno gradbeno podjetje Megrad Trbovlje. Leta 1954 se je podjetje 
preimenovalo v Gradbeno podjetje Graditelj Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranila Skupščina občine Trbovlje. Fond je nastal z izločitvijo gradiva iz fonda 
likvidiranih podjetij Ljudskega odbora mestne občine Trbovlje.

VSEBINA
Zapisniki samoupravnih organov, 1952–1955; zaključni računi, 1952–1955; pravilniki, 1952–1955; gradbena dokumentacija.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

OKRAjNO gRADbeNO PODjetje OgRAD tRbOVlje SI_ZAC/0781

ČAS NASTANKA: 1947–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajno gradbeno podjetje Ograd je do leta 1951 opravljalo dejavnost na področju gradbeništva za trboveljski okraj.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranila Skupščina občine Trbovlje. Fond je bil formiran po izločitvi gradiva iz 
fonda likvidirana podjetja Ljudskega odbora mestne občine Trbovlje

VSEBINA
Zaključni račun, 1947; plačilni seznami, mezdne liste, 1947–1951.
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SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

CeStNO PODjetje Celje SI_ZAC/1289

ČAS NASTANKA: 1837–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 8,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 81 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Cestna podjetja so v preteklosti poslovala v okviru lokalnih oziroma republiških oblasti (Uprava za ceste Socialistične republike 
Slovenije – tehnična sekcija Celje). Leta 1959 je bila v sklopu reorganizacije okrajne uprave ustanovljena Okrajna direkcija za 
ceste. Cestno podjetje v Celju je bilo ustanovljeno z aktom Izvršnega sveta Ljudske skupščine Ljudske republike Slovenije leta 
1961 in začelo delovati z letom 1962. Temelj ustanovitve je bila reorganizacija službe vzdrževanja in gradnje javnih cest po 
temeljnem zakonu o javnih cestah in temeljnem zakonu o cestnih podjetjih (Ur. l. SFRJ, št. 27/61), s katerim se je ta dejavnost 
izločila iz pristojnosti državnih upravnih organov in prešla v družbeno upravljanje. Leta 1975 se je v Cestnem podjetju Celje 
formirala organizacija združenih cestnih podjetij s štirimi TOZD-i: Vzdrževanje cest, Mehanizacija, Gradnje ter Kamnolom v 
Veliki Pirešici s proizvodnjo asfalta. Dejavnost podjetja v času po lastninjenju nadaljuje CM Celje – Ceste mostovi Celje, družba 
za nizke in visoke gradnje (od leta 1995).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec. Deloma je bilo k fondu priključeno razsuto gradivo, naj-
deno v skladišču.

VSEBINA
Razni pravilniki in statut, 1962–1967; zapisniki organov podjetja, 1968–1994; načrti za objekte, 1837–1976; zaključni računi, 
1962–1974.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2007)

INgRAD VNg Celje SI_ZAC/1337

ČAS NASTANKA: 1976–2002
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Gradbeno podjetje Ingrad (krajše GIP Ingrad) Celje je nastalo 31. 12. 1958, ko se je 5 celjskih gradbenih podjetij združilo v eno 
(predhodna celjska gradbena podjetja so bila: Celjgrad, Graditelj, Beton, Savingrad in Stavbenik). Leta 1976 so se mu priključili 
še kamnolom v Libojah, 1977. gradbeni podjetji Rogaška Slatina in Gradbeništvo iz Žalca ter leta 1981 Megrad iz Ljubljane. 
Leta 1973 se je Ingrad povezal s 6 gradbenimi podjetji v združenje GIPOSS. Leta 1992 se je družbeno podjetje Gradbeno in-
dustrijsko podjetje Ingrad, p.o., Celje preoblikovalo v Holding Ingrad koncern, gradbeništvo, inženiring, proizvodnja, d.o.o., 
Celje. Lastninsko preoblikovanje družbe v delniško družbo se je izvedlo leta 1998. Leta 1992 so v Ingrad koncern spadale 
naslednje družbe: Ingrad VNG, d.o.o., Celje, Ingrad Gramat, d.d., Celje, Ingrad projektivni biro, d.o.o., Celje, Ingrad zid, d.o.o., 
Celje, Ingrad IGM, d.o.o., Celje, Ingrad gradbeništvo, d.o.o., Rogaška Slatina, Ingrad lesno podjetje, d.o.o.,Gomilsko, Ingrad 
inženiring, d.o.o., Celje, Ingrad gostinstvo, d.o.o., Celje in Ingrad strokovne storitve, d.o.o., Celje. Podjetje Ingrad VNG (visoke, 
nizke gradnje) je šlo v stečaj leta 2004.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statut Ingrad p.o.; vpisnik inovacij, 1986–1990; bilance, 1992, 1993; skupščine, 1999–2001; pravilnik o notranji organizaciji, 
1998; razvojni program podjetja, 2000–2004; planiranje, 1976–1980; poslovni načrti, 1996–2002.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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gRADIS Celje SI_ZAC/1446

ČAS NASTANKA: 1959–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 4,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 44 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Velik del zgodovine celjskega Gradisa je vezan na nekoč zelo obsežen poslovni sistem Gradis. Vlada Ljudske republike Slovenije 
je 4. oktobra 1945 ustanovila Gradbeno direkcijo Slovenije – Gradis in v njej združila vso obstoječo in nacionalizirano meha-
nizacijo in opremo. Leta 1946 se je podjetje preimenovalo v Gradbeno industrijsko podjetje Gradis in v okviru obnove tedanje 
države začelo z obnovo in gradnjo velikih tovarn in drugih strateških objektov (železarne, elektrarne). Podjetje je kasneje 
ustanavljalo številna podjetja v tujini, prvega leta 1964 v Zvezni republiki Nemčiji (detaširana enota) in gradilo številne objekte 
tudi v Avstriji, Franciji, Libiji, pozneje pa tudi v Iraku, Kuvajtu, Siriji, Sovjetski zvezi. Od ustanovitve pa do konca sedemdesetih 
let je bil Gradis največje gradbeno podjetje v Sloveniji. Celotno podjetje Gradis je imelo leta 1987 kar 7375 delavcev (od tega 
245 v tujini). Po novih zakonih se je Gradis (SOZD GIP Gradis) leta 1972 preoblikoval v TOZD-e, katerih eden je postala prejšnja 
operativna gradbena enota Celje. Celjski Gradis je v osemdesetih letih gradil številne poslovno-stanovanjske objekte v Celju, 
Laškem, Žalcu, Velenju; pomembnejši so še objekti v Pivovarni Laško, rudniku Velenje, Termoelektrarna Šoštanj, Hidroelek-
trarna Vrhovo, Bolnišnica Celje, Kovinotehna, Cinkarna, Etol, TKI Hrastnik, športna dvorana Tri lilije v Laškem, bencinski servisi 
Petrola in OMV, številne šole, obnove cerkva … Kljub temu, da je bil Gradis usmerjen predvsem v visoke gradnje, je celjski 
Gradis zgradil tudi več mostov (Ljubno, Trbovlje, Velenje, Celje, Laško) in viaduktov na slovenskem avtocestnem križu. Leta 
1990 se je sistem Gradis preoblikoval, ustanovila so se samostojna podjetja, ki pa so skupaj kot krovno podjetje ustanovila 
Gradis, d.o.o. V zahtevnejših projektih še danes deluje Gradis kot GIZ (gospodarsko interesno združenje), ki prevzema posle, 
ki zahtevajo angažiranje več podjetij iz Gradisove sestave. Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v Celju, opr. št. St 398/2010 
29. 3. 2010 se je za podjetje Gradis Celje vpisal začetek stečajnega postopka.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje imel v hrambi ustvarjalec.

VSEBINA
Registracije podjetja, 1979–1997; zapisniki organov upravljanja, 1953–1993; gradiva družbenopolitičnih organizacij v podjetju, 
1967–1989; normativi in standardi, 1959–1996.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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tRgOVINA SI_ZAC_A.653

ČAS NASTANKA: 1935–2001
KULTURNI KONTEKST

Trgovina kot način menjave s ponujanjem blaga za blago ali drugo plačilo je ena najstarejših človekovih dejavnosti ter hkrati 
ena od osnov razvoja civilizacije. V moderni družbi od druge polovice 19. stoletja jo je najbolj neposredno zadevala obrtna 
zakonodaja. Pravne osnove po meščanski revoluciji v Avstriji je trgovini uredil cesarski patent leta 1852, nato pa obrtni red 
leta 1859, sloneč na načelih obrtne svobode. Trgovino je natančneje urejal zakon iz leta 1862, vzporedno pa so se spreminjali 
še specialni zakoni in naredbe. Prenovljeno obliko je obrtni red dobil z zakonom leta 1907 in ministrsko naredbo iz istega 
leta. Zakon o obrteh je leta 1931 prinesel posebne odredbe za posamezne obrti. Trgovinski zakon je leta 1937 razlikoval: javne 
trgovinske družbe, komanditne družbe, delniške družbe, družbe z omejeno zavezo, tajne družbe in tuje trgovinske družbe. 
Trgovina je bila v tem času večinoma v lasti zasebnikov, na področju notranje trgovine pa so prevladovale: trgovina z mešanim 
blagom, z lesom, poljedelskimi pridelki in življenjskimi potrebščinami. Trgovci so se organizirali v strokovna združenja – gremije.
Po drugi svetovni vojni je bila trgovina podržavljena. Skoraj vsa veletrgovska in drobnoprodajna podjetja so bila nacionalizi-
rana s prvo nacionalizacijo (v letih 1946–1948), dokončno pa z drugo dopolnilno nacionalizacijo (v letih 1948–1950). Trgovino 
po drugi svetovni vojni lahko razdelimo na čas državnega administrativnega upravljanja in čas družbenega upravljanja. 
V prvem obdobju je imela bolj distributivno vlogo, v drugem pa se je postopoma preusmerjala na tržni sistem. Po letu 1991 
je posebej v trgovini na drobno prišlo do večjih sprememb zaradi lastninjenja in denacionalizacije. Nastalo je veliko novih 
podjetij, zlasti malih, zasebnih in družinskih, na trg pa so vstopila tudi večja tuja trgovska podjetja. Sprva so večji trgovski 
sistemi stagnirali, a so posamezna večja trgovska podjetja z združevanjem, odkupom delnic konkurence in odpiranjem novih 
trgovin na trgu skoraj popolnoma uveljavila le večje trgovske verige.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 13, Ljubljana 1999, str. 328–333.

SAVA PAPIR KRšKO SI_ZAC/0545

ČAS NASTANKA: 1991–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle, 2 zaboja
HISTORIAT USTVARJALCA

Sava papir, d.o.o., Trgovsko podjetje za papir in celulozo Krško sta ustanovila leta 1991 Videm, Celuloza papir in papirni izdelki 
Krško ter Leykam-Mürztaler iz Gratkorna (Avstrija). Podjetje je šlo leta 1997 v stečaj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do predaje v Zgodovinski arhiv Celje v hrambi pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Gradivo ob ustanovitvi in pravila, 1991; zaključni računi, 1991–1993; dokumentacija o stečaju podjetja Videm Krško, 1993; 
stečajna dokumentacija, 1997.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

OKRAjNI mAgAZIN Celje SI_ZAC/0806

ČAS NASTANKA: 1939–1953
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Trgovsko podjetje Okrajni magazin Celje je leta 1947 ustanovil Okrajni ljudski odbor (OLO) Celje. V likvidacijo je prešlo s 
sklepom OLO Celje januarja 1952.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo po likvidaciji predano v hrambo Skupščini občine Celje.

VSEBINA
Pravila podjetja, 1947; bilance, 1947, 1951; pregled poslovanja, 1952; spisi o likvidaciji, 1952–1953; matična knjiga delavcev; 
Pucer Anica, poslovna knjižica, 1939.
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SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

SlOVeNIjA meRKUR Celje SI_ZAC/0807

ČAS NASTANKA: 1958–1975
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Pravni predhodnik podjetja Slovenija Merkur Celje je bil Posrednik Celje, ustanovljen po odločbi Mestnega ljudskega odbora 
Celje leta 1946. Leta 1963 se je podjetje preimenovalo v Slovenija Merkur. V letih 1946–1971 je bilo podjetje enovito, po letu 
1971 pa reorganizirano v šest TOZD-ov s svojimi filialami: Celje, Maribor, Zagreb, Skopje, Beograd in Sarajevo. Slovenija Merkur, 
trgovsko podjetje na veliko in malo ter zastopanje tujih firm, s.o.p.o., filiala Celje na sedežu Stanetova 20 je poslovalo do leta 
1975, leta 1978 pa je bilo izbrisano iz registra.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je po prenehanju ustvarjalca prevzela v hrambo Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Matična knjiga; personalna knjiga; plačilni seznami, 1958–1975.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

tRgOVSKO PODjetje VeletRg VeleNje SI_ZAC/0808

ČAS NASTANKA: 1964–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Trgovsko podjetje za nakup in prodajo blaga na veliko in malo Veletrg Velenje je novembra 1964 ustanovil Rudnik lignita 
Velenje. Na osnovi sklepa Skupščine občine Velenje avgusta 1965 je podjetje prešlo v likvidacijo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Registracija podjetja, 1964; statut podjetja, 1964; zapisniki sej upravnega odbora, 1964; zaključni račun, 1965; spisi o likvidaciji, 
1965; matična knjiga delavcev, 1964–1965.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

tRgOVSKO PODjetje SADje-ZeleNjAVA šOštANj SI_ZAC/0809

ČAS NASTANKA: 1959–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Trgovsko podjetje Sadje-zelenjava Šoštanj je novembra 1958 ustanovil Občinski ljudski odbor Šoštanj. Leta 1961 je bilo pod-
jetje likvidirano.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje bilo hranjeno pri ustvarjalcu.
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VSEBINA
Zaključni račun, 1959; spisi likvidacijskega postopka, 1961–1968.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

SUVItA Celje SI_ZAC/0838

ČAS NASTANKA: 1992–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Suvita, trgovsko podjetje, d.o.o. je delovalo kratek čas v Celju na naslovu Cesta v Trnovlje 10 a. Leta 1999 je šlo v stečaj.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.
VSEBINA

Statut, 1992; razne pogodbe, 1992–1995; stečaj, 1994–1999; tožbe, 1993–1998; zaključni račun, 1996.
SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)

tRgOVSKO PODjetje FRANC StRUPI Celje SI_ZAC/1248

ČAS NASTANKA: 1935–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 24 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Trgovsko podjetje je leta 1903 ustanovil oče Franca Strupija in je obstajalo do leta 1936. Istega leta je Franc Strupi podjetje 
na novo registriral. Franc Strupi je bil zelo spoštovana osebnost, razgledan in cenjen kot mojster, ter eden večjih obrtnikov, 
ki so mu bila zaupana velika dela. Njegovi najbolj znani referenci sta zasteklitev Tehniške fakultete v Ljubljani in Narodne in 
univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Podjetje je obratovalo od leta 1936 do 1948.

HISTORIAT FONDA
Gradivo so do predaje Zgodovinskemu arhivu Celje hranili sorodniki, družina Krapež v Celju.

VSEBINA
Prijave registracije trgovine in obrti, 1946–1950, prenehanje obrti, 1948; finančna dokumentacija (glavne knjige, blagajniške 
knjige), 1936–1948; razni projekti zastekljevanja; okrožnice Združenja trgovcev Celje, 1945–1948; saldakonti krediterjev, 
1935–1936; Franc Strupi, odločba o zaposlitvi, 1959.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2003)

KOVINOteHNA Celje SI_ZAC/1258

ČAS NASTANKA: 1952–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno, fotografsko in filmsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 11,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 113 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kot veletrgovina z železnino izhaja Kovinotehna iz podjetja Jožefa Vitala Rakuscha. Njegov naslednik Daniel Rakusch je kupil 
leta 1842 stavbo v današnji Stanetovi ulici in začel leta 1863 trgovati z železnino (kasnejši Železninar). 1903. je pridobil moderno 
skladišče. Bil je uspešen trgovec in je leta 1936 odprl podružnico v Bački Palanki. 1945. je bila trgovina nacionalizirana, 1946. 
pa jo je nasledilo državno trgovinsko podjetje Železnina, podružnica Celje. Z odločbo Mestnega ljudskega odbora Celje je 
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bilo leta 1952 ustanovljeno podjetje, ki se je leta 1954 preimenovalo v Kovinotehno, veletrgovino s tehničnim blagom, leta 
1965 pa dodalo še uvoz-izvoz. Podjetje se je ukvarjalo s trgovino na debelo in drobno, z zunanjo trgovino in inženiringom. 
Intenzivno je širilo mrežo trgovin po Sloveniji in tudi zunaj nje. V letu 1989 se je Kovinotehna organizirala kot družbeno podjetje 
Kovinotehna, p.o., v letu 1991 pa se je z dokapitalizacijo iz sredstev zadržanih plač preoblikovala v delniško družbo Kovino-
tehna, d.d. Skupščina družbe Kovinotehna, d.d. je leta 1995 na podlagi potrjenega programa lastninskega preoblikovanja 
sprejela akt o lastninskem preoblikovanju in statut družbe. Leta 2000 je izpeljal prevzem Kovinotehne kranjski Merkur, d.d.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje imel na skrbi kupec Kovinotehne, Merkur Kranj.

VSEBINA
Statut, 1991; pravilniki, 1982, 1987–1992; samoupravni akti, 1978–1989; zapisniki raznih organov podjetja, 1981–2000; zaključni 
računi, 1952–1990; informativni bilten in časopisno gradivo, 1984–2001; analize, 1990–1997; fotografije.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2005)
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PROmet, SKlADIščeNje SI_ZAC_A.654

ČAS NASTANKA: 1976–2006
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov s področja prometa in skladiščenja združuje fonde ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki so v svoji dejavnosti 
opravljali najpogosteje funkcijo prevoza dobrin in ljudi. Z vidika prometa in skladiščenja se je skozi zgodovino območje 
Spodnje Štajerske pokazalo v svojem geostrateškem smislu kot zanimivo ne le z vidika servisiranja teh dejavnosti lokalnih 
proizvajalcev in ljudi, ampak tudi v smislu prehodnega tranzitnega območja. Južna železnica sredi 19. stoletja in gradnja 
hitrih cest je spodbudila razvoj raznolikih gospodarskih aktivnosti lokalnega okolja, med njimi tudi dala vzgib temu okolju, 
da se prepozna kot logističen center. Oblike organiziranja gospodarskih subjektov na področju prometa in skladiščenja so 
sledile zgodovinskim procesom spreminjanja na drugih gospodarskih področjih, tako skozi prizmo rasti te dejavnosti (od 
posameznikov, npr. furmanov ali drugih obrtnikov k družbam) kot tudi skozi organizacijske spremembe, ki so jih povzročile 
spremenjene družbeno-politične ali ekonomske razmere.

megRA lAšKO SI_ZAC/0830

ČAS NASTANKA: 1988–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje Megra Laško, delovna organizacija za opravljanje storitev na področju gradbeništva in prevozništva je obstajalo v 
letih 1988–1993.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje bilo hranjeno pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Zaključni računi, 1988–1993; plačilni seznami, 1988–1993; inventurni zapisniki, 1993.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1996)

tRANSPORt KRšKO SI_ZAC/0837

ČAS NASTANKA: 1976–2006
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel, 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Transport Krško je bil ustanovljen leta 1959 in ves čas svojega obstanka posloval na naslovu Cesta krških žrtev 133, Krško. Leta 
1989 se je iz delovne organizacije Transport, podjetje za cestni in tovorni promet, p.o., Krško preoblikoval v Transport Krško p.o. 
Leta 1995 je podjetje postalo delniška družba: Transport, d.d., cestni, tovorni promet, špedicija in servis. Po letu 2000 je podjetje 
zašlo v likvidnostne težave. Leta 2007 je šlo podjetje Transport Krško, podjetje za cestni tovorni promet, d.d., v likvidacijo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje bilo v hrambi pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Samoupravni sporazumi in pravilniki, 1977–1992; zapisniki sej delavskega sveta, 1976–1987; gradiva nadzornega sveta, 
1992–1997; gradivo sindikata in sveta delavcev, 1997–2006.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)
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gOStINStVO SI_ZAC_A.655

ČAS NASTANKA: 1951–1997
KULTURNI KONTEKST

Tradicija gostilničarstva kot obrtne dejavnosti, ki se ukvarja s prehranjevanjem in prenočevanjem gostov, ima v Sloveniji 
pomembno vlogo. Gostilne oziroma po njeni funkciji njim sorodni prostori (kavarne, hoteli, bari, vinotoči …) na Spodnjem 
Štajerskem niso odigrali le pomembne vloge kot pridobitna dejavnost v smislu iskanja gostov glede na prehodno lego območja, 
ampak so z uvajanjem društvenega življenja in uvedbo volilne pravice postali zelo pomembna družbena in družabna sredi-
šča. V Dravski banovini je po podatkih Zveze gostilničarskih združenj leta 1938 bilo okrog 5250 lastnikov gostinskih obratov, 
z zaposlenimi in njihovimi družinskimi člani pa naj bi od gostinstva takrat živelo okrog 25.000 ljudi. Po drugi svetovni vojni 
je v letih 1946–1954 večina gostiln prešla v družbeno last, od 60. let dalje pa se spet opaža trend privatne iniciative na tem 
področju. Zaradi usmerjanja razvoja gostinstva so leta 1952 ustanovili gostinsko zbornico kot specialno zbornico, ki pa se je 
leta 1964 vključila v Gospodarsko zbornico Slovenje. Gostinstvu se v zadnjih desetletjih vse bolj veča pomen v smislu turistične 
dejavnosti in že dolgo ne gre več zgolj za ožjo tradicionalno obrt. Gostinsko dejavnost v Sloveniji danes po eni strani pokrivajo 
bodisi samostojni podjetniki, ki so organizirani v okviru obrtno-podjetniških zbornic, bodisi večja podjetja, ki so od leta 2007 
organizirana v Turistično gostinsko zbornico pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 3, Ljubljana 1987, str. 315–316.
Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici kraljevine Jugoslavije, Ljubljana 1939, str. 355–365.

gOStINSKO PODjetje RUDAR tRbOVlje SI_ZAC/0532

ČAS NASTANKA: 1954–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 5,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 54 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1962 je bilo formirano Gostinsko podjetje Hotel Rudar (s spojitvijo gostišča Dalmatinska klet in Dolenjka). Z združeva-
njem enot v podjetje (Majolka, Zasavje, Delavski dom, Slaščičarna …) je podjetje raslo; leta 1974 je imelo Gostinsko podjetje 
Hotel Rudar 12 poslovnih enot. Do leta 1977 se je preimenovalo (preoblikovalo) v ABC Gostinsko slaščičarsko podjetje Rudar 
Trbovlje in kasneje v Gostinsko podjetje Rudar Trbovlje. Leta 1997 je podjetje šlo v stečaj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zaključni računi, 1954–1997; pravilniki in registracije podjetja, 1962–1989; odjave delavcev, 1965–1997; plačilne liste, 1957–1997.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)

meStNA SlAščIčARNA šOštANj SI_ZAC/0801

ČAS NASTANKA: 1951–1966
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Obrtno podjetje Mestna slaščičarna Šoštanj je ustanovil Mestni ljudski odbor Šoštanj leta 1951. Na osnovi odločbe Skupščine 
občine Velenje je leta 1966 prešla v likvidacijo, ki je bila zaključena v letu 1967.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Registracija podjetja, 1951–1966; pravila podjetja, 1951; statut podjetja, 1965; razni pravilniki, 1952, 1955, 1959, 1961, 1962; 
zaključni računi, 1953–1966.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

gOStIšče POD KlečKO tRbOVlje SI_ZAC/0811

ČAS NASTANKA: 1961–1966
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Gostišče Pod Klečko Trbovlje je februarja 1958 ustanovil Občinski ljudski odbor Trbovlje, leta 1963 pa se je začel likvidacijski 
postopek.

HISTORIAT FONDA
Fond je nastal z izločitvijo gradiva iz fonda Likvidirana podjetja Ljudskega odbora mestne občine Trbovlje.

VSEBINA
Spisi o registraciji in likvidaciji gostišča, 1962–1966; zaključni račun, 1962; periodični obračun, 1961–1962.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

gOStIšče KleK tRbOVlje SI_ZAC/0812

ČAS NASTANKA: 1960–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Gostišče Klek Trbovlje je leta 1960 ustanovil Občinski ljudski odbor Trbovlje. Novembra 1960 se je začel likvidacijski postopek, 
ki je bil zaključen leta 1963.

HISTORIAT FONDA
Fond je nastal že pred letom 1985 z izločitvijo gradiva iz fonda Likvidirana podjetja Ljudskega odbora mestne občine Trbovlje.

VSEBINA
Pravila za Gostišče Klek, 1960; poročilo in bilanca likvidacijske komisije, 1962–1963.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

gOStIšče NA HRIbčKU tRbOVlje SI_ZAC/0813

ČAS NASTANKA: 1959–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Gostišče na Hribčku je leta 1960 ustanovil Občinski ljudski odbor Trbovlje, leta 1963 pa je prešlo v likvidacijo.
HISTORIAT FONDA

Fond je nastal že pred letom 1985 z izločitvijo gradiva iz fonda likvidirana podjetja Ljudskega odbora mestne občine Trbovlje.
VSEBINA

Zaključni računi in poslovna poročila, 1960–1963; odločbe, sklepi, pogodbe, 1959–1962.
SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)
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gOStIšče DImNIK tRbOVlje SI_ZAC/0814

ČAS NASTANKA: 1954–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Gostišče Dimnik Trbovlje je leta 1957 ustanovil Občinski ljudski odbor Trbovlje. Pred tem je to gostinsko podjetje delovalo v 
okviru Športnega društva Svoboda Trbovlje. V likvidacijo je prešlo leta 1963.

HISTORIAT FONDA
Fond je nastal že pred letom 1985 z izločitvijo gradiva iz fonda Likvidirana podjetja Ljudskega odbora mestne občine Trbovlje.

VSEBINA
Pravila gostišča, 1954; zaključni računi, 1959–1962.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2007)

mINImARKet IN gOStIšče VOglAR leSKOVeC SI_ZAC/1103

ČAS NASTANKA: 1994–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Z datumom 16. 3. 1994 je bila zaznamovana statusna sprememba Milene Voglar v samostojno podjetnico, ki je na naslovu Anke 
Salmič 11 v Leskovcu registrirala dejavnost gostilne ter trgovine na drobno z mešanim blagom. Okrožno sodišče v Krškem je 
3. 3. 1995 sprejelo sklep o stečaju samostojne podjetnice. S sklepom istega sodišča je bil stečajni postopek zaključen 27. 9. 1996.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo v depoju Zgodovinskega arhiva Celje najdeno nepopisano in neoznačeno. Najverjetneje je, da je po stečaju 
ustvarjalca gradivo imela v hrambi Upravna enota Krško in je bilo prevzeto v arhiv s prevzemom fonda Skupščine občine Krško.

VSEBINA
Računovodska dokumentacija, 1994, stečajna dokumentacija, 1995.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2010) 
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StROKOVNe IN teHNIčNe DejAVNOStI SI_ZAC_A.658

ČAS NASTANKA: 1952–1995
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov strokovnih in tehničnih dejavnosti združuje različne fonde ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki so imeli v 
širšem procesu gospodarskega delovanja najpogosteje vlogo strokovnega svetovanja, načrtovanja, planiranja, inženiringa, 
projektiranja, izvajanja tržnih raziskav … Sistemi organiziranja teh gospodarskih subjektov so (bili) različni – od posameznih 
samostojnih podjetij do poslovnih združenj.

PROjeKtIVNI bIRO Celje SI_ZAC/0828

ČAS NASTANKA: 1952–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Projektivni biro Celje je januarja 1951 ustanovil Mestni ljudski odbor Celje. Leta 1961 je prešel v likvidacijo. Projektivni atelje 
Celje pa je januarja 1953 ustanovil Okrajni ljudski odbor Celje. V likvidacijo je prešel leta 1961.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Odločba o ustanovitvi Projektivni atelje, 1953; pravila Projektivni atelje, 1953, 1956–1957; zaključni računi Projektivni atelje, 
1953–1958, 1960; zapisniki samoupravnih organov Projektivni biro, 1954–1960; zaključni računi Projektivni biro, 1956–1960;  
matična knjiga; personalna odločba, 1952.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

RAZVOjNI CeNteR Celje SI_ZAC/1335

ČAS NASTANKA: 1957–1995
ZVRST GRADIVA: arhitekturne in tehnološke risbe, kartografsko in spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 20,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 139 arhivskih škatel, 66 map
HISTORIAT USTVARJALCA

Razvojni center Celje je nastal 30. januarja 1976 z dogovorom 68 delovnih organizacij, ki so se obvezale, da strnejo svoje zmo-
gljivosti v dosego skupnega smotra v obliki temeljne organizacije združenega dela (TOZD), ki jih je na osnovi gospodarskih in 
socialnih ugotovitev predpisoval tedanji samoupravno-socialistični red. Razvojni center je nase prevzel naloge, ki so jih dotlej 
izvajali geodetski zavod, zavod za gospodarstvo, investicijski biro in sklad za urejanje zemljišč. Razvojni center Celje je deloval 
kot organizacija združenega dela, ki so jo sestavljale naslednje enote: TOZD planiranje, TOZD projektiva, TOZD ekonomsko 
in organizacijsko svetovanje, informatika in AOP, TOZD nadzor, po letu 1977 pa še TOZD informacijsko-računalniški center 
in TOZD urejanje stavbnih zemljišč. Pred preoblikovanjem v več podjetij v začetku 90. let (Razvojni center IRC Celje, d.o.o., 
Razvojni center planiranje, d.o.o., Razvojni center inženiringi, d.o.o.) je enovit Razvojni center deloval v upravni zgradbi na 
naslovu Ul. XIV. divizije 14, Celje. Nosilka pretežnega dela dejavnosti bivšega Razvojnega centra je družba Razvojni center 
inženiringi, d.o.o., ki je arhivu tudi predala gradivo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Urbanistični načrti, zazidalni načrti, prostorski plani (Celje, Hrastnik, Radeče, Šmarje pri Jelšah, Laško, Žalec, Kumrovec, Škofja 
Loka, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Voličina, Vojnik, Cerkvenjak, Krmelj …), 1957–1995.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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ZAVOD ZA NAPReDeK gOSPODARStVA Celje SI_ZAC/1409

ČAS NASTANKA: 1971–1974
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zavod je ustanovil Okrajni ljudski odbor Celje z odločbo dne 29. 10. 1958. Njegova naloga naj bi bila, da na območju okraja 
obravnava gospodarske faktorje in daje pobude za ukrepanje (izdelava analiz, investicijskih programov, elaboratov; izdelava 
pravilnikov za gospodarske subjekte; organizacija izobraževanj; založniška dejavnost). Leta 1960 je zavod prevzel naloge 
Projektivnega biroja in z njim združenega Projektivnega ateljeja. Po letu 1976 je njegove naloge v glavnem prevzel Razvojni 
center Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo do leta 2006 hranjeno v okviru interne knjižnice Zgodovinskega arhiva Celje.

VSEBINA
Obrt Celjske regije do leta 1986 in leta 2001, 1971; Infrastrukturno gospodarstvo Celjske regije v dolgoročnem programu 
30 let, 1971; Razvoj gozdarstva v celjski regiji do 1985, 1971; Problematika razvoja Kozjanskega, 1972; koncepti in strategije 
dolgoročnega razvoja različnih gospodarskih panog in dejavnosti; stanje in dolgoročne razvojne težave v prostoru celjske 
regije, 1973–1974.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2006)
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DRUge RAZNOVRStNe POSlOVNe DejAVNOStI SI_ZAC_A.659

ČAS NASTANKA: 1880–2000
KULTURNI KONTEKST

V to skupino fondov razvrščamo fonde, ki niso razporejeni med druge podskupine storitvenih dejavnosti. Med temi je kar 
nekaj fondov ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki so presegli zgolj značaj lokalne vpetosti delovanja.

CeljSKA ObRtNA RAZStAVA Celje SI_ZAC/0819

ČAS NASTANKA: 1936–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Celjska obrtna razstava, registrovana zadruga z omejeno zavezo, je bila ustanovljena konec leta 1936. Namen zadruge je bil 
organiziranje obrtnih razstav. V začetku leta 1940 je zadruga prenehala delovati.

HISTORIAT FONDA
Dokumenti, ki obsegajo fond, so bili prvotno do leta 1984 pomešani v zbirnem fondu z oznako »Varia«. Gradivo je prišlo v 
arhiv z zapuščino Franca Kotnika.

VSEBINA
Zapisniki sej upravnega in nadzornega odbora, 1936–1940; pristopnice članov, 1936–1940.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Hostnik, 1984)

CeljSKA RAZStAVA Celje SI_ZAC/0827

ČAS NASTANKA: 1956–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Celjska razstava, finančno samostojni zavod Celje, je bil ustanovljen z odločbo Okrajnega ljudskega odbora (OLO) Celje aprila 
1957. Namen zavoda je bil organiziranje in prirejanje gospodarskih razstav. S sklepom OLO Celje je zavod prešel v likvidacijo 
februarja 1962.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je po likvidaciji zavoda do predaje hranila Skupščina občine Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej samoupravnih organov, 1957; zaključni računi, 1957, 1959; pravila zavoda, 1957; izbris iz sodnega registra, 1962; 
teza za program Celjskega tedna, 1956.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

HmeZAD gRAmeS žAleC SI_ZAC/0831

ČAS NASTANKA: 1991–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje Hmezad Grames poslovne storitve, p.o., Žalec je nastalo z delitvijo podjetja Hmezad Grames, p.o., Žalec, ko je delavski 
svet 25. 11. 1991 sprejel sklep, da se podjetje reorganizira tako, da se iz prejšnjih delovnih enot oblikujejo nova podjetja in s 
tem podjetje Hmezad Grames, p.o. preneha obstajati. Podjetje je nastalo iz Strokovne službe podjetja Hmezad Grames, p.o., 
Žalec in se je oblikovalo kot podjetje v družbeni lastnini. Vpisano je bilo v sodni register Temeljnega sodišča v Celju s sklepom 
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Srg. 218/92 z dne 18. 2. 1992. S sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. 94/93 14. 3. 1994 se je nad podjetjem Hmezad Grames 
poslovne storitve, p.o., Žalec začel stečajni postopek.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje Zgodovinskemu arhivu Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Ustanovitev podjetja, 1991; statut podjetja, 1992; zaključno poročilo stečajnega dolžnika, 1996.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1996)

POgRebNI ZAVOD Celje SI_ZAC/1228

ČAS NASTANKA: 1880–1981
ZVRST GRADIVA: spisovno in kartografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 3,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 23 arhivskih škatel, 8 kartotečnih škatel, 1 zaboj
HISTORIAT USTVARJALCA

V začetku osemdesetih let 19. stoletja se je tudi v Celju zaradi urbanističnih, regulacijskih in tudi higienskih razlogov začela 
»moderna« doba pokopavanja umrlih. Prvotna pokopališča, ki so se nahajala v neposredni bližini cerkva, so bila opušče-
na. Od tedaj so tudi v arhivu ohranjene evidence o pokopanih. Leta 1878 je mestna občina Celje kupila zemljišče v naselju 
Čret (danes mestno pokopališče), kjer so z letom 1880 tudi začeli s pokopavanjem. V letu 1887 je kupila občina še zemljišče 
na Golovcu in tam uredila še eno pokopališče (t. i. okoliško pokopališče). Dvoje pokopališč je tudi zrcalilo prvotno izrazito 
dvojno nacionalno podobo Celja. Na okoliškem pokopališču so že od tridesetih letih 20. stoletja omejevali pokope in z 
dokončnim slovenskim »prevzemom« mesta v času stare Jugoslavije so tedaj začeli razmišljati o preureditvi pokopališča v 
»park zaslužnih«. Dokončno so okoliško pokopališče opustili v sedemdesetih letih 20. stoletja, potem ko je bilo že skoraj pol 
stoletja snovanje usmerjeno v povečevanje mestnega pokopališča. Tudi evangeličani so že od konca 19. stoletja opuščali 
svoje pokopališče ob Koprivnici pri sv. Andreju in sprejeli oddelek na mestnem pokopališču. Do pomembne spremembe je 
prišlo leta 1907, ko je mesto ustanovilo posebni pogrebni zavod. Od tedaj so v arhivu tudi vodene glavne evidenčne knjige. 
Pred institucionalizacijo te dejavnosti leta 1907 je torej za oskrbo vseh del na pokopališču skrbel le en grobar oziroma vrtnar, 
za pokopališče pa komisija, ki so jo sestavljali trije člani mesta (od tega vsaj en član mestnega odbora), mestni fizik, mrliški 
oglednik ali njegov namestnik in pogrebni komisar, ki je bil zadolžen za poslovanje s strankami. Prevoze so opravljali razni 
obrtniki. Sistem uprave pokopališča se ni bistveno spremenil tudi po propadu habsburške monarhije. Vodstvo pogrebnih in 
pokopaliških zadev je prevzel poseben občinski odsek, neposredno upravo pa je vodil mestni uradnik, ki je imel v pomoč tudi 
nadzornika pokopališča. Obdobje stare Jugoslavije je zaznamovalo komunalno preurejanje, skrb za vojaške grobove, zaplet 
pri nabavi krst, nakup avtofurgona (1937) … Leta 1947 je mestni ljudski odbor (MLO) ustanovil samostojno komunalno pod-
jetje: Pogrebni zavod MLO Celje, pod vodstvom direkcije gospodarskih podjetij MLO Celje. Direkcija se je naslednje leto (1948) 
razdelila na tri direkcije, pri čemer je sodil pogrebni zavod pod direkcijo komunalnih podjetij in upravo stavb. Leta 1950 se je 
podjetje preimenovalo v Pogrebni zavod Celje. S pokopi se je v tistem obdobju začelo na večjem oddelku na zahodni strani 
mestnega pokopališča. Leta 1974 so se občinske komunalne službe plinarna in vodovod, ceste in kanalizacija, snaga-javne 
naprave, pogrebni zavod ter skupnost skupnih služb, združile v skupno komunalno podjetje. Leta 1978 se je Komunalno 
podjetje preimenovalo v Komunalo Celje, pokopališka služba pa se je izvajala v okviru TOZD-a Pokopališka služba. Od leta 
1992 se je dejavnost s pogodbo z Javnim podjetjem Komunala Celje prenesla na zasebno podjetje Veking, d.o.o., katerega 
vodja je Franc Kelhar (pred tem je bil direktor TOZD Pokopališka služba od leta 1981). Podjetje Veking, d.o.o. – inženiring 
za pokopališko in pogrebno dejavnost od leta 1997 izvaja gospodarsko javno službo vzdrževanja, urejanja pokopališč in 
pogrebne storitve kot izbrani upravljavec s koncesijo Mestne občine Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v Zgodovinski arhiv Celje bilo v hrambi pri ustvarjalcu.

VSEBINA
Odlok o pokopališkem pravilniku za pokopališča v območju mesta Celje, 1951, 1955; statut Komunale Celje, TOZD Pokopa-
liška služba, 1980; glavne evidenčne knjige, 1907–1945; mrliške knjige, 1936–1981; seznami grobov (za mestno in okoliško 
pokopališče), 1880–1962.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2006)
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FOtOlIK Celje SI_ZAC/1260

ČAS NASTANKA: 1960–1980
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 16
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel, 92 kartotečnih škatel, 1 zaboj, 40 albumov
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1948 je bilo ustanovljeno sprva zgolj fotografsko podjetje za izdelavo fotografij in fotografskega materiala. Podjetje 
se je kasneje specializiralo za izdelavo razglednic, voščilnic, koledarjev, poslovnih obrazcev in neskončnega računalniškega 
papirja, po letu 2000 pa se usmerja bolj v grafično oblikovanje in tiskanje najzahtevnejših tiskovin. Leta 1966 so tako začeli 
z grafično dejavnostjo, leta 1989 pa vpeljali še tisk računalniških obrazcev. S procesom lastninjenja se je Fotolik leta 1998 
preoblikoval v d.o.o.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Razglednice (5992); fotoliti (527); diapozitivi (155); sagi (900); folije (5800); slovenski in hrvaški kraji; novoletne in velikonočne 
voščilnice; šaljive razglednice; razglednice z ljubezenskimi motivi; živali.

SISTEM UREDITVE: krajevni, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2003)

FINOmeHANIKA Celje SI_ZAC/1290

ČAS NASTANKA: 1959–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Podjetje je izšlo iz obrtne dejavnosti, saj so se nekateri obrtniki s finomehaniko ukvarjali v Celju že pred drugo svetovno 
vojno. Po vojni je delovalo kot storitveno podjetje, ki se je kasneje preimenovalo v Finomehaniko. Leta 1998 je šlo podjetje 
Finomehanika, d.o.o. v stečaj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Personalne mape; statut, 1989; matični knjigi, 1959–1997.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

CeljSKI Sejem Celje SI_ZAC/1400

ČAS NASTANKA: 1957–1993
ZVRST GRADIVA: fotografsko in filmsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel, 2 kartotečni škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1976 je bil ustanovljen Zavod ŠRC (Športno-rekreacijski center) Golovec. Istega leta je bila odprta tudi prva pokrita pri-
reditvena dvorana, ki je na novi lokaciji ob Dečkovi cesti omogočila sodobnejši in bolj organiziran način razstavljanja. Leta 
1993 se zavod preoblikuje v Celjski sejem, d. o. o., leta 1996 pa v Celjski sejem, d. d.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Fotografije, 1957–1993; sejemski katalogi, 1988–1993.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2009)

HmeZAD žAleC (StROKOVNI IZPItI) SI_ZAC/1418

ČAS NASTANKA: 1980–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Niko Veber je bil v 80. in 90. letih 20. stoletja član komisij za opravljanje strokovnih izpitov z raznih področij, najprej v okviru 
SOZD Hmezad Žalec kot pooblaščenec, kasneje pa tudi kot predstavnik firme Veber in Veber izobraževalne dejavnosti in 
storitve, d.n.o.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil zasebnik.

VSEBINA
Register opravljenih strokovnih izpitov, 1980–1994; zapisniki in potrdila o opravljenih strokovnih izpitih pripravnikov, 1987–
2000.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2006)
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FINANčNe IN ZAVAROVAlNIšKe DejAVNOStI SI_ZAC_A.660

ČAS NASTANKA: 1884–1970
KULTURNI KONTEKST

Skupina fondov je formirana kot širok zajem večvrstne finančne dejavnosti, vključno z bodočim vključevanjem področja 
zavarovalništva, pozavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov ter drugih aktivnosti za podporo finančnih storitev. 
Med fondi so številčno najbolj zastopane hranilnice in posojilnice, za katere je kulturni kontekst opisan v podrejeni skupini 
fondov. Zavarovalništvo kot hitro rastoča dejavnost je sprva v Sloveniji delovalo na osnovi mreže zastopstev tujih zavarovalnic. 
V času med obema svetovnima vojnama se kot druga oblika zavarovalništva razvijajo krajevne zavarovalnice, ki so delovale 
bolj po načelu samopomoči, oziroma po društveni zakonodaji. Zavarovalnice so po drugi svetovni vojni delovale kot državni 
zavod, v 60. letih 20. stoletja je sledila preobrazba v samoupravno zavarovalništvo v obliki zavarovalnih skupnosti, danes pa 
so zavarovalnice po večini delniške družbe, ki se organizirajo po trendih in vzorcih sodobnega kapitalizma.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 81–83.
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DejAVNOStI FINANčNIH StORIteV SI_ZAC_A.661

ČAS NASTANKA: 1876–1970
KULTURNI KONTEKST

V skupino fondov dejavnosti finančnih storitev uvrščamo predvsem banke, hranilnice in posojilnice. Sprva so bili denarni 
zavodi organizirani v okviru društvene zakonodaje (1852). Od 60. let 19. stoletja je bila večina bank organiziranih po predpi-
sih za delniške družbe, z izjemo obdobja delovanja v Jugoslaviji po drugi svetovni vojni (enobančni sistem takoj po vojni, ki 
je prehajal od 60. let 20. stoletja v decentralizacijo in specializacijo, od 70. let pa se je razvijal po sistemu samoupravljanja). 
Banke so ustanove, ki opravljajo plačilne, kreditne in druge finančen posle. Ena od zgodovinskih značilnosti delovanja bank 
na Slovenskem je sistem hranilništva in posojilništva. Delovanje hranilnic je že od leta 1844 urejal hranilnični regulativ. 
Ustanovljene so bile kot obče koristne ustanove, ustanovitelj (občina, okraj, mesto) pa je jamčil za vloge. Posojilnice so sprva 
delovale na podlagi zakona o društvih (1852), šele zakon o zadrugah (1873) je njihovo ustanavljanje poenostavil (posojilnice 
so se formirale kot kreditne zadruge Schulze-Delitschevega sistema. Z zadružnim zakonom ni bilo več potrebno oblastveno 
dovoljenje. Posojilnice naj bi skrbele, da bi v svojem okolju organizirale in podpirale razne ustanove, namenjene gospodar-
ski krepitvi ljudstva ter bile predvsem opora narodnemu delovanju okoliša. Kreditne zadruge so bile po ideološkem razkolu 
nacionalne sloge od prehoda v 20. stoletje večinoma strankarsko opredeljene. Tik pred prvo svetovno vojno se je začela 
stagnacija teh storitev, po vojni pa se spet okrepi, dokler jim položaja ne poslabša zakon o zaščiti zadolženih kmetov (1932) 
ter uredba o likvidaciji kmečkih dolgov (1936). Po zakonu o gospodarskih zadrugah (1937) so se kreditne zadruge lahko 
ukvarjale le z denarnimi posli. Z uredbo nemške civilne uprave leta 1941 so bile ustanovljene okrožne hranilnice, kreditni 
zavodi pa so se spremenili v »rajfajznovke«. Kreditne zadruge so bile z uredbo leta 1947 ukinjene, denarne vloge pa prene-
sene na Denarni zavod Slovenije, oziroma na hranilne odseke nabavno-prodajnih zadrug in kmetijskih zadrug. Po uredbi iz 
leta 1954 bančne posle opravljajo komunalne banke in hranilnice. Na podlagi zakona o bankah (1961) so se poslovne banke 
delile na specializirane in komunalne banke. Leta 1965 je bil pri poslovanju bank odpravljen teritorialni princip in banke so 
lahko opravljale dejavnost na območju cele države. Zakon iz leta 1971 banko opredeli kot posebno organizacijo združenega 
dela, ki se ustanovi za opravljanje kreditnih in drugih bančnih poslov. Zakon iz leta 1976 loči banke, specializirane finančne 
organizacije in hranilno-kreditne organizacije. Zadnja velika reorganizacija bančnega sistema v Jugoslaviji se je začela tik 
pred razdružitvijo (1989), ko je zakon o bankah in drugih finančnih organizacijah določil, da se banka ustanovi kot delniška 
družba ali kot družba z omejeno odgovornostjo. V Republiki Sloveniji igra osrednjo vlogo v bančnem sistemu Banka Slovenije, 
ki vodi denarno in tečajno politiko, na trgu pa deluje še vrsta poslovnih bank (z domačim in tujim kapitalskim zaledjem).

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 9, Ljubljana 1995, str. 168.
Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 2009, str. 632.
Vodnik po fondih Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Ljubljana 1992, str. 42–47.

RAjFAjZNOVKA ljUbNO V SAVINjSKI DOlINI SI_ZAC/0467

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Rajfajznovka Ljubno v Savinjski dolini (Raiffeisenkasse Laufen im Sanntal) je na Ljubnem med drugo svetovno vojno vodila 
posle s kreditnimi in hranilnimi vlogami.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo ob obdelavi izločeno iz gradiva predvojne Hranilnice in posojilnice Ljubno.

VSEBINA
Zapisniki sej predsedstva in nadzornega sveta, 1941–1944; blagajniški zaključki, 1941–1944; knjiga kreditov, 1941–1942; vložni 
zapisnik, 1941–1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2000)

HRANIlNICA IN POSOjIlNICA SVetA KUNIgUNDA SI_ZAC/0534

ČAS NASTANKA: 1908–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Hranilnica in posojilnica pri Sv. Kunigundi na Pohorju, registrovana zadruga z neomejeno zavezo je bila ustanovljena ja nuarja 
1900. Delokrog so ji tvorile občine: Sv. Kunigunda, Padeški vrh, Skomarje, Zreče, Oplotnica in Kot. Zadrugo je zastopal upravni 
odbor, ki je bil sestavljen iz šestih zadružnikov, izvoljenih na tri leta. Hranilnica in posojilnica pri Sv. Kunigundi na Pohorju je 
bila leta 1947 likvidirana.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Statut, 1942; Hranilna knjiga vlog, 1908–1933; zapisnik o odprtju blagajne bivše Posojilnice Sv. Kunigunde, 1947.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2008)

POSOjIlNICA V KONjICAH SI_ZAC/0553

ČAS NASTANKA: 1884–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 6,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel, 58 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

V registru zadrug pri Okrožnem sodišču v Celju najdemo zapis o Posojilnici v Slovenskih Konjicah, zadruga z neomejenim 
jamstvom, z dne 14. 8. 1940, a je posojilnica gotovo delovala že prej. Zadrugo je po tedanjih pravilih zastopal upravni odbor, 
ki je bil sestavljen iz šestih zadružnikov, izvoljenih za tri leta. Zadruga je bila leta 1947 likvidirana.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje v hrambi imel Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Kartoteka; blagajniški dnevniki in hranilne knjige, 1885–1946; pristopni listi, 1884–1913.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

KmečKA HRANIlNICA IN POSOjIlNICA V KONjICAH SI_ZAC/0555

ČAS NASTANKA: 1884–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli, 32 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Pri Okrožnem sodišču v Celju najdemo vpis Kmečke hranilnice in posojilnice v Slovenskih Konjicah, zadruga z neomejeno za-
vezo, v zadružnem registru z dne 19. 9. 1939, a je hranilnica in posojilnica delovala gotovo že prej. Zadrugo je zastopal upravni 
odbor s šestimi izvoljenimi zadružniki. Leta 1947 je šla Kmečka hranilnica in posojilnica v Slovenskih Konjicah v likvidacijo, 
leta 1955 je sledil izbris zadruge iz registra.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1914–1922; imenik zadružnikov, 1908–1931, blagajniški dnevniki, knjige posojil, knjige hranilnih vlog.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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KmečKA HRANIlNICA IN POSOjIlNICA VItANje SI_ZAC/0598

ČAS NASTANKA: 1908–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi redni občni zbor Kmečke hranilnice in posojilnice v Vitanju, registrovane zadruge z neomejeno zavezo je bil 24. 12. 1911, 
ko so med drugim potrdili tudi računske zaključke za leto 1910. Torej je zadruga delovala že pred tem. Po zapisnikih občnih 
zborov lahko kontinuirano sledimo delovanju zadruge do leta 1934, za leta, ki so sledila, pa bi na podlagi ohranjenega gradiva 
le s težavo rekonstruirali delovanje hranilnice in posojilnice v Vitanju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Zapisniki občnih zborov, 1911–1933, imenik zadružnikov, 1909–1940; knjiga hranilnih vlog, 1908–1947, 1922–1948.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

POSOjIlNICA ZReče SI_ZAC/0602

ČAS NASTANKA: 1900–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodeč po ohranjenem gradivu je dejavnosti Posojilnice Zreče mogoče slediti med letoma 1908 in 1948. Posojilnica je v času 
pred prvo svetovno vojno in med obema vojnama delovala kot zadruga z neomejeno zavezo. Med drugo svetovno vojno 
nadaljuje njeno dejavnost rajfajznovka Zreče z uradnim imenom Raiffeisenkasse Raetschach, ki je kot druge rajfajznovke 
delovala v okviru združenja Verband der Sudmarkische landwirtschaftliche Genossenschaften – Raiffeisen.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Hranilna knjiga, 1900–1921; knjiga posojil, 1900–1926; posojilna knjiga, 1907–1942; knjiga za hranilne vloge, 1923–1947; 
knjiga tekočih računov, 1931–1948.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2010) 

HRANIlNICA meStNe ObčINe bRežICe SI_ZAC/0737

ČAS NASTANKA: 1876–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Hranilnica mestne občine Brežice je pod uradnim imenom Sparkasse der Stadtgemeinde Rann in Steiermark delovala od leta 
1869. V času med obema vojnama je kot Hranilnica mestne občine Brežice delovala na podlagi sprejetih pravil iz leta 1925. 
Med drugo svetovno vojno je bila kot Kreissparkasse Rann združena z drugimi hranilnicami (hranilnica Krško in Kozje), ki so 
se leta 1946 razdružile.

HISTORIAT FONDA
Fond je bil formiran iz dveh delov, t.j. s prevzemom gradiva od Aleksandra Videčnika ter z izločitvijo dokumentov iz Okrajnega 
glavarstva Brežice.

VSEBINA
Statut, 1901; pravila, 1909; zapisnika seje odbora hranilnice, 1913; zapisnik sestanka vodstva hranilnice, 1916; zaključni računi, 
1876–1917, 1933–1938; prevzem državnih vrednostnih papirjev, 1947.
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SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2007)

CeljSKA POSOjIlNICA Celje SI_ZAC/0738

ČAS NASTANKA: 1925–1939
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Celjska posojilnica je bila ustanovljena leta 1880. (Celjska Ljudska posojilnica je bila drug subjekt, ustanovljen 1907). Posojilnica, 
ki je eno glavnih nalog opravljala v smislu zagotavljanja materialne podpore boju slovenskega nacionalnega emancipiranja 
v Celju, je večji del svojega obstoja poslovala v stavbi Narodnega doma. Celjska posojilnica se je leta 1923 preoblikovala v 
bančno delniško družbo, poprej je delovala kot zadruga z neomejeno zavezo. Celjska posojilnica je širila poslovanje tudi izven 
Celja (Šoštanj, Maribor) in izven področja bančništva. Veljala je za edini večji in trdnejši bančni zavod na tem koncu Slovenije.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda Celjska posojilnica je bilo izločeno iz gradiva, ki ga je Zgodovinskemu arhivu Celje podaril Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Letna poročila, 1925–1939.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2007)

jUžNOštAjeRSKA HRANIlNICA V CeljU SI_ZAC/0739

ČAS NASTANKA: 1889–1927
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Južnoštajerska hranilnica v Celju je bila ustanovljena 10. 7. 1889. Ustanovili so jo kot protiutež nemškim denarnim zavodom 
(posebej nemško opredeljeni Mestni hranilnici). Poslovala je v lastni stavbi na naslovu Cankarjeva 11. Južnoštajerska hranilnica 
je bila vključena v Zvezo slovenskih posojilnic in je delovala kot javni denarni zavod. Hranilnica je bila nezanemarljiv podpor-
nik napredka njenih ustanoviteljskih okrajev (Gornji Grad, Sevnica, Šmarje, Šoštanj in Vransko); le-ti so bili tudi njeni največji 
posojilojemalci. Leta 1929 se je hranilnica preoblikovala (ustanoviteljske pravice so od okrajev prešle na mariborsko oblast) v 
podružnico Oblastne hranilnice mariborske oblasti, z uvedbo banovinskega sistema in združitvijo Kranjske hranilnice in Obla-
stne mariborske hranilnice pa se je preoblikovala v zavod z imenom Hranilnica dravske banovine, Maribor – podružnica Celje.

HISTORIAT FONDA
Fond je bil formiran z izločitvijo dela gradiva, ki ga je Aleksander Videčnik predal Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zaključni računi, 1889–1900, 1910–1917, 1924–1927.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2007)

ZADRUžNA HRANIlNICA IN POSOjIlNICA V CeljU SI_ZAC/0740

ČAS NASTANKA: 1955–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Zadružna hranilnica in posojilnica v Celju je bila ustanovljena 30. 10. 1954, da bi zbirala hranilne vloge med kmeti, poslovala 
s kmetijskimi zadrugami in dajala posojila za kmetijstvo. Od leta 1962 je Zadružna hranilnica in posojilnica poslovala kot 
podružnica Komunalne banke Celje.

HISTORIAT FONDA
Fond je bil formiran iz gradiva, ki ga je leta 1977 Zgodovinskemu arhivu Celje podaril Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Poročilo nadzornega odbora, 1955–1957, 1960; zapisniki občnih zborov, 1956–1958; bilance, 1960–1961.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2007)

POSOjIlNICA SVetI PeteR POD SVetImI gORAmI SI_ZAC/0741

ČAS NASTANKA: 1899–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Posojilnica pri Sv. Petru pod Sv. Gorami, registrovana zadruga z neomejeno zavezo, je bila ustanovljena 14. 8. 1899. Po prvih 
pravilih hranilnice je bilo njeno teritorialno območje dejavnosti vezano na župnije Sv. Peter pod Sv. Gorami, Polje, Podčetrtek, 
Kozje, Buče, Pilštanj in Olimje. Po pravilih hranilnice iz leta 1925 pa na Sv. Peter pod Sv. Gorami, Polje, Bizeljsko in Podsredo.

HISTORIAT FONDA
Fond je bil izločen iz gradiva, ki ga je leta 1977 Zgodovinskemu arhivu Celje podaril Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Zapisniki občnih zborov, 1925, 1935, 1940; pravila, 1899, 1925, 1926; imenik družbenikov, 1895–1951.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2007)

HRANIlNICA IN POSOjIlNICA POlZelA SI_ZAC/0742

ČAS NASTANKA: 1907–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Hranilnica in posojilnica na Polzeli, registrirana zadruga z omejeno zavezo, je bila ustanovljena leta 1906 z namenom dajanja 
cenenih kreditov svojim članom. Organizirana je bila podobno kot vse ostale zadruge na Slovenskem, v skladu z Zakonom 
o zadrugah iz leta 1873. Njeni posli so se opravljali po občnem zboru, ki je predstavljal celoto zadružnikov, nadzornem svetu 
in načelstvu, ki je v celoti vodilo njeno poslovanje in jo predstavljalo tudi navzven. Hranilnica in posojilnica na Polzeli je bila 
članica Zadružne zveze v Ljubljani, ki je pri njej izvajala vsakoletne revizije. V celotnem obdobju do druge svetovne vojne je 
zadruga razvila živahno dejavnost in s cenenimi krediti nudila pomoč številnim zadružnim članom. Tudi med okupacijo je 
zadruga nadaljevala s svojo aktivnostjo, se je pa na ustanovnem in prvem občnem zboru preimenovala v Raiffeisenkasse 
Heilenstein, eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankten Haftung (17. 1. 1942) ter postala član Verband der Sudmarki-
sche landwirtschaftliche Geenossenschaften – Raiffeisen. Po koncu vojne se je zadruga ponovno preimenovala v Hranilnico 
in posojilnico na Polzeli ter obnovila svojo dejavnost. Zadruga je obstajala in delovala še v letu 1946, o njeni nadaljnji usodi 
pa v gradivu ni podatkov.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo izločeno pri urejanju fonda Krajevni ljudski odbor (KLO) Polzela. Bilo je pomešano z gradivom predvojnih občin 
Polzela in Št. Andraž ter gradivom Okupacijske občine Polzela. Gradivo je bilo prevzeto leta 1971 skupaj z gradivom KLO Polzela.

VSEBINA
Zapisniki sej načelstva in nadzorstva, 1923–1941; ustanovni zbor Raiffeisenkasse Heilenstein, 1942; zadružni imeniki, kore-
spondenca; pristopni listi članov, 1907–1930; dopis Okrožnega iniciativnega zadružnega odbora v Celju, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Cvirn, 1984)

OKRAjNA HRANIlNICA V KOZjem SI_ZAC/0744

ČAS NASTANKA: 1892–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajna hranilnica v Kozjem je bila pod uradnim imenom Bezirkssparkasse in Drachenburg ustanovljena leta 1874. Pod 
podobnimi pravili je hranilnica delovala tudi v času med obema vojnama, le da jo gre v dokumentu iz leta 1940 zaslediti kot 
Občinsko hranilnico v Kozjem.

HISTORIAT FONDA
Del gradiva fonda je Zgodovinskemu arhivu Celje izročil Aleksander Videčnik, del pa je bil izločen iz gradiva sreskega načel-
stva Brežice.

VSEBINA
Statut, 1892, zapisniki seje ravnateljstva, 1914, 1915; zaključni računi, 1911–1917, 1935, 1948.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2007)

KReDItNA bANKA Celje SI_ZAC/0747

ČAS NASTANKA: 1966–1970
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Komunalna banka Celje se je 1. 10. 1965 preimenovala v Kreditno banko Celje. Slednja je združevala osrednjo enoto v Celju, 
podružnice v Velenju, Slovenj Gradcu in Slovenski Bistrici ter celjsko mestno hranilnico (poleg podružnic pa še več poslovnih 
enot po Štajerski). Od leta 1967 je začela poslovati tudi z devizami. Po letu 1970 je Kreditna banka Celje delovala kot podruž-
nica Jugobanke.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Letno poročilo, 1966–1968; poslovno poročilo, 1969–1970.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2007)

HRANIlNICA IN POSOjIlNICA ljUbNO SI_ZAC/1212

ČAS NASTANKA: 1894–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Hranilnica in posojilnica Ljubno je začela poslovati leta 1894. Delovala je tudi v obdobju med obema vojnama, in sicer pod 
zelo podobnimi pravili kot pred prvo svetovno vojno.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je zbral Aleksander Videčnik in je bilo prvotno shranjeno v Mozirju v okviru zbirke kulturne skupnosti Mozirje.

VSEBINA
Zapisniki občnih zborov, 1894–1940; zapisniki sej ravnateljstva, 1894–1941; kontne knjige; imenik društvenikov, 1894–1899; 
vložni zapisnik, 1941–1945.
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SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2000)

HRANIlNICA IN POSOjIlNICA žIče SI_ZAC/1216

ČAS NASTANKA: 1906–1947
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Glede na fragmentarno ohranjeno gradivo v fondu je delovanju Hranilnice in posojilnice v Žičah, zadruge z neomejenim 
jamstvom, mogoče slediti med letoma 1900 in 1947.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Knjige hranilnih vlog, 1906–1947; knjiga tekočih računov, 1930–1947; razdelilnik izdatkov in prejemkov, 1933–1941; pravila 
hranilnice in posojilnice v Žičah, 1939, razni dopisi, 1940.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2009)

POSOjIlNICA V šOštANjU SI_ZAC/1266

ČAS NASTANKA: 1907–1915
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodeč po seznamih članov in dolžnikov v fragmentarno ohranjenem gradivu Posojilnice v Šoštanju, je posojilnica delovala 
vsaj od leta 1907.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Pravila, 1909; seznam članov in dolžnikov, 1907–1913; spisi, 1913–1915; bilance, 1911–1913; prepisi trških listin v zvezi s Šošta-
njem (v letih 1570–1815).

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Batagelj, 2009)

HRANIlNO IN POSOjIlNO DRUštVO SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1267

ČAS NASTANKA: 1898–1948
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 31 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Sodeč po gradivu, ki kaže dejavnost ustvarjalca že v letu 1898, je hranilno in posojilno društvo v Slovenskih Konjicah imelo 
nemški značaj in je delovalo pod imenom Spar- und Creditverein Gonobitz.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik, 1898–1907; knjige članov, 1898–1932; knjige hranilnih vlog, 1899–1948.

SISTEM UREDITVE: prvotni
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JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

RAjFAjZNOVKA ZbelOVO SI_ZAC/1268

ČAS NASTANKA: 1942–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 knjig, 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Rajfajznovka Zbelovo je med drugo vojno delovala kot Reiffeisenkasse Plankenstein. Delovala je v okviru združenja Verband 
der Sudmarkische landwirtschaftliche Genossenschaften – Raiffeisen.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Knjiga članov, 1942–1944; računske knjige, 1942–1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

RAjFAjZNOVKA VItANje SI_ZAC/1269

ČAS NASTANKA: 1942–1944
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 knjige, 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Rajfajznovka Vitanje je med drugo vojno delovala kot Reiffeisenkasse Weitenstein. Nadaljevala je dejavnost pred vojno 
delujoče Kmečke hranilnice in posojilnice v Vitanju, ki je bila ustanovljena leta 1909, obsegala pa je okoliš: Vitanje, Stranice, 
Skomarje, Sv. Florjan v Doliču in Sv. Jošt na Kozjaku.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v Zgodovinski arhiv Celje hranil Pokrajinski arhiv Maribor.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik, 1942–1943; seznam članov, 1943; knjiga hranilnih vlog, 1942–1944.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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DRUžbeNe IN meDNARODNe ORgANIZACIje SI_ZAC_A.700

ČAS NASTANKA: 1921–2004
KULTURNI KONTEKST

Družbene organizacije so oblika prostovoljnega povezovanja in združevanja posameznikov. Prvi pravni okvir so dobile leta 
1946 z zakonom o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih. Zakon o društvih iz leta 1974 je kot družbene organizacije 
opredeljeval Rdeči križ, Avto-moto zvezo, gasilska društva in enote ter njihove zveze, lovske in ribiške organizacije, združenja 
in zveze rezervnih vojaških starešin, Zvezo prijateljev mladine ter nekatera invalidska združenja in zveze. Poleg društev pa k 
družbenim organizacijam spadajo tudi politične stranke, verske organizacije (cerkvene skupnosti) in do leta 1990 delujoče 
družbeno- politične organizacije: Komunistična partija (KP) oz. Zveza komunistov (ZK), Osvobodilna fronta (OF), Antifašistična 
fronta žena (AFŽ) oz. Protifašistična ženska zveza (PŽZ), Socialistična zveza delovnega ljudstva (SZDL), Zveza socialistične 
mladine (ZSM), družbeno-politične organizacije vojnih veteranov, organizacije Zveze sindikatov).
Mednarodna organizacija je ustanova držav, organizacij, institucij ali posameznikov in je namenjena uresničevanju skupnih 
interesov na mednarodni ravni. Mednarodne organizacije so lahko vladne ali nevladne. Prve ustanovijo države s sklenitvijo 
večstrankarskega sporazuma. So trajne ustanove in navadno delujejo na področju mednarodne varnosti ter političnega so-
delovanja. Druge združujejo nacionalna združenja, ustanove ali posameznike. Ustanavljajo se s statuti, sodelovanje članov 
pa ni povezano z delovanjem državnih organov. Mejnik v razvoju mednarodnih organizacij je pomenila ustanovitev Društva 
narodov leta 1919, ki se je zavzemalo za kolektivno varnost, prepoved uporabe sile v odnosih med državami in za sankcije proti 
napadalcu. Po 2. svetovni vojni se je mednarodno sodelovanje še povečalo, zlasti v Evropi. Ustanovljene so bile številne nove 
organizacije, npr.: Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD, 1961), Svet za vzajemno gospodarsko pomoč (SEV, 
1949), Evropska gospodarska skupnost (EGS, 1958), Evropsko združenje za svobodno trgovino (EFTA, 1960), Severnoatlantski 
pakt (NATO, 1949). Društvo narodov se je preimenovalo v Organizacijo Združenih narodov (OZN) …
Slovenija je do osamosvojitve leta 1991 sodelovala z mednarodnimi organizacijami znotraj Socialistične federativne republike 
Jugoslavije (SFRJ), in sicer z agencijami Združenih narodov za kmetijstvo in prehrano (FAO), zdravstvo (Svetovna zdravstve-
na organizacija – WHO), delo (Mednarodna organizacija dela – ILO), pomoč otrokom (Sklad Združenih narodov za pomoč 
otrokom – UNICEF) ter izobraževanje, znanost in kulturo (Mednarodna organizacija Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo – UNESCO). Od leta 1974 je delovala tudi komisija za jedrsko energijo (Mednarodna agencija za jedrsko 
energijo – IAEA). Danes je Slovenija članica številnih mednarodnih organizacij, v katere se je vključila že kmalu po medna-
rodnem priznanju samostojnosti, npr.: UNICEF, UNESCO, WHO, Mednarodna policijska zveza (INTERPOL) … Od leta 2004 je 
tudi članica Nata.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1988, str. 368–369; zvezek 7, Ljubljana 1993, str. 41–42.
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POlItIčNe StRANKe SI_ZAC_A.710

ČAS NASTANKA: 1990–1995
KULTURNI KONTEKST

Politična stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v programu stranke. Te 
delujejo kot posrednik med državno oblastjo in ljudstvom ter predstavljajo različne interese državljanov, posameznikov in 
skupin. Zakon o političnih strankah (1994) med drugim zahteva, da imajo stranke statut in program ter organ predstavnikov 
vseh članic oziroma članov in izvršilni organ. Temeljna značilnost političnih strank pa je sodelovanje na volitvah v državni 
zbor in organe lokalnih skupnosti. Sprva so se politične organizacije somišljenikov imenovale politična društva, po letu 1894 
pa se je uveljavilo ime politična stranka. Na Slovenskem so stranke prvič nastopile v revoluciji 1848, ko so slovenska društva 
na Dunaju, v Gradcu in Ljubljani oblikovala narodni program, vodila propagando proti volitvam v frankfurtski parlament 
in postavljala kandidate za državni zbor. Po letu 1861, ko se je ustavno življenje ponovno začelo, so zaživele tudi politične 
stranke. V grobem so nastali trije glavni tabori, in sicer liberalni, katoliški ter socialnodemokratski. Strankarsko življenje je 
bilo prekinjeno v času kraljeve diktature (1929–1931), okupacije (1941–1945) in v času po drugi svetovni vojni (1945–1990). 
Takrat je bila dovoljena le ena stranka, in sicer komunistična. Ob krizi vladajoče Zveze komunistov, so se konec osemdesetih 
let 20. stoletja pojavile težnje po politični pluralizaciji in že leta 1989 so se iz opozicijskih političnih skupin in zvez izoblikovale 
prave politične stranke. Danes najbolj aktualne so Socialni demokrati (SD), Zares – Nova politika, Demokratična stranka 
upokojencev (DeSUS), Liberalna demokracija Slovenije (LDS) in Slovenska demokratska stranka (SDS), poleg teh so dandanes 
aktualni tudi t. i. podmladki strank, ki jih sestavljajo mladi in delujejo znotraj matične stranke, npr. Mladi forum SD, Mlada 
Slovenija, Slovenska demokratska mladina, Mlada liberalna demokracija …

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 9, Ljubljana 1995, str. 83–85.
Rosana Vnuk, Podmladki političnih strank v Sloveniji, diplomsko delo, Ljubljana 2007, str. 58–70.
Zakon o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94).
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ORgANIZACIjA POlItIčNIH StRANK PO letU 1991 SI_ZAC_A.713

ČAS NASTANKA: 1990–1995
KULTURNI KONTEKST

Po osamosvojitvi Slovenije junija 1991 so se v novi demokratični državi oblikovale številne politične stranke. Nekatere so, 
kot posledica vedno močnejših pluralističnih teženj, nastale že leta 1989. Od oktobra 1994 je začel veljati Zakon o političnih 
strankah, ki je med drugim določal, da lahko stranko ustanovi 200 podpisnikov, da tujci ne morejo biti redni člani političnih 
strank, da le-teh ni dovoljeno organizirati v gospodarskih organizacijah, zavodih in državnih organih, da ne smejo delovati 
kot vojaško oz. oboroženo združenje in da v Republiki Sloveniji ni dovoljeno organizirati političnih strank, ki bi zagovarjale 
nasilje, nedemokratično spreminjanje ustavne ureditve ali odcepitve dela Slovenije. Zakon določa tudi, da morajo imeti po-
litične stranke svoj statut in program, organ predstavnikov vseh članic oziroma članov in izvršilni organ. Zakon z nekaterimi 
dopolnitvami velja še danes. Poleg političnih strank, katerih glavni cilj je kandidirati in uspeti na državnozborskih volitvah 
in volitvah v lokalne skupnosti, od leta 1989 delujejo tudi t. i. podmladki političnih strank. Ti v strankarski in parlamentarni 
sferi ne nastopajo samostojno, ampak so neke vrste interesna organizacija znotraj matičnih strank, ki združuje mlade od 
15. do nekje 32. leta.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 9, Ljubljana 1995, str. 86–87.
Rosana Vnuk, Podmladki političnih strank v Sloveniji, diplomsko delo, Ljubljana 2007, str. 58–70.
Zakon o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94).

ObčINSKI ODbOR SlOVeNSKe DemOKRAtIčNe  
ZVeZe – NARODNe DemOKRAtSKe StRANKe Celje SI_ZAC/0962

ČAS NASTANKA: 1990–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Slovenska demokratična zveza (SDZ) je bila ustanovljena 11. 1. 1989 v okviru Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) kot 
avtonomen subjekt in je po sprejetju Zakona o političnem združevanju (Ur. l. SRS, št. 42/1989) začela delovati kot neodvisna 
politična organizacija. Kot taka je SDZ delovala do svojega tretjega kongresa oktobra 1991, ko se je konstituirala kot stranka 
z imenom Slovenska demokratična zveza – Narodna demokratska stranka (SDZ-NDS). Junija 1992 je dobila stranka novo 
ime Slovenska demokratična zveza – Narodna demokratska stranka (NDS) ali kratko Narodni demokrati (ND). Leta 1992 se 
je pridružila stranki Slovenski krščanski demokrati kot njeno krilo (NDS/SKD), na kongresu maja 1995 pa je sprejela sklep o 
priključitvi k Socialdemokratski stranki Slovenije SDSS. V okviru SDZ in SDZ-NDS je delovala Mlada iniciativa (MLIN), v katero 
so se vključili mladi pristaši stranke.

HISTORIAT FONDA
Po prenehanju delovanja ustvarjalca je gradivo hranil Janez Črnej. Gradivo je izročeno kot darilo.

VSEBINA
Statuti in programi Slovenske demokratične zveze (SDZ), Slovenske demokratična zveze – Narodne demokratske stranke 
(SDZ-NDS) in Slovenske demokratične zveze – Narodne demokratske stranke (NDS) 1991/92, 1994; zapisniki sej in sestankov, 
1990–1992, 1994; evidenca članov, razprave, letaki, plakati; dokumenti o delovanju Mlade iniciative (MLIN), 1990–1992.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1995)
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DRUžbeNOPOlItIčNe ORgANIZACIje SI_ZAC_A.720

ČAS NASTANKA: 1945–1990
KULTURNI KONTEKST

Družbenopolitične organizacije (DPO) so bile po Ustavi SFRJ opredeljene kot oblika svobodnega političnega organiziranja 
delovnih ljudi na razrednih socialističnih temeljih, kot take pa dejavnik razvoja in varstva socialistične samoupravne družbe. 
Osrednja DPO je bila KPS (ZKS), ki je bila nosilka vse oblasti v obdobju 1945–1990. Ostale DPO: Socialistična zveza delovnega 
ljudstva Slovenije (SZDL), Zveza sindikatov Slovenije (ZSS), Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS) ter Zveza združenj 
borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (ZZB NOVS) so predstavljale le njeno transmisijo.

Viri in literatura:
Ustava Socialistične federativne republike Jugoslavije (Ur. l. SFRJ, št. 9/1974).
Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 2009, str. 799.
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ORgANIZACIje KOmUNIStIčNe PARtIje – ZVeZe KOmUNIStOV SI_ZAC_A.721

ČAS NASTANKA: 1945–1990
KULTURNI KONTEKST

Leta 1919 je bila v Beogradu ustanovljena enotna delavska stranka z nazivom Socialistična delavska partija Jugoslavije. Leta 
1920 se je na svojem drugem kongresu v Vukovarju preimenovala v Komunistično partijo (KP) Jugoslavije. To ime je ohranila 
do šestega kongresa leta 1952 v Zagrebu, ko se je preimenovala v Zvezo komunistov (ZK) Jugoslavije. Istega leta (1952) se 
je v Zvezo komunistov (ZK) preimenovala tudi Komunistična partija Slovenije. Zvezna in republiška ustava iz leta 1974 sta 
ZK označevali kot idejno družbenopolitično organizacijo (DPO). ZK je bila organizirana po upravno-teritorialnem principu, 
in sicer na okrožne komiteje (1945–1947, koprski do leta 1952), okrajne komiteje (1945–1965), oblastne komiteje (1949–1951) 
in na občinske komiteje (1952–1990). Osnovne organizacije so do leta 1952 povezovali krajevni komiteji, nato pa občinski 
komiteji. Zveza komunistov je leta 1989, na osnovi Zakona o političnem združevanju z dne 27. 12. 1998 (Ur. l. SRS, št. 42/1989) 
prenehala z delovanjem kot DPO in se leta 1990 organizirala kot stranka z imenom Stranka demokratične prenove (SDP).

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1997, str. 297.

OKROžNI KOmIte KOmUNIStIčNe PARtIje SlOVeNIje Celje SI_ZAC/0915

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrožni komite Komunistične partije Slovenije (KPS) Celje je deloval v letih 1945–1947. Ob ustanovitvi je povezoval naslednjih 
15 okrajnih komitejev KPS: Celje-mesto, Celje-okolica, Gornji Grad, Kozje, Krško, Laško, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske 
Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Trbovlje, Vransko in Žalec. Zaradi sprememb na področju upravne ureditve (ukinjanja 
posameznih okrajev in njihovega združevanja) se je število okrajnih komitejev KPS s prejšnjih petnajst leta 1946 skrčilo na 
naslednjih sedem: Celje-mesto, Celje-okolica, Gornji Grad, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj in Trbovlje. Takšno 
število komitejev je ostalo do ukinitve Okrožnega komiteja KPS Celje leta 1947.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisnik seje 6. 6. 1946; poročila o pregledih stanja na območjih posameznih krajevnih ljudskih odborov, 1946; seznami 
članov okrožnega in okrajnih komitejev.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1996)

OKRAjNI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje Celje SI_ZAC/0916

ČAS NASTANKA: 1954–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 6,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 63 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Celje je bil ustanovljen leta 1954 z združitvijo Okrajnega komiteja ZKS Celje-
-okolica in Mestnega komiteja ZKS Celje. Od leta 1955 je ta pokrival območje občinskih komitejev Celje, Kozje, Laško, Mozirje, 
Planina pri Sevnici, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Vojnik, Vransko in Žalec. Leta 1962 
so mu bili priključeni še občinski komiteji ZKS Brežice, Krško in Sevnica. Ukinjen je bil leta 1965.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).



583

SI_ZAC_A.721

VSEBINA
Zapisnik seje okrajne konference ZKS Celje (združitvena konferenca Mestnega komiteja ZKS Celje in Okrajnega komiteja ZKS 
Celje-okolica), 1954; seznami članov ZKS (osnovnih organizacij, občinskih komitejev, sekretariata, aktivov, komisij), 1954–1965; 
seznam izključenih članov ZKS, 1954; zapisniki sej konferenc občinskih komitejev, 1956–1965; plani, situacijska in druga po-
ročila, 1954–1965; okrožnice in dopisi, 1954–1965; spisovne evidence.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1996)

OKRAjNI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje Celje-OKOlICA SI_ZAC/0917

ČAS NASTANKA: 1945–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite KPS Celje-okolica je deloval od leta 1945 na območju bivših okrajnih komitejev Celje-okolica, Laško Vransko 
in Žalec. Leta 1954 se je Okrajni komite ZKS Celje-okolica združil z Mestnim komitejem Celje v Okrajni komite ZKS Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej komiteja, 1945–1954; zapisniki konference, plenuma in biroja, 1945–1954; plani in poročila, 1945–1954; zapisniki 
sej osnovnih organizacij, 1947–1954; zapisniki sej agitprop komisije, 1946–1947; zapisniki sej raznih komisij, 1946–1954; sta-
tistična poročila o gibanju članstva, 1951–1954; članske evidence, kazni in izključitve.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1996)

meStNI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje Celje SI_ZAC/0918

ČAS NASTANKA: 1945–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite Komunistične partije Slovenije (KPS) Celje-mesto je bil ustanovljen leta 1945 in je deloval do leta 1954. Od 
leta 1952 je deloval pod imenom Mestni komite ZKS Celje. Leta 1954 se je združil z Okrajnim komitejem ZKS Celje-okolica v 
Okrajni komite ZKS Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej sekretarjev partijskih celic KP okraja Celje-mesto, 1945; zapisniki sestankov osnovnih partijskih organizacij, 
1949–1954; zapisniki konferenc, komiteja, biroja in plenuma, 1949–1954; plani in poročila, 1947–1954; seznami članov na 
območju Okraja Celje-mesto, 1947; seznami članov biroja in plenuma Mestnega komiteja KPS Celje; poročilo o reorganizaciji 
osnovnih organizacij ZKS na območju Mestnega komiteja ZKS Celje, 1953.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1996)
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OKRAjNI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje KRšKO SI_ZAC/0919

ČAS NASTANKA: 1945–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 38 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Krško je deloval v obdobju 1945–1955. Pokrival je območje občinskih komitejev 
Videm-Krško, Brežice, Senovo in Sevnica. Ukinjen je bil leta 1955, njegovo območje pa je prešlo pod Okrajni komite ZKS Trbovlje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (komiteja, konference, plenuma, politbiroja, agitpropa, kmečke partijske komisije), 1945–1954; članstvo in kadri, 
1947–1954; korespondenca, 1945–1955; dekreti in odločbe, 1950–1953; okrožnice, 1947–1952; občinski in mestni komiteji, 
1951–1955; krajevne in osnovne organizacije (zapisniki, poročila, članstvo), 1946–1955; plani in poročila, 1946–1955; anketa, 
izključitve, karakteristike, evidence.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2000)

OKRAjNI KOmIte KOmUNIStIčNe PARtIje SlOVeNIje POljčANe SI_ZAC/0920

ČAS NASTANKA: 1948–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite Komunistične partije Slovenije (KPS) Poljčane je deloval v letih 1948–1952. Teritorialno je pokrival pretežni del 
območja bivših okrajnih komitejev Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah. Ob ukinitvi leta 1952 je bil del 
njegovega območja priključen Okrajnemu komiteju ZKS Celje, del pa k Okrajnemu komiteju ZKS Maribor-okolica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (konferenc, plenuma, biroja, komiteja), 1948–1952, seznam kaznovanih in izključenih članov, 1950; primopredajni 
zapisnik, 1952; poročila partijskih celic, 1948; statistična poročila, 1949–1951.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1995)

OKRAjNI KOmIte KOmUNIStIčNe  
PARtIje SlOVeNIje SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0921

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite Komunistične partije Slovenije (KPS) Slovenske Konjice je deloval v obdobju 1945–1948. Po njegovi ukinitvi 
leta 1948 je njegovo območje prešlo pod Okrajni komite KPS Poljčane.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
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notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije). Gradivo 
je bilo prevzeto v okviru fonda Okrožni komite Komunistične partije Slovenije Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej komiteja, 1946; zapisnik sestanka sekretarjev partijskih celic 25. 2. 1946; poročila Agitpropa in situacijsko poro-
čilo, 1946.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1996)

OKRAjNI KOmIte KOmUNIStIčNe  
PARtIje SlOVeNIje šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0922

ČAS NASTANKA: 1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite Šmarje pri Jelšah je deloval v letih 1945–1948. Po ukinitvi leta 1948 je njegovo območje skoraj v celoti prišlo 
pod Okrajni komite KPS Poljčane, manjši del pa pod Okrajni komite KPS Celje-okolica.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije). Gradivo 
je bilo prevzeto v okviru fonda Okrožni komite Komunistične partije Slovenije Celje.

VSEBINA
Zapisnik okrajne partijske konference 1. 12. 1946; zapisniki sej okrajnega komiteja, 1946; poročila okrajnega komiteja in 
Agitpropa, 1946.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1996)

OKRAjNI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje šOštANj SI_ZAC/0923

ČAS NASTANKA: 1946–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite KPS Šoštanj je bil ustanovljen leta 1945. Z ustanovitvijo Šaleško-savinjskega okraja leta 1946 je bil osnovan kot 
Šaleško-savinjski okrajni komite KPS, ki se je leta 1949 preimenoval v Okrajni komite KPS Mozirje, nato pa leta 1952 ponovno 
v Okrajni komite KPS Šoštanj. Ta je bil leta 1955 ukinjen, njegovo območje je bilo priključeno Okrajnemu komiteju ZKS Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (komiteja, konferenc, biroja, komisij), 1946–1954; zapisniki sej krajevnih in osnovnih partijskih organizacij, 
1949–1954; članska evidenca; poročila.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1995)
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OKRAjNI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje tRbOVlje SI_ZAC/0924

ČAS NASTANKA: 1945–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 29 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Trbovlje je deloval v letih 1945–1958. Teritorialno je pokrival celotno Zasavje 
z občinami Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi in Radeče. Ukinjen je bil leta 1958, razlog za njegovo ukinitev pa je bila rudar-
ska stavka v premogovnikih Zasavja, 14. in 15. januarja 1958. Območje ukinjenega Okrajnega komiteja ZKS Trbovlje je bilo 
razdeljeno med Okrajna komiteja ZKS Ljubljana (Zasavje) in Novo mesto (Posavje).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (konferenc, biroja, sekretariata, komitejev in komisij), 1945–1958; zapisniki sestankov osnovnih partijskih organi-
zacij, 1945–1958; partijske kazni in izključitve, 1948–1958; statistična poročila, 1948–1958; članska evidenca, korespondenca.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1996)

meDObčINSKI SVet ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje ZA POSAVje KRšKO SI_ZAC/0925

ČAS NASTANKA: 1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije (MS ZKS) za Posavje je bil ustanovljen leta 1968. Po statutu ZKS so bili medob-
činski sveti Zveze komunistov definirani kot oblika organiziranega in sistematičnega sodelovanja občinskih organizacij ZKS, 
ki so v MS ZKS volile svoje člane. V MS ZKS za Posavje so se povezovale občinske organizacije ZKS na območju občin Brežice, 
Krško in Sevnica. Sedež sveta je bil v Krškem.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Delovodnik in korespondenca, 1968; zapisniki sej, 1968; navodila, informacije, ocene.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1999)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje bRežICe SI_ZAC/0926

ČAS NASTANKA: 1946–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 8,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 88 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Brežice je bil ustanovljen leta 1952. Po ustanovitvi velike občine Brežice leta 
1955 je bilo njegovo delovanje razširjeno na območje ukinjenih občinskih komitejev Artiče, Bizeljsko, Čatež ob Savi, Dobova, 
Pišece in Velika Dolina. V obdobju 1952–1955 je Občinski komite ZKS Brežice spadal pod Okrajni komite ZKS Krško, v letih 
1955–1958 pod Okrajni komite ZKS Trbovlje, v letih 1958–1962 pod Okrajni komite ZKS Novo mesto in v letih 1962–1965 pod 
Okrajni komite ZKS Celje.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Knjiga partijskih kazni, 1946–1949; zapisniki sej (komiteja, konferenc, sekretariata, komisij), 1955–1989; zapisniki sej krajevnih 
in osnovnih organizacij; delovodnik in spisi, 1959–1990.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Zupanc, 2003)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje Celje SI_ZAC/0927

ČAS NASTANKA: 1955–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 8,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 88 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Celje je bil ustanovljen leta 1955. Ko je bila leta 1958 ukinjena občina 
Vojnik, je bil Občinski komite ZKS Vojnik priključen Občinskemu komiteju ZKS Celje. Občinski komite ZKS Celje je z nekaj 
organizacijskimi spremembami deloval do leta 1990, ko se je ZKS preoblikovala v Stranko demokratične prenove (SDP) Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije). Del gradiva 
je hranila Združena lista socialnih demokratov, del gradiva pa Socialni demokrati.

VSEBINA
Zapisniki sej (konference, komiteja, sekretariata, osnovnih organizacij, komisij, aktivov), 1955–1989; delovodnik in spisi, 
1963–1990.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje HRAStNIK SI_ZAC/0928

ČAS NASTANKA: 1945–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 33 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1945 je bil na območju Mestnega ljudskega odbora Hrastnik ustanovljen Mestni komite Komunistične partije Slovenije 
(KPS) Hrastnik, ki je deloval do aprila 1952, ko je bil ustanovljen Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Hrastnik. 
Leta 1959 mu je bilo priključeno še območje ukinjenega Občinskega komiteja Zveze komunistov Slovenije (OK ZKS) Radeče, 
ki je leta 1963 prišlo pod občino Laško in s tem tudi v pristojnost OK ZKS Laško. OK ZKS Hrastnik je deloval do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej Mestnega komiteja Komunistične partije Slovenije (KPS) Hrastnik in sestankov sekretarjev partijskih celic, 1945–
1952; zapisniki Mestnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Hrastnik, 1953, 1954; zapisniki sej (občinske konference, 
komiteja, sekretariata, komisij, aktivov, osnovnih organizacij …), 1955–1965; karakteristike, poročila, statistika.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)
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ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje KOStANjeVICA SI_ZAC/0929

ČAS NASTANKA: 1950–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Po ustanovitvi občine Kostanjevica leta 1952 je začel delovati tudi Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Kosta-
njevica. V letih 1952–1955 je spadal pod Okrajni komite ZKS Krško, po letu 1955 pa pod Okrajni komite ZKS Novo mesto. Leta 
1958 je bil hkrati z občino Kostanjevica ukinjen tudi Občinski komite ZKS Kostanjevica, njegovo območje pa je prešlo pod 
Občinski komite ZKS Videm-Krško.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki partijskih konferenc in osnovnih organizacij, 1950–1954; okrožnice Okrajnega komiteja Komunistične partije Slo-
venije (KPS) – Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Krško, 1950–1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1999)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje KOZje SI_ZAC/0930

ČAS NASTANKA: 1955–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Kozje je bil ustanovljen aprila 1952, ko je bila ustanovljena občina Kozje. 
Deloval je do leta 1958, ko je bil hkrati z občino Kozje ukinjen, njegovo območje pa je prešlo pod Občinski komite ZKS Šmarje 
pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (občinskega komiteja, konferenc, osnovnih organizacij), 1955–1958.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1997)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje KRšKO SI_ZAC/0931

ČAS NASTANKA: 1952–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 8,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 83 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Krško je bil ustanovljen leta 1952. Deloval je do leta 1990. Do leta 1955 
je spadal pod Okrajni komite ZKS Krško, v obdobju 1955–1958 pod Okrajni komite ZKS Trbovlje, v obdobju 1958–1962 pod 
Okrajni komite ZKS Novo mesto in v obdobju 1962–1965 pod Okrajni komite ZKS Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).
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VSEBINA
Zapisniki sej (občinske konference, komiteja, sekretariata, komisij, aktivov, osnovnih organizacij …), 1954–1990; članstvo (član-
ski dokumenti, statistika, karakteristike, prošnje, prijave, pritožbe …); delovodniki in spisi, 1958–1968; plani, poročila, analize, 
samoupravni splošni akti; priprave na volitve 1990; evidenca članov ZK, 1990; karakteristike kandidatov za sprejem v ZKS, 1952.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje lAšKO SI_ZAC/0932

ČAS NASTANKA: 1949–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 20 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite ZKS Laško je bil ustanovljen leta 1952. Leta 1955 so mu bila priključena območja ukinjenih občinskih komitejev 
ZKS Jurklošter, Rimske Toplice, Breze in Rečica. Leta 1963 mu je bil priključen del območja Občinskega komiteja ZKS Hrastnik. 
Deloval je do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki (konference, sekretariata, komisij, osnovnih organizacij …), 1949–1968; statistika, plani, poročila, karakteristike, 
evidence.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 1993)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje lOče PRI POljčANAH SI_ZAC/0933

ČAS NASTANKA: 1952–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Loče je začel delovati leta 1952, ko je bila ustanovljena občina Loče. Ko je 
bila leta 1955 občina Loče ukinjena, je prenehal delovati tudi Občinski komite ZKS Loče, njegove pristojnosti pa so prešle na 
Občinski komite ZKS Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (občinskega komiteja, konference), 1952, 1954.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje mOZIRje SI_ZAC/0934

ČAS NASTANKA: 1954–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Mozirje je bil ustanovljen aprila 1952. Ko je bila leta 1955 ustanovljena 
velika občina – komuna Mozirje, je bil formiran tudi nov občinski komite ZKS Mozirje, ki je poslej pokrival celotno območje 
Zgornje Savinjske doline in je kot tak deloval do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (občinskega komiteja, konferenc, sekretariata, komisij, aktivov, osnovnih organizacij), 1954–1968; delovodniki 
in spisi po delovodnikih (poročila, analize, navodila, seznami, politična šola …), 1959–1968.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje POlZelA SI_ZAC/0935

ČAS NASTANKA: 1950–1952
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Ob ustanovitvi občine Polzela leta 1952 je bil ustanovljen tudi Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Polzela. Ko je 
bila leta 1955 ukinjena občina Polzela, je bil ukinjen tudi Občinski Komite ZKS Polzela. Njegovo območje je prešlo v pristojnost 
Občinskega komiteja ZKS Žalec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (konference, komiteja, osnovnih organizacij), 1952; zapisniki sej Krajevnega komiteja Komunistične partije 
Slovenije (KPS) Polzela, 1950–1951.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje PRebOlD SI_ZAC/0936

ČAS NASTANKA: 1952–1953
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Prebold je bil ustanovljen leta 1952. Ko je bila leta 1955 ukinjena občina 
Prebold, je bil ukinjen tudi Občinski komite ZKS Prebold. Območje njegovega delovanja pa je prešlo pod pristojnost Občin-
skega komiteja ZKS Žalec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega komiteja in osnovnih organizacij, 1952, 1953.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje ROgAšKA SlAtINA SI_ZAC/0937

ČAS NASTANKA: 1947–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Rogaška Slatina je bil ustanovljen leta 1952, po ustanovitvi občine Rogaška 
Slatina. Do takrat je na območju Krajevnega ljudskega odbora (KLO) Rogaška Slatina deloval Krajevni komite Komunistične 
partije Slovenije (KPS) Rogaška Slatina. Ko se je leta 1958 občina Rogaška Slatina združila z občinama Kozje in Šmarje pri 
Jelšah, je bil Občinski komite ZKS Rogaška Slatina ukinjen, njegovo območje pa je prešlo pod pristojnost Občinskega komiteja 
ZKS Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (komiteja, konferenc, sekretariata, aktivov, komisij), 1952–1957; zapisniki sestankov aktiva Savez komunistične 
omladine Jugoslavije (SKOJ) Steklarne Rogaška Slatina, 1947, 1948; zapisniki sej osnovnih organizacij, 1947–1958; evidence, 
statistika.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje SeNOVO SI_ZAC/0938

ČAS NASTANKA: 1945–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Senovo je bil ustanovljen leta 1952. Leta 1955 sta mu bili priključeni območji 
ukinjenih občinskih komitejev: Občinskega komiteja ZKS Blanca in Občinskega komiteja ZKS Brestanica. Občinski Komite ZKS 
Senovo je deloval do leta 1961. V obdobju 1952–1955 je bil podrejen Okrajnemu komiteju ZKS Krško, v obdobju 1955–1958 je 
bil podrejen Okrajnemu komiteju ZKS Trbovlje, v obdobju 1958–1961 je bil podrejen Okrajnemu komiteju ZKS Novo mesto. 
Ko je bil leta 1961 ukinjen, je njegovo območje prešlo pod pristojnost Občinskega komiteja ZKS Krško.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (konferenc, komiteja, sekretariata, komisij, osnovnih organizacij), 1945–1961; poročila; analize; karakteristike.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje SeVNICA SI_ZAC/0939

ČAS NASTANKA: 1945–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 21 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Sevnica je začel delovati aprila leta 1952, ko je bila ustanovljena občina 
Sevnica. Ko je bila leta 1955 ustanovljena velika občina – komuna Sevnica, je bil ustanovljen tudi nov Občinski komite ZKS, 
ki je obsegal tudi območje ukinjenih občinskih komitejev ZKS Blanca, Boštanj, Bučka, Krmelj, Studenec, Tržišče in Zabukovje. 
V obdobju 1952–1955 je bil Občinski komite ZKS Sevnica podrejen Okrajnemu komiteju ZKS Krško, v obdobju 1955–1958 
Okrajnemu komiteju ZKS Trbovlje, v letih 1958–1962 Okrajnemu komiteju ZKS Novo mesto in v letih 1962–1965 Okrajnemu 
komiteju ZKS Celje. Deloval je do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sestankov partijskih celic, 1945–1951; zapisniki sej (konference, komiteja, sekretariata, aktivov, komisij, osnovnih 
organizacij …), 1952–1965; delovodniki in spisi po delovodniku, 1961–1965.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1999)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0940

ČAS NASTANKA: 1949–1969
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 31 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1946 je začel delovati Krajevni komite Komunistične partije Slovenije (KPS) Slovenske Konjice, ki se je leta 1952 preoblikoval 
v Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Slovenske Konjice in kot tak deloval do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (konference, komiteja, sekretariata, osnovnih in krajevnih organizacij, komisij …), 1949–1969; poročila; plani, 
analize; evidence; anketa; delovodniki in spisi po delovodniku, 1959–1969.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelerich, 1996)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje šeNtjUR PRI CeljU SI_ZAC/0941

ČAS NASTANKA: 1950–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Šentjur pri Celju je bil ustanovljen leta 1952. Z ustanovitvijo velike občine 
– komune Šentjur pri Celju leta 1955 se je njegovo delovanje razširilo na območja ukinjenih občin Dramlje, Ponikva, Slivnica 
pri Celju, Žusem. Leta 1957 je bilo njegovo območje razširjeno tudi na območje bivše občine Planina pri Sevnici, ki je bila leta 
1957 priključena šentjurski občini. V tem obsegu je Občinski komite ZKS Šentjur pri Celju deloval do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (konferenc, komiteja, sekretariata, aktivov, komisij, osnovnih organizacij), 1950–1968; plani; poročila; analize; 
članstvo; ocene; delovodniki in spisi po delovodniku, 1963–1968.
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SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1997)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0942

ČAS NASTANKA: 1950–1971
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 25 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Šmarje pri Jelšah je začel delovati leta 1952. Po ustanovitvi velike občine – komune Šmarje pri Jelšah leta 
1955 se je njegovo območje razširilo na območje ukinjenih občin Podčetrtek in Pristava. S priključitvijo občin Kozje in Rogaška 
Slatina k občini Šmarje pri Jelšah leta 1958 se je območje Občinskega komiteja ZKS Šmarje pri Jelšah razširilo na območje teh 
dveh bivših občin. V tem obsegu je Občinski komite ZKS Šmarje pri Jelšah deloval do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (konference, sekretariata, komiteja, komisij, osnovnih organizacij), 1955–1971; plani, poročila, karakteristike, 
evidence, 1950–1971; delovodniki in spisi po delovodniku, 1959–1971.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1997)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje šOštANj-VeleNje SI_ZAC/0943

ČAS NASTANKA: 1955–1970
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 28 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1952 se je Krajevni komite Komunistične partije Slovenije (KPS) Šoštanj preimenoval v Občinski komite Zveze komunistov 
Slovenije (ZKS ) Šoštanj, ki je pod tem imenom deloval do leta 1963, ko se je preimenoval v Občinski komite ZKS Velenje. Kot 
tak je deloval do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej (konference, sekretariata, komisij, osnovnih organizacij), 1955–1970; plani; poročila; evidence; analize; karakte-
ristike; delovodnik in spisi po delovodniku, 1959–1970.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelerich, 1996, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje tRbOVlje SI_ZAC/0944

ČAS NASTANKA: 1947–1966
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 39 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Trbovlje je bil ustanovljen aprila 1952. Na njegovem območju so delovali 
še Rudniški komite ZKS Trbovlje, Tovarniški komite ZKS Strojne tovarne Trbovlje (STT) in Tovarniški komite ZKS Cementarne 
Trbovlje. V obdobju 1952–1958 je bil podrejen Okrajnemu komiteju ZKS Trbovlje, v obdobju 1958–1965 pa Okrajnemu komiteju 
ZKS Ljubljana. Občinski komite ZKS Trbovlje je deloval do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej mestnega komiteja in konferenc Komunistične partije Slovenije (KPS), rudniškega komiteja, osnovnih partijskih 
celic, 1947–1954; zapisniki sej (občinske konference, komiteja, rudniškega komiteja, tovarniških komitejev, sekretariata, komisij, 
osnovnih organizacij), 1955–1966; poročila; statistika; članstvo.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje VOjNIK SI_ZAC/0945

ČAS NASTANKA: 1950–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Vojnik je bil ustanovljen leta 1952. Ko je bila leta 1955 ustanovljena komuna 
Vojnik, se je njegovo območje razširilo na območje bivših občin Dobrna, Frankolovo, Strmec in Škofja vas. Deloval je do leta 
1958, ko je bil skupaj z občino Vojnik ukinjen. Po ukinitvi je njegovo območje prešlo pod pristojnost Občinskega komiteja 
ZKS Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sej osnovnih organizacij, 1950–1958; zapisniki občinskega komiteja in konferenc, 1955–1957; poročila; karakteristike; 
članstvo.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1998)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje ZAgORje SI_ZAC/0946

ČAS NASTANKA: 1945–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 35 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Zveze komunistov Slovenije (ZKS) Zagorje ob Savi je bil ustanovljen leta 1952, ko je bila ustanovljena občina 
Zagorje ob Savi. Do leta 1958 je bil podrejen Okrajnemu komiteju ZKS Trbovlje. Ko je bila leta 1968 za Zasavje ustanovljena 
Revirska konferenca ZKS, je bil vanjo vključen tudi Občinski komite ZKS Zagorje ob Savi. Občinski komite ZKS Zagorje ob Savi 
je prenehal delovati leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).
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VSEBINA
Zapisniki sej mestnega komiteja in konference, rudniškega komiteja in partijskih celic, 1945–1954; zapisniki sej (občinskega 
komiteja, konferenc, sekretariata, rudniškega komiteja, osnovnih organizacij), 1955–1968; plani; poročila; informacije; evi-
dence; statistika.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1999)

ObčINSKI KOmIte ZVeZe KOmUNIStOV SlOVeNIje žAleC SI_ZAC/0947

ČAS NASTANKA: 1947–1957
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski komite Komunistične partije Slovenije (KPS) Žalec je bil ustanovljen aprila 1952. Z nastankom velike občine Žalec 
leta 1952 so mu bila priključena območja ukinjenih občinskih komitejev Braslovče, Gomilsko, Griže, Petrovče, Polzela, Prebold, 
Šempeter in Tabor. Leta 1958 mu je bilo priključeno še območje ukinjenega Občinskega komiteja ZKS Vransko. Deloval je do 
leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (CK ZKS), od leta 1990 Arhiv Republike 
Slovenije (ARS), Oddelek za dislocirano arhivsko gradivo I (od leta 2008 Sektor za varstvo arhivskega gradiva Ministrstva za 
notranje zadeve in gradiva nekdanjega Zgodovinskega arhiva Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije).

VSEBINA
Zapisniki sestankov osnovnih partijskih organizacij (celic), 1947–1957; zapisniki sestankov krajevnega, občinskega komiteja, 
1952–1957.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelerich, 1996)
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ORgANIZACIje OSVObODIlNe FRONte, PROtIFAšIStIčNe  
žeNSKe ZVeZe, SOCIAlIStIčNe ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA SI_ZAC_A.722

ČAS NASTANKA: 1943–1994
KULTURNI KONTEKST

Osvobodilna fronta slovenskega naroda je bila kot politična organizacija ustanovljena 27. aprila 1941 pod imenom Protiimperi-
alistična fronta slovenskega naroda. V Osvobodilno fronto (OF) se je preimenovala po napadu Nemčije na Sovjetsko zvezo, 22. 
junija 1941. Organizirana je bila na območju celotne Slovenije. Postopoma je na vsem slovenskem ozemlju vzpostavila mrežo 
pokrajinskih, okrožnih, rajonskih ali okrajnih in terenskih ali krajevnih odborov. Do jeseni 1944 so odbore OF razen terenskih in 
matičnih večinoma imenovali višji odbori, nato pa so, kjer je bilo to mogoče, aktivisti OF na zborih izvolili okrožne in okrajne 
plenume, ti pa svoja tajništva. Odbori OF so šteli od 3 do 15 ali še več članov, vodili so jih sekretarji in pozneje predsedniki.
Socialistična zveza delovnega ljudstva Slovenije (SZDLS) je nastala s preimenovanjem OF na njenem 4. kongresu aprila 
1953. Organizirana je bila po upravnoteritorialnem ter interesnem principu. Do leta 1967 je bil njen najvišji organ kongres, 
njegove sprotne naloge pa je opravljal izvršni odbor. Na nižjih nivojih so delovali krajevni, občinski (od leta 1952) ter okrajni 
odbori (do leta 1965, ko so bili okraji kot upravne enote ukinjeni). Leta 1967 je vlogo kongresa prevzela Republiška konferenca 
SZDL. Enako kot na republiški ravni so bile konference z izvršilnimi ali delovnimi telesi najvišji organi SZDLS tudi na krajevni 
in občinski ravni ter v posebnih družbenopolitičnih skupnostih (mestnih ali medobčinskih svetih, v katere so se povezovale 
občinske konference SZDL). Ob naštetih organih so bili kot posebne oblike dela vpeljani tudi koordinacijski odbori, javne 
razprave, tribune, problemske konference in posvetovanja. Občinska konferenca SZDL je bila najvišji organ občinske orga-
nizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL).
Slovenska protifašistična ženska zveza (SPŽZ) je bila ustanovljena kot samostojna organizacija 21. januarja 1943. Bila je sestavni 
del jugoslovanske Antifašistične fronte žena, ki je bila ustanovljena 6. decembra 1942 v Bosanskem Petrovcu. Njene naloge so 
bile vezane na politično, socialno in materialno podporo ter pomoč narodnoosvobodilnemu gibanju in narodnoosvobodilni 
vojski. Odbori SPŽZ so delovali na pokrajinski, okrožni, okrajni in krajevni ravni. Vsi odbori SPŽZ so bili voljeni, prvi glavni 
odbor pa je bil izvoljen na 1. kongresu SPŽZ, ki je bil organiziran 17. oktobra 1943 v Dobrniču. Na drugem kongresu, oktobra 
1945 v Ljubljani, se je SPŽZ preimenovala v Antifašistično fronto žena (AFŽ) Slovenije. Leta 1953 so AFŽ ukinili in ustanovili 
Zvezo ženskih društev (ZŽD) Jugoslavije, ki je delovala do leta 1962.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 12, Ljubljana 1998, str. 8–9, 111.

OKROžNI ODbOR OSVObODIlNe FRONte Celje SI_ZAC/0094

ČAS NASTANKA: 1944–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (V TEKOČIH METRIH): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrožni odbor OF Celje je bil ustanovljen julija 1941 za območje takratnega partijskega okrožja Celje, ki je obsegalo Celje z 
okolico, Laško, Slovenske Konjice in Kozjansko. Zaradi številnih okupatorjevih aretacij njegovih aktivistov je že jeseni 1941 
prenehal z delovanjem. Ponovno je bil ustanovljen šele v začetku leta 1944. V letih 1944/45 se je njegovo območje postopoma 
povečevalo, ker so mu bila priključena območja posameznih ukinjenih okrožnih odborov OF. Sredi avgusta 1944 so območju 
Okrožnega odbora OF priključili območje ukinjenega odbora OF Savinjskega okrožja, sredi septembra 1944 pa še območje 
ukinjenega odbora OF Revirskega okrožja. Do konca vojne je bilo k območju Okrožnega odbora OF Celje priključeno tudi 
območje ukinjenega Okrožnega odbora OF Kozje. Ko mu je bilo leta 1945 priključeno še območje ukinjenega Šaleško-mislinj-
skega okrožnega odbora OF, je Okrožni odbor OF Celje povezoval naslednjih 15 okrajnih odborov OF: Brežice, Celje-mesto, 
Celje-okolica, Gornji Grad, Kozje, Krško, Laško, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Šoštanj, Trbovlje, 
Vransko in Žalec. Septembra 1945 je Okrožni odbor OF Celje izgubil celotno Posavje z okrajnimi odbori OF Brežice, Krško in 
Sevnica, ki so se združili v nov Okrajni odbor OF Krško, ta pa je prešel pod Okrožni odbor OF Novo mesto. Prav tako je Okrožni 
odbor OF Celje takrat izgubil območje Mislinjske doline, ker je to območje, ki je spadalo pod novoustanovljeni Okrajni odbor 
OF Prevalje, prešlo pod Okrožni odbor OF Maribor. Z ukinitvijo in združevanjem nekaterih okrajnih odborov OF se je v začet-
ku leta 1946 število okrajnih odborov OF na območju Okrožnega odbora OF Celje skrčilo na naslednjih 6 okrajnih odborov 
OF: Celje-mesto, Celje-okolica, Mozirje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah in Trbovlje. Okrožni odbor OF Celje je deloval do 
januarja 1947, ko je bil hkrati z okrožjem Celje ukinjen.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Okrožnega odbora Osvobodilne fronte je do svoje ukinitve hranil celjski okraj, nato pa je bilo skupaj z gradivom 
okraja Celje predano v hrambo Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Podatki o pogrešanih, padlih in izseljenih, 1945; seznami uslužbencev ustanov in uradov v Celju, 1945; gradivo o volitvah v 
Ustavodajno skupščino Demokratične federativne Jugoslavije (DFJ) v celjskem okrožju, 1945; razglasi, okrožnice, 1945; foto-
kopije dokumentov oblastnega komiteja KPS za Štajersko, 1944–1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1995)

OKROžNI ODbOR OSVObODIlNe FRONte ZA ZASAVje SI_ZAC/0095

ČAS NASTANKA: 1943–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (V TEKOČIH METRIH): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrožni odbor OF za Zasavje je bil ustanovljen maja 1941 pod imenom Revirski okrožni odbor OF. Prvotno je njegovo območje 
obsegalo območje Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi in Litije, julija 1941 pa so mu priključili še območje zahodno od Savinje 
od Tremarij do Zidanega Mostu. Konec septembra 1944 je bil Okrožni odbor OF za Zasavje ukinjen, njegovo območje pa je 
prešlo pod Okrožni odbor OF Celje. 

HISTORIAT FONDA
Gradivo okrožnega odbora Osvobodilne fronte za Zasavje so hranili v arhivskih prostorih Skupščine občine Zagorje ob Savi 
ter njenih predhodnikih, nato pa so ga predali Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Navodila za formiranje gospodarskih komisij (okrožnih, rajonskih in vaških), 1943; zapisnika sej okrajnih odborov OF Hrastnik 
in Trbovlje, 1944; zapisnik ustanovnega okrajnega odbora OF Trbovlje, 1944; zapisniki sej vaških sestankov, 1944; zapisniki 
sej krajevnih odborov, 1944; poročila Okrajnega odbora OF Trbovlje, 1944; situacijska poročila za okraje Trbovlje, Zagorje, 
Hrastnik, 1944; politično poročilo finančnega referenta, 1944; vojaška in politična poročila za okraj Trbovlje, 1944; zbiranje 
podatkov padlih borcev NOV in PO Slovenije, 1944; poročila Slovenske protifašistične ženske zveze (SPŽZ) za okraje Hrastnik, 
Laško, Zagorje, 1944; zapisniki odseka za trgovino in industrijo, 1944–1945; pregled stanja obrti in industrije, 1944; prodaja 
blaga preko nakaznic, 1945; organiziranost OF (ustanovitev vojaških sodišč, mobilizacija učiteljstva, terenski odbori politično 
in organizacijsko delo, organizacija kulturno prosvetnega dela), 1942–1944; okrožne volilne komisije pri okrožnih odborih 
OF, 1944; zapisniki odseka za gradnjo in obnovo, 1944; zapisniki finančnega odseka, 1944.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Malinar, 2010) 

ObčINSKA KONFeReNCA 
SOCIAlIStIčNe ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA SeVNICA SI_ZAC/0473

ČAS NASTANKA: 1957–1987
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 25 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Z ustanovitvijo občine Sevnica leta 1952 je bil ustanovljen tudi Občinski odbor Osvobodilne fronte (OF) Sevnica, ki se je leta 
1953 preimenoval v Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Sevnica. Z ustanovitvijo velike občine Sevnica 
leta 1955 se je območje Občinskega odbora SZDL Sevnica razširilo na območja ukinjenih občinskih odborov SZDL Boštanj, 
Bučka, Tržišče, Blanca, Zabukovje, Studenec in Krmelj. Leta 1959 mu je bil priključen še del območja ukinjenega Občinskega 
odbora SZDL Radeče. Od ustanovitve do leta 1955 je Občinski odbor SZDL Sevnica spadal pod Okrajni odbor SZDL Krško, 
nato v obdobju 1955 do 1962 pod Okrajni odbor SZDL Novo mesto, v obdobju 1962–1965 pa pod Okrajni odbor SZDL Celje. 
Občinski odbor SZDL Sevnica je nasledila Občinska konferenca SZDL Sevnica, ki je delovala do leta 1990, ko je bila SZDL kot 
družbenopolitična organizacija ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je pred ukinitvijo družbenopolitičnih organizacij (DPO) nahajalo v skupnem skladišču, ki ga je po letu 1991 dobila 
v uporabo Zveza svobodnih sindikatov Sevnica. Od nje ga je prevzel Zgodovinski arhiv Celje leta 1999.
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VSEBINA:
Seznam članstva, 1957–1958; sklepi konferenc, 1968; zapisniki IO OK SZDL, 1977, 1985; zapisniki sej predsedstva, 1987; seje OK 
SZDL, 1983, 1988; zapisniki volilne komisije, 1985; programski svet radia, 1985; poročilo občinskega odbora SZDL, 1977, 1985.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ObčINSKA KONFeReNCA SOCIAlIStIčNe  
ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA žAleC SI_ZAC/0791

ČAS NASTANKA: 1971–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 16 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po ustanovitvi občine Žalec leta 1952 je bil ustanovljen tudi Občinski odbor OF Žalec, ki se je leta 1953 preimenoval v Občinski 
odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Žalec. Leta 1955 so mu bila priključena območja ukinjenih občinskih 
odborov SZDL Braslovče, Gomilsko, Griže, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter v Savinjski dolini in Tabor, leta 1957 pa še 
območje ukinjenega občinskega odbora SZDL Vransko. Od ustanovitve do leta 1965 je Občinski odbor SZDL Žalec spadal 
pod Okrajni odbor SZDL Celje. Občinski odbor SZDL Žalec je nasledila Občinska konferenca SZDL Žalec, ki je delovala do leta 
1990, ko je bila SZDL kot družbenopolitična organizacija ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Po prenehanju delovanja ustvarjalca je gradivo ostalo shranjeno v prvotnem arhivu družbeno-
političnih organizacij (DPO) v Žalcu; žal se ni ohranilo v celoti.

VSEBINA
Zapisnik seje izvršnega in nadzornega odbora OK SZDL Žalec, 1971; zapisniki sej predsedstva in izvršnega odbora predsedstva 
OK SZDL Žalec, 1987–1990; zapisniki krajevnih odborov (KO) SZDL, 1988–1989; spisi in fotografije vlaka bratstva in enotnosti, 
1972–1989; spominska monografija vlaka bratstva in enotnosti, 1973; zbrane naloge učencev osnovnih šol občine Žalec ob 
40 letnici OF, 1981; finančne zadeve 1961–1994.

SISTEM UREDITVE: abecedni, kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (Z. Robič, 2004)

OKRAjNI ODbOR SOCIAlIStIčNe ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA Celje SI_ZAC/0948

ČAS NASTANKA: 1953–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 23 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Celje je bil ustanovljen leta 1954 z združitvijo Mestnega odbora 
SZDL Celje in Okrajnega odbora SZDL Celje-okolica. V obdobju svojega obstoja je povezoval delovanje naslednjih občinskih 
odborov SZDL: Celje, Laško, Vojnik (1954–1958), Slovenske Konjice, Žalec, Vransko (1954–1958), Mozirje, Šoštanj (Velenje), 
Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina (1954–1958), Kozje (1954–1958), Planina pri Sevnici (1954–1957), Brežice 
(1962–1965), Krško (1962–1965) in Sevnica (1962–1965). Delovati je prenehal leta 1965, ko je bil hkrati z okrajem Celje ukinjen. 

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec do ukinitve leta 1965. Gradivo se je ohranilo v prostorih Okrajnega ljudskega odbora Celje (OLO 
Celje) skupaj z gradivom OLO Celje. Gradivo je Zgodovinski arhiv Celje prevzel skupaj z gradivom OLO Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej okrajnega odbora, 1953–1964; zapisniki sej občinskih odborov, 1954–1965; zapisniki sej raznih komisij, 1956–1964; 
finančna in statistična poročila, seznami, referati, razprave, ankete in analize.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Verhovšek, 1986)
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ObčINSKA KONFeReNCA 
SOCIAlIStIčNe ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA bRežICe SI_ZAC/0949

ČAS NASTANKA: 1953–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 7,0
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 70 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po ustanovitvi občine Brežice leta 1952 je bil ustanovljen tudi Občinski odbor OF Brežice, ki se je leta 1953 preimenoval v 
Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Brežice. Leta 1955 so mu bila priključena območja ukinjenih 
občinskih odborov SZDL Artiče, Bizeljsko, Dobova, Pišece, Velika Dolina in Čatež ob Savi. Od ustanovitve do leta 1955 je spa-
dal pod Okrajni odbor SZDL Krško, od leta 1955 do 1958 pod Okrajni ljudski odbor SZDL Trbovlje, od leta 1958 do 1962 pod 
Okrajni odbor SZDL Novo mesto in od 1962 do 1965 pod Okrajni odbor SZDL Celje. Občinski odbor SZDL Brežice je nasledila 
Občinska konferenca SZDL Brežice, ki je delovala do leta 1990, ko je bila SZDL kot družbenopolitična organizacija ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Po ukinitvi občinske organizacije SZDL je bilo gradivo prevzeto v dislocirano enoto Zgodovinskega arhiva Celje v Mrzlavi vasi 
in po ukinitvi te enote prepeljano v Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej okrajnega odbora, 1953–1964; zapisniki sej občinskih odborov, 1954–1965; zapisniki sej raznih komisij, 1956–1964; 
finančna in statistična poročila, seznami, referati, razprave, ankete in analize; zapisniki sej Predsedstva občinske konference 
SZDL Brežice, 1988–1990.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ObčINSKA KONFeReNCA  
SOCIAlIStIčNe ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA KRšKO SI_ZAC/0950

ČAS NASTANKA: 1970–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnik Občinske konference Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Krško je bil Občinski odbor Osvobodilne fronte 
(OF) Krško, ki je bil ustanovljen leta 1952, ko je bila ustanovljena občina Krško. V Občinski odbor SZDL Brežice se je preime-
noval leta 1953 in je pod tem imenom deloval do leta 1965, ko ga je zamenjala Občinska konferenca SZDL Krško. Območje 
občinskega odbora SZDL Krško se je leta 1955 razširilo na območja ukinjenih občinskih odborov SZDL Leskovec pri Krškem, 
Raka in Veliki Trn, leta 1958 pa še na območje ukinjenega Občinskega odbora SZDL Senovo. Do leta 1955 je Občinski odbor 
SZDL Krško spadal pod Okrajni odbor SZDL Krško, v letih 1955–1958 pod Okrajni odbor SZDL Trbovlje, v letih 1958–1962 pod 
Okrajni odbor SZDL Novo mesto, v letih 1962–1965 pa pod Okrajni odbor SZDL Celje. Občinski odbor SZDL Krško je nasledila 
Občinska konferenca SZDL Krško, ki je delovala do leta 1990, ko je bila SZDL kot družbenopolitična organizacija ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec do ukinitve 1990. Gradivo je hranila Socialistična stranka Slovenije (SSS) Krško in ga izročila 
Zgodovinskemu arhivu Celje leta 1991.

VSEBINA
Zapisniki sej občinske konference, 1976–1989; zapisniki sej predsedstva, 1976–1990; plani in poročila nadzornega odbora, 
1979–1988; žirija za podeljevanje priznanj Osvobodilne fronte (OF), 1970–1990; gradivo svetov in koordinacijskih odborov 
– zapisniki, plani, poročila, 1979–1989; gradivo volilne komisije, 1974, 1978/79, 1981–1986 in 1988–1990; vlak bratstva in 
enotnosti, 1975–1989; zapisniki krajevnih konferenc Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL): Brestanica, Dolenja vas, 
Gora, Koprivnica, Kostanjevica, Krško, Krško Polje, Leskovec, Podbočje, Raka, Rožno-Presladol, Senovo, Senuše, Veliki Podlog, 
Veliki Trn, Zdole, 1975–1989.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1994)
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ObčINSKA KONFeReNCA SOCIAlIStIčNe  
ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA šeNtjUR PRI CeljU SI_ZAC/0951

ČAS NASTANKA: 1952–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Ko je bila leta 1952 ustanovljena občina Šentjur pri Celju, je bil ustanovljen tudi Občinski odbor OF Šentjur pri Celju, ki se je 
leta 1953 preimenoval v Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Šentjur pri Celju. Njegovo prvotno 
območje se je leta 1955 močno povečalo, ker so mu bila tedaj priključena območja ukinjenih občinskih odborov SZDL Dra-
mlje, Ponikva pri Grobelnem, Slivnica pri Celju in Žusem. Leta 1957 mu je bilo priključeno še območje ukinjenega Občinskega 
odbora Planina pri Sevnici. Občinski odbor SZDL Šentjur pri Celju je do svoje ukinitve leta 1965 spadal pod Okrajni odbor 
SZDL Celje. Njegova naslednica je bila Občinska konferenca SZDL Šentjur pri Celju, ki je delovala do leta 1990, ko je bila SZDL 
kot družbenopolitična organizacija ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do prevzema v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Blagajniški dnevnik, 1952–1954; zapisniki sej občinskega odbora, konference, izvršnega odbora, predsedstva, komisij, koordi-
nacijskih odborov, 1963–1989; zapisniki sej krajevnih organizacij, 1963–1985; samoupravni interni akti; statistična in finančna 
poročila, volitve, vlak bratstva in enotnosti, sodniki porotniki; podpisi temeljne listine Slovenije, 1989; Prapor – glasilo DPO 
Šentjur, 1975–1977, št. 1–13.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1993)

ObčINSKA KONFeReNCA SOCIAlIStIčNe  
ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA VeleNje SI_ZAC/0952

ČAS NASTANKA: 1951–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 9,0
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 90 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1952 je bil za območje takrat ustanovljene občine Šoštanj ustanovljen Občinski odbor OF Šoštanj, ki se je leta 1953 pre-
imenoval v Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Šoštanj. Leta 1955 so mu bila priključena območja 
tedaj ukinjenih občinskih odborov SZDL Velenje in Šmartno ob Paki. Ko je bil leta 1963 sedež občine iz Šoštanja prenesen v 
Velenje, se je Občinski odbor SZDL Šoštanj preimenoval v Občinski odbor SZDL Velenje. Do leta 1955 je Občinski odbor SZDL 
Šoštanj spadal pod Okrajni odbor SZDL Šoštanj, nato pa do leta 1965 pod Okrajni odbor SZDL Celje. Kot najvišji organ SZDL 
na območju občine Velenje je postala Občinska konferenca SZDL Velenje, ki je obstajala do leta 1990, ko je bila SZDL kot 
družbenopolitična organizacija ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Po reorganizaciji družbenopolitičnih organizacij je gradivo občinske organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) 
Velenje prevzel Muzej v Velenju in ga leta 2005 predal Zgodovinskemu arhivu Celje v stanju, kot ga je prevzel od ustvarjalca.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega odbora in občinske konference Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL), 1954–1972; zapisniki 
komisij in osnovnih organizacij; zapisniki sej predsedstva občinske konference SZDL Velenje, 1983–1989; poročila, analize, 
okrožnice in dopisi; kartoteka funkcionarjev Osvobodilne fronte (OF), 1951–1953; predlogi za odlikovanja, 1951.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

meDObčINSKI SVet SOCIAlIStIčNe ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA Celje SI_ZAC/0953

ČAS NASTANKA: 1961–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo in fotografsko gradivo
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OBSEG (v tekočih metrih): 1,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 18 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Celje je bil ustanovljen za občine celjske regije: Celje, Laško, 
Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje, Žalec. Bil je koordinator družbenopolitičnega in samoupravnega 
delovanja med občinami celjskega območja. Deloval je do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil ustvarjalec.

VSEBINA
V. kongres SZDL, fotografije, 1961; sklepi in stališča sej, 1978–1990; zaključni računi, 1977–1982; regijski posveti, 1980–1989; 
skupne seje in posveti ter razgovori, 1981–1989; problemski konferenci (Varstvo voda, Ekologija energija, varčevanje), 1983, 
1987; volitve in imenovanja, 1978–1988; javni razpravi (Osnutek ustavnih dopolnil, Odpadki), 1988, 1989; Koroški Slovenci, 
1981, 1986–1988; mladi v splošnem ljudskem odporu in družbeni samozaščiti (SLO in DS); vlak bratstva in enotnosti; zbiranje 
sredstev za modernizacijo bolnišnice.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1999)

VAšKI ODbOR SOCIAlIStIčNe ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA SeNOVO SI_ZAC/0954

ČAS NASTANKA: 1948–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Vaški odbor SZDL Senovo je do leta 1961 deloval v okviru občinskega sveta SZDL Senovo, nato pa v okviru občinske konfe-
rence SZDL Krško.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Vaškega odbora SZDL Senovo je po njegovi ukinitvi hranil Rudnik Senovo.

VSEBINA
Članstvo, 1948–1959; poročila Občinskega odbora SZDL Krško, 1963–1965.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni popis

ObčINSKA KONFeReNCA SOCIAlIStIčNe  
ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA Celje SI_ZAC/1208

ČAS NASTANKA: 1949–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 16,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 167 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva (OK SZDL) je bila najvišji organ občinske organizacije SZDL. OK 
SZDL Celje je delovala do leta 1990, ko je bila kot družbenopolitična organizacija (DPO) ukinjena. Predhodnika OK SZDL Celje 
sta bila mestni in okrajni odbor SZDL Celje. Leta 1954 je prišlo do združitve mestnega okraja z okoliškim v okraj Celje, katere-
mu se je leta 1955 priključil še okraj Šoštanj. Združili sta se tudi obe organizaciji SZDL. V OK SZDL so svoje delegate delegirale 
krajevne organizacije SZDL, občinska vodstva Zveze komunistov Slovenije, Zveze sindikatov Slovenije, Zveze socialistične 
mladine Slovenije in Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne, delovne in družbene organizacije ter društva. Organi, 
oblike in metode delovanja so bili: občinska konferenca, predsedstvo, nadzorni odbor, administrativno finančna komisija, 
žirija za podeljevanja priznanj OF, sveti, koordinacijski odbori in komisije. Posebne oblike dela so bile javne razprave, tribu-
ne, problemske konference in posvetovanja. Občinska konferenca SZDL Celje je povezovala osnovne organizacije SZDL na 
območju občine Celje. Na območju občine Celje so delovali naslednji krajevni odbori (KO) SZDL: Breg, I. četrtni odbor mesta 
Celje, II. četrtni odbor mesta Celje, III. četrtni odbor mesta Celje, IV. odbor mesta Celje, Čret-Zvodno, Dolgo Polje, Spodnja 
Hudinja, Zgornja Hudinja, Jožefov hrib, Kompole, Košnica, Laška vas, Lava, Leskovec-Začret, Lisce, Ljubečna, Lopata, Medlog, 
Nova vas, Ostrožno, Pečovje, Polule, Prekorje, Prožinska vas, Svetina, Škofja vas, Šmarjeta pri Celju, Šmartno v Rožni dolini, 
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Štore – desni breg, Štore – levi breg, Teharje, Tremerje, Trnovlje, Vrhe, Začret, Zadobrova, Zavodna, Zagrad-Pečovnik. Po 
sprejetju Zakona o političnem združevanju 27. decembra 1989 je SZDL prenehala z delovanjem kot DPO in se preoblikovala 
v Socialistično stranko Slovenije.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je po ukinitvi Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Celje ostalo v prostoru, kjer ga je arhiviral ustvarjalec in 
ga je prevzel Zgodovinski arhiv Celje po rešitvi prostorskega problema. Vrednotenje in odbiranje je potekalo v Zgodovinskem 
arhivu Celje po prevzemu.

VSEBINA
Mestni odbor Osvobodilne fronte (OF): plani in poročila, tekmovanja frontnih organizacij, gradnja zadružnih domov, 1949–
1953; terenski odbori in krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL), 1954–1989; zapisniki sej orga-
nov okrajne, občinske in krajevnih organizacij SZDL, 1949–1989; komisije, sveti in odbori, 1954–1989; proslave in prireditve, 
1954–1989; družbene organizacije in društva, 1956–1989; članstvo; volitve; posvetovanja; javne tribune; štipendiranje; zaključni 
računi …; program Socialistične zveze Slovenije Celje, 1990.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2007)

OKRAjNI ODbOR ANtIFAšIStIčNe FRONte žeNSK POljčANe SI_ZAC/1210

ČAS NASTANKA: 1948–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni odbor Antifašistične fronte žensk (AFŽ) Poljčane je deloval v obdobju 1948–1952. Združeval je krajevne odbore AFŽ 
na območju Okrajnega ljudskega odbora Poljčane. Delovati je prenehal aprila 1952, ko je bil ukinjen okraj Poljčane.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo ob strokovni obdelavi izločeno iz fonda Okrajnega ljudskega odbora Poljčane in oblikovano v fond Okrajni 
odbor antifašistične fronte žensk Poljčane.

VSEBINA
Zapisniki sestankov in konferenc okrajnega odbora Antifašistične zveze žensk (AFŽ) Poljčane in Slovenska Bistrica, 1948–1950; 
zapisniki sestankov krajevnih odborov AFŽ, 1948–1951; plani in poročila o dejavnostih okrajnih in krajevnih odborov; poročila 
s sektorskih konferenc, 1948–1950; poročilo o udeležbi žena in izvoljenih pri volitvah po krajevnih ljudskih odborih v okraju 
Poljčane, 1949; resolucije; seznam partizanskih vdov v Zibiki; poročila o dejavnostih skrbi za otroke.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2000)

ObčINSKA KONFeReNCA SOCIAlIStIčNe  
ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/1280

ČAS NASTANKA: 1963–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2.0
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 20 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po ustanovitvi občine Zagorje ob Savi leta 1952 je bil ustanovljen tudi Občinski odbor OF Zagorje ob Savi, ki se je leta 1953 
preimenoval v Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Zagorje ob Savi. Leta 1955 so mu bila priklju-
čena območja občinskih odborov SZDL Senožeti, Mlinše, Podkum in Trojane. Do leta 1958 je Občinski odbor SZDL Zagorje 
ob Savi spadal pod Okrajni odbor SZDL Trbovlje, nato pa do leta 1965 pod Okrajni odbor SZDL Ljubljana. Občinski odbor 
SZDL Zagorje ob Savi je nasledila Občinska konferenca SZDL Zagorje ob Savi, ki je delovala do leta 1990, ko je bila SZDL kot 
družbenopolitična organizacija ukinjena.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Po ukinitvi ustvarjalca je gradivo prevzelo Združenje potrošnikov Zasavje, ki ga je predalo 
Zgodovinskemu arhivu Celje.
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VSEBINA
Popis družbenega premoženja SZDL Zagorje ob Savi, 1963; Pravila OK SZDL Zagorje ob Savi, 1969; plani in finančna poročila, 
1980–1982, zaključni računi, 1967–1983, Program aktivnosti Nič nas ne sme presenetiti (NNNP), 1979, 1982; korespondenca, 
gradivo občinske in krajevnih organizacij SZDL (le fragmentarno ohranjeno); gradivo društev, 1990.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKA KONFeReNCA  
SOCIAlIStIčNe ZVeZe DelOVNegA ljUDStVA lAšKO SI_ZAC/1408

ČAS NASTANKA: 1969–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po ustanovitvi občine Laško leta 1952 je bil ustanovljen tudi Občinski odbor Osvobodilne fronte (OF) Laško, ki se je leta 1953 
preimenoval v Občinski odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva (SZDL) Laško. Leta 1955 so mu bila priključena območja 
takrat ukinjenih občinskih odborov SZDL Jurklošter, Rimske Toplice, Breze in Rečica. Od svoje ustanovitve pa do leta 1965 je 
spadal pod Okrajni odbor SZDL Celje. Občinski odbor SZDL Laško je nasledila Občinska konferenca SZDL Laško, ki je delovala 
do svoje ukinitve leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Po ukinitvi ustvarjalca je gradivo hranila stara knjižnica v Laškem, kjer je bilo odloženo do 
predaje v Zgodovinski arhiv Celje.

VSEBINA
Zapisniki občinskih in krajevnih organov SZDL, 1969–1990; volitve 1974, 1978, 1982, 1986, 1989; vlak bratstva in enotnosti, 
1985; proslave in prireditve, žirija za podeljevanje priznanj OF, 1987.

SISTEM UREDITVE: abecedni, kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Zupanc, 2006)
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ORgANIZACIje KOmUNIStIčNe mlADINe /  
ljUDSKe mlADINe / ZVeZe SOCIAlIStIčNe mlADINe SI_ZAC_A.723

ČAS NASTANKA: 1959–1991
KULTURNI KONTEKST

Zveza socialistične mladine Slovenije ZSMS je bila družbenopolitična organizacija, ki je imela svoje korenine v Zvezi komuni-
stične mladine Jugoslavije (SKOJ), ustanovljeni 10. 9. 1919 v Zagrebu. Njen namen je bil širjenje idej marksizma, komunizma 
in revolucionarnega boja med mladino. V času narodnoosvobodilne borbe (NOB) je bila oktobra 1942 ustanovljena še ena 
mladinska organizacija, Zveza slovenske mladine, ki je v naslednjih letih večkrat spremenila ime. Do združitve obeh mladin-
skih organizacij je prišlo na državni ravni konec leta 1948, v Sloveniji pa aprila 1949. Različna imena mladinske organizacije 
so bile Zveza slovenske mladine – od oktobra 1942 do junija 1945, Zveza mladine Slovenije – od junija 1945 do maja 1946, 
Ljudska mladina Slovenije (LMS) – od maja 1946 do januarja 1963 (aprila 1949 združitev s SKOJ-em), Zveza mladine Slovenije 
(ZMS) – od januarja 1963 do oktobra 1974, Zveza socialistične mladine Slovenije (ZSMS) – od oktobra 1974 do novembra 
1989. Novembra 1989 se je ZSMS preoblikovala v politično stranko, z zakonom o političnem združevanju z dne 27. 12. 1989 
pa je prenehala delovati kot družbenopolitična organizacija. Mladinska organizacija je bila v času socializma vključena v 
politično odločanje, skrbela je za družbeno, politično, športno, kulturno, izobraževalno idr. dejavnost mladine. Organizirala je 
tudi mladinska prostovoljna dela (delovne brigade). Do 80. let je usmerjala mlade člane v sistem samoupravnega socializma 
in delegatski sistem. Organizirana je bila po upravnoteritorialnem principu. Do leta 1949 so bili njeni organi odbori, nato 
do 1968. komiteji, kasneje pa konference. Najvišji organi mladinske organizacije v Sloveniji so bili: kongres, Centralni komite 
(kasneje Republiška konferenca) in predsedstvo kot izvršilni organ.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 272–273.

ObčINSKA KONFeReNCA ZVeZe  
SOCIAlIStIčNe mlADINe SlOVeNIje SeVNICA SI_ZAC/0502

ČAS NASTANKA: 1979–1982
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinska konferenca ZSMS Sevnica je združevala osnovne organizacije ZSMS na območju občine Sevnica; njen najvišji or-
gan je bila občinska konferenca, ki so jo sestavljali delegati osnovnih organizacij. Sestajala se je po potrebi; obravnavali so 
aktualne družbenopolitične in ekonomske probleme. Organi so bili voljeni, stalna in občasna delovna telesa pa imenovana. 
Kot družbenopolitična organizacija je Občinska konferenca ZSMS Sevnica skrbela za politično, socialno, športno, turistično, 
učno-vzgojno, kulturno in druge dejavnosti; organizirala je mladinsko prostovoljno delo ter politično izobraževanje. Delovala 
je na območju občine Sevnica do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo ustvarjalca se je nahajalo v skupnem prostoru z gradivom ostalih družbenopolitičnih organizacij (DPO), ki ga je po letu 
1991 v uporabo dobila Zveza svobodnih sindikatov (ZSS) Sevnica. Slednja ga je leta 1999 predala Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Fotografije, spisi.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ObčINSKA KONFeReNCA 
ZVeZe SOCIAlIStIčNe mlADINe SlOVeNIje KRšKO SI_ZAC/0505

ČAS NASTANKA: 1972–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinska organizacija ZSMS Krško je združevala osnovne organizacije ZSMS na območju občine Krško; njen najvišji organ 
je bila občinska konferenca, ki so jo sestavljali delegati osnovnih organizacij. Sestajala se je po potrebi; obravnavali so aktu-



605

SI_ZAC_A.723

alne družbenopolitične in ekonomske probleme. Organi so bili voljeni, stalna in občasna delovna telesa pa imenovana. Kot 
družbenopolitična organizacija je Občinska konferenca ZSMS Krško skrbela za politično, socialno, športno, turistično, učno-
-vzgojno, kulturno in druge dejavnosti; organizirala je mladinsko prostovoljno delo ter politično izobraževanje. Delovala je 
na območju občine Krško do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo v skladišču Mrzlava vas.

VSEBINA
Zapisniki, plani, poročila, korespondenca.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

OKRAjNI KOmIte ljUDSKe mlADINe SlOVeNIje Celje SI_ZAC/0992

ČAS NASTANKA: 1959–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni komiteji ljudske mladine Slovenije Celje je deloval v letih 1945 do 1965. Povezoval je krajevne komiteje na območju 
Okrajnega ljudskega odbora Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je ustvarjalec izročil Arhivu Republike Slovenije (ARS). ARS je gradivo glede na provenienco izročil Zgodovinskemu 
arhivu Celje v stanju, kot ga je prevzel od ustvarjalca.

VSEBINA
Zapisniki sej (konferenc, plenuma, sekretariata, aktivov), 1959–1963; poročila o idejno-vzgojnem delu, 1961/62; mladinska 
politična šola, 1962; mladinske delovne akcije, 1963; evidenca mladih družbenopolitičnih delavcev; plačilni seznami, 1963–1965.

SISTEM UREDITVE:
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ObčINSKA KONFeReNCA ZVeZe  
SOCIAlIStIčNe mlADINe SlOVeNIje šeNtjUR SI_ZAC/1283

ČAS NASTANKA: 1960–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 25 arhivskih škatel, 7 map
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinska organizacija ZSMS Šentjur pri Celju je združevala osnovne organizacije ZSMS na območju občine Šentjur pri Celju.; 
njen najvišji organ je bila občinska konferenca, ki so jo sestavljali delegati osnovnih organizacij. Organi so bili voljeni, stalna 
in občasna delovna telesa pa imenovana. Kot družbenopolitična organizacija je Občinska konferenca ZSMS Šentjur pri Celju 
skrbela za politično, socialno, športno, turistično, učno-vzgojno, kulturno in druge dejavnosti; organizirala je mladinsko 
prostovoljno delo ter politično izobraževanje. Delovala je do leta 1990.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec do leta 1990. Po njegovi ukinitvi je bilo gradivo shranjeno v prostorih LDS (Liberalno demokratske 
stranke) Šentjur.

VSEBINA
Zapisniki občinske in osnovnih organizacij Zveze socialistične mladine Slovenije (ZSMS), 1960–1989; programi, poročila, tek-
movanja, prireditve (štafeta mladosti, kvizi, majske športne igre, raziskovalni tabor, spominski pohodi); Mladinska delovna 
brigada Miloš Zidanšek, mladinske delovne akcije, 1973–1988; mladinska politična šola, 1980–1988; fotografije z mladinskih 
delovnih akcij in štafete mladosti; izkaznice ZSMS; glasila mladih, 1978–1984; raziskovalne naloge, 1989; Liberalno demo-
kratska stranka (LDS) program in statut, 1991.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (I. Zajc Cizelj, 2007)
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DRUžbeNOPOlItIčNe ORgANIZACIje VOjNIH VeteRANOV SI_ZAC_A.724

ČAS NASTANKA: 1921–2004
KULTURNI KONTEKST

Vojni veteran je po Zakonu o vojnih veteranih iz leta 1995 med drugim oseba, ki je sodelovala v bojih za obrambo slovenske 
severne meje v letih 1918 in 1919, državljan Republike Slovenije, ki je bil kot pripadnik bivše jugoslovanske vojske v vojni 
od 6. 4. do 17. 4. 1941 odpeljan v ujetništvo, borec ter drug udeleženec narodnoosvobodilne vojne v letih 1941 do 1945, ki 
udeležbo v NOV Slovenije dokaže z javno listino, in pripadnik Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policist, operativni 
delavec kriminalistične in obveščevalno varnostne službe, oboroženi pripadnik narodne zaščite ter pripadnik enot za zveze 
republike in občin, ki je v vojaški agresiji na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljal dolžnosti pri obrambi 
Republike Slovenije. Zakon zagotavlja v okviru varstva vojnih veteranov naslednje pravice: veteranski dodatek, dodatek za 
pomoč in postrežbo, letni prejemek, zdravstveno varstvo, zdraviliško in klimatsko zdravljenje, brezplačno vožnjo, pogrebnino 
in priznanje pokojninske dobe. Pravico do varstva po tem zakonu ima vojni veteran, ko dopolni 50 let starosti ali je pri njem 
nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti.
Družbenopolitične organizacije vojnih veteranov so začele nastajati po koncu druge svetovne vojne leta 1945. Vanjo so bile 
vključene Zveze prostovoljcev – borcev za severno mejo (ZPBZSM) 1918–1919, Zveze borcev narodnoosvobodilne vojne Slo-
venije (ZB NOVS), Zveze društev vojnih invalidov in Zveze rezervnih vojaških starešin Slovenije.
Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (ZZB NOVS) je bila družbenopolitična organizacija in je neposre-
dno sodelovala v političnem odločanju v državi. Nastala je 4. 7. 1948 pod imenom Zveza borcev narodnoosvobodilne vojne 
Slovenije (ZB NOVS) in bila vključena v Zvezo borcev NOV Jugoslavije. Ustanovljena je bila z namenom, da poveže udeležence 
narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in razvoju domovine ter njim in njihovim dru-
žinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. Julija 1962 sta se v zvezo, ki je dobila ime 
Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Slovenije (ZZB NOVS), vključili tudi Zveza društev vojnih invalidov in Zveza 
rezervnih vojaških starešin Slovenije, ki pa je leta 1969 spet postala samostojna. Člani ZZB NOVS so lahko bili nekdanji borci 
NOV in aktivisti odporniškega gibanja v letih 1941–1945 ali njegovi podporniki ter žrtve fašističnega nasilja. Do leta 1966 je 
v okviru ZZB NOVS delovala tudi Zveza prostovoljcev borcev za severno mejo 1918–1919. Najvišji organ zveze je bil kongres 
z republiškim odborom kot izvršilnim organom, zveza pa je bila organizirana po upravno-teritorialnem principu. Pri tem so 
se s preoblikovanjem uprave preoblikovali tudi odbori ZZB NOVS. Tako so oblastni odbori delovali v letih 1949–1951, okrajni 
odbori do leta 1965, ko so bili okraji kot upravne enote ukinjeni, občinski odbori pa so obstajali od leta 1952 naprej in so se v 
šestdesetih letih 20. stoletja lahko povezovali v mestne oziroma medobčinske organizacije ZZB NOVS. Osnovne organizacije 
zveze so bile krajevne organizacije, ki so se oblikovale po krajevnih skupnostih.
Zveza prostovoljcev – borcev za severno mejo v letih 1918–1919 je bila družbenopolitična organizacija, ki je skrbela za ohra-
njanje in negovanje lika borca za severno mejo, njegove materialne, socialne in zdravstvene potrebe. Zbirala je gradivo in 
spodbujala člane za pisanje spominov. Borcem je dajala pravico do zdravstvenega varstva ter nekaj ugodnosti pri dopustih 
in vožnjah. Zveza je imela sedež v Ljubljani. Na nivoju občin so delovali občinski, mestni ali medobčinski odbori zveze. Usta-
novljena je bila leta 1966 in je delovala v posameznih odborih do leta 1990 oziroma do njenega razpusta.
Leta 1990 se družbenopolitične organizacije ukinejo, posamezne zveze borcev pa postanejo društvene organizacije. Danes 
so aktualne: Zveza veteranov vojne za Slovenijo (ZVVS), Zveza policijskih veteranskih društev Sever in Zveze borcev za vred-
note NOB.

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1997, str. 306.
Zakon o vojnih veteranih (Ur. l. RS št. 63/95).
Enciklopedija Slovenije, zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 262.

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe lAšKO SI_ZAC/0307

ČAS NASTANKA: 1943–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinska Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Laško je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena 
je bila z namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in 
razvoju domovine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. 
Naloga zveze je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonodajo 
naklonjeno članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje NOB. Občinski odbor ZZB NOV Laško je obsegal območja 
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krajevnih odborov ZZB NOV: Breze, Jurklošter, Laško, Marija Gradec, Radeče, Rečica, Rimske Toplice, Sedraž, Vrh nad Laškim 
in Zidani Most.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec do ukinitve leta 1990. Do prevzema je gradivo hranilo Združenje borcev za vrednote narodno-
osvobodilnega boja (NOB), Laško.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1980–1989; statistika, 1977–1991; članske evidence, preživeli borci I. celjske čete, seznam, 1973; seznami borcev 
briško-beneških enot, IV. brigade Matija Gubca, Šercerjeve brigade, Šlandrove brigade, kozjanskega okrožja, V. prekomorske 
brigade, Tomšičeve brigade, 1980–1991; spomeniki in spominska obeležja, 1959–1967; poslovnik, 1973; fotografije iz časa 
okupacije; seznam oseb (prisilno rekrutiranih, zaprtih, pobeglih), 1943–1944.

SISTEM UREDITVE: tematski; kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe žAleC SI_ZAC/0360

ČAS NASTANKA: 1946–1989
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Žalec je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena je bila 
z namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in razvoju 
domovine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. Naloga 
zveze je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonodajo naklo-
njeno članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje narodnoosvobodilnega boja (NOB). Občinski odbor ZZB NOV 
Žalec je obsegal območja naslednjih krajevnih odborov ZZB NOV: Andraž, Arja vas, Braslovče, Breg, Brnica, Dobrič, Dobriša vas, 
Dobrovlje, Dolenja vas, Drešinja vas, Galicija, Glinje, Gornja vas, Grajska vas, Griže, Hramše, Kale, Kamenče, Kaplja vas, Kasaze, 
Latkova vas, Letuš, Levec, Liboje, Ločica, Male Braslovče, Marija Reka, Matke, Migojnice, Orla vas, Orova vas, Parižlje, Petrovče, 
Podgorje, Podkraj, Podvin, Podvrh, Poljče, Polzela, Pongrac, Ponikva, Preserje, Prebold, Rakovlje, Spodnje Gorče, Studence, 
Šešče, Šentrupert, Šmatevž, Topovlje, Trnava, Zabukovica, Zakl, Zaloška Gorica, Založe, Zavrh, Zgornje Gorče, Žalec, Železno.

HISTORIAT FONDA
Gradivo občinske organizacije Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Žalec je hranil ustvarjalec do 
leta 1990, po njegovi ukinitvi je gradivo hranilo Združenje borcev za vrednote NOB, kjer je bilo shranjeno skupaj z gradivom 
Občinske organizacije zveze borcev za severno mejo.

VSEBINA
Spomeniki in spominska obeležja – spomenik v Pongracu pod Gozdnikom – karton, 1946; kartoteka za člane Zveze združenj 
borcev narodno osvobodilne vojne (ZZB NOV), popisnice članov ZZB NOV, 1973; gradivo za zgodovino delovanja žensk v 
NOB, 1955–1959, topografije, 1953–1961; seznami borcev, internirancev, izseljenih in žrtev vojnega nasilja; brigade – seznami 
borcev; delovanje v vojni in neposredni vojni nevarnosti (varnostne ocene, obrambni in varnostni načrt), 1985–1989.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe SeVNICA SI_ZAC/0453

ČAS NASTANKA: 1944–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Sevnica je delovala v obdobju 1944–1990. Ustanovljena je bila 
z namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in razvoju 
domovine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. Naloga 
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zveze je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonodajo, na-
klonjeno članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje NOB. Občinski odbor ZZB NOV Sevnica je obsegal območja 
krajevnih odborov ZZB NOV: Blanca, Boštanj, Bučka, Krmelj, Loka, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo občinskega odbora Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Sevnica je hranil ustvarjalec do 
leta 1990. Ko je ZZB NOV Sevnica prenehala delovati, je bilo gradivo shranjeno v prostorih Združenja borcev za vrednote 
NOB Sevnica.

VSEBINA
Volitve v Krajevni narodnoosvobodilni odbor (KNOO), 1944; članska evidenca, zapisniki odbora Kozjanskega odreda, 1969–
1974; samoupravni sporazumi in družbeni dogovori; zapisniki organov Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
(ZZB NOV), 1950–1970; Krajevna organizacija ZZB NOV Bučka – korespondenca, 1990–1991.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe VeleNje SI_ZAC/0454

ČAS NASTANKA: 1945–2002
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 39 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Velenje je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena je bila 
z namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in razvoju 
domovine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. Nalo-
ga zveze je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonodajo, 
naklonjeno članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje NOB. Občinski odbor (OO) ZZB NOV Velenje je obsegal 
območja naslednjih krajevnih odborov ZZB NOV: Šmartno ob Paki, Florjan-Skorno, Bele vode, Topolšica, Zavodnje-Šentvid, 
Ravne, Šoštanj, Družmirje-Gaberke, Konovo, Šalek-Paka, Podkraj-Kavče, Velenje in Šentilj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo občinskega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Velenje je hranil ustvarjalec do 
leta 1990. Ko je ZZB NOV Velenje prenehala delovati, je bilo gradivo shranjeno v prostorih Združenja borcev za vrednote NOB 
Velenje na Kopališki 3.

VSEBINA
Popisnice udeležencev narodnoosvobodilnega gibanja A-Ž s prilogami, 1973; komisija za otroke borcev in žrtev fašističnega 
nasilja, 1958–1962; komisija za materialne zadeve borcev NOV, 1958–1962; udarniško delo in delovne akcije, 1956–1964; komi-
sija za odlikovanja, 1971–1993; letovanja in zdravljenja, 1962–1990; komisija za zdravstveno varstvo borcev NOV, 1980–1989; 
komemoracije in pogrebi, 1981–1988; življenjepisi borcev in žrtev fašističnega nasilja, kronologija dogodkov med drugo 
svetovno vojno, spomeniki in spominska obeležja 1947, 1964–1990; seznami, 1947–1948, 1964–1991; prvi partizanski napad 
na Šoštanj (Milan Ževart), brošura, 2002; matična knjiga ranjencev vojne bolnišnice Topolšica, 1945.

SISTEM UREDITVE: prvotni, tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe bRežICe SI_ZAC/0488

ČAS NASTANKA: 1958–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Brežice je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena je bila 
z namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in razvoju 
domovine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. Naloga 
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zveze je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonodajo, naklo-
njeno članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje NOB. Občinski odbor (OO) ZZB NOV Brežice je obsegal območje 
krajevnih odborov ZZB NOV: Artiče, Bizeljsko, Brežice, Bregana, Cerklje, Dobova, Globoko, Kapele, Krška vas, Pečice in Pišece.

HISTORIAT FONDA
Gradivo občinskega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Brežice je hranil ustvarjalec do leta 
1990. Ko je ZZB NOV Brežice prenehala delovati, je bilo gradivo shranjeno v prostorih Združenja borcev za vrednote NOB Brežice.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1958–1994; poročila, 1973–1984; seznami borcev in članov narodnoosvobodilne borbe (NOB), 1964–1990; odli-
kovanja, 1961–1963; komisija za vojaške invalide, 1974–1980; korespondenca, 1970–1990; gradivo za letno konferenco, 1995.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/0491

ČAS NASTANKA: 1955–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 36 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Slovenske Konjice je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovlje-
na je bila z namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in 
razvoju domovine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. 
Naloga zveze je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonoda-
jo, naklonjeno članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje NOB. Občinski odbor ZZB NOV Slovenske Konjice je 
obsegal naslednje krajevne odbore ZZB NOV: Loče, Slovenske Konjice, Špitalič in Vitanje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo občinskega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Slovenske Konjice je hranil ustvarjalec 
do leta 1990. Ko je ZZB NOV Slovenske Konjice prenehala delovati, je bilo gradivo shranjeno v prostorih Združenja borcev za 
vrednote NOB Slovenske Konjice.

VSEBINA
Zapisniki sej odbora in komisij, 1965–1978; delovodniki Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Sloven-
ske Konjice, 1955–1969; seznami članov ZZB NOV Slovenske Konjice, 1986; seznam udeležencev narodnoosvobodilne borbe 
(NOB), 1973; življenjepisi s slikami padlih borcev, 2003.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe KRšKO SI_ZAC/0498

ČAS NASTANKA: 1949–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 25 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne ZZB NOV Krško je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena je bila z 
namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in razvoju do-
movine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. Naloga zveze 
je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonodajo, naklonjeno 
članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje NOB. Občinski odbor ZZB NOV Krško je obsegal območja naslednjih 
krajevnih odborov ZZB NOV: Brestanica, Krško, Kostanjevica na Krki, Leskovec, Podbočje, Raka, Senovo, Stari Grad in Zdole.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno v prostorih občinskega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Krško 
in pozneje Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB), ki je gradivo tudi predalo.
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VSEBINA
Delovodniki, 1958–1994; zapisniki sej odborov, 1949–1989; finančni plani in poročila, 1950–1952, 1984; popisnice udeležen-
cev Narodnoosvobodilnega gibanja (NOG) in Vojaških vojnih invalidov (VVI), 1973; zapisnik programsko volilne komisije 
Krajevnega odbora Krško, 1994.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2009)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe Celje SI_ZAC/0526

ČAS NASTANKA: 1949–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 15,0
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 150 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Celje je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena je bila 
z namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in razvoju 
domovine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. Naloga 
zveze je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonodajo, na-
klonjeno članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje NOB. Občinski odbor ZZB NOV Celje je obsegal naslednje 
krajevne odbore ZZB NOV: Otok, Celje, Ostrožno, Dolgo polje in Medlog.

HISTORIAT FONDA
Gradivo občinskega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodeilne vojne (ZZB NOV) Celje je hranil ustvarjalec do leta 
1990. Ko je ZZB NOV Celje prenehala delovati, je bilo gradivo shranjeno v prostorih Združenja za vrednote NOB Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej predsedstev, odborov in komisij, 1977–1989; članska evidenca, 1949–1992; delovodniki, 1975–1985.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI ODbOR ZVeZe PROStOVOljCeV  
bORCeV ZA SeVeRNO mejO SeVNICA SI_ZAC/0591

ČAS NASTANKA: 1968–1981
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Sevniški odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo (ZPBZSM) je bil ustanovljen leta 1969. Od leta 1978 je deloval 
pod okriljem Zveze združenj borcev NOV Sevnica, in sicer kot sekcija PBZSM. Zveza oz. sekcija je skrbela za ohranjanje in 
negovanje lika borca za severno mejo, njegove materialne, socialne in zdravstvene potrebe. Zbirala je gradivo in spodbujala 
člane za pisanje spominov. Borcem je dajala pravico do zdravstvenega varstva ter nekaj ugodnosti pri dopustih in vožnjah. 
Sevniški odbor je obsegal naslednje krajevne odbore Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo: Blanca, Boštanj, Krmelj, 
Loka, Sevnica, Studenec, Šentjanž, Škocjan, Tržišče in Zabukovje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Občinskega odbora zveze prostovoljcev borcev za severno mejo se je nahajalo v prostorih Združenja borcev za vre-
dnote NOB v Sevnici in bilo prevzeto skupaj z gradivom Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Sevnica.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1969–1981; korespondenca, 1968–1976; anketa o socialnem in zdravstvenem stanju borcev, 1971.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)
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ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0961

ČAS NASTANKA: 1980
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Šmarje pri Jelšah je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovlje-
na je bila z namenom, da poveže udeležence narodnoosvobodilnega boja (NOB), jih mobilizira za sodelovanje pri obnovi in 
razvoju domovine ter njim in njihovim družinskim članom pomaga reševati ekonomska, socialna in zdravstvena vprašanja. 
Naloga zveze je bila skrb za vojne sirote (predvsem v prvih letih delovanja) in pomoč članom. Prizadevala si je za zakonoda-
jo, naklonjeno članom, skrbela za številna obeležja, grobove in muzeje NOB. Občinski odbor ZZB NOV Šmarje pri Jelšah je 
obsegal območja krajevnih odborov ZZB NOV: Kozje, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto skupaj z gradivom Zdravilišča Rogaška Slatina, v arhivu je bilo izločeno iz fonda Zdravilišča Rogaška 
Slatina in je bil oblikovan samostojen fond.

VSEBINA
Spominski albumi z življenjepisi padlih borcev NOV, talcev in žrtev fašističnega nasilja, ki so dali svoja življenja v letih 1941–1945; 
značke borcev, 1980; knjižice za znižano vožnjo vojnih invalidov, 1980.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1994)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe PROStOVOljCeV  
bORCeV ZA SeVeRNO mejO Celje SI_ZAC/0979

ČAS NASTANKA: 1921–1975
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (V TEKOČIH METRIH): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo Celje je bil ustanovljen leta 1966 in je deloval do leta 1990 ozi-
roma do razpusta. Zveza je skrbela za ohranjanje in negovanje lika borca za severno mejo, njegove materialne, socialne in 
zdravstvene potrebe. Zbirala je gradivo in spodbujala člane za pisanje spominov. Borcem je dajala pravico do zdravstvenega 
varstva ter nekaj ugodnosti pri dopustih in vožnjah. V Celju je deloval njen medobčinski odbor (1965–1975), ki je združeval 
odbore občin Celje, Laško in Šentjur.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec in ga leta 1977 izročil Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Dokumentacija o priznanju statusa borca za severno mejo za občine Celje, Laško in Šentjur, 1969–1973; dokumentacija o 
izletih, 1967–1973; finančna dokumentacija, 1965–1975; predlogi za zdravljenje članov, 1968–1974; potrdila za podporočnika 
Ivana Webra, 1921–1926.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Plank, 1988)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe PROStOVOljCeV  
bORCeV ZA SeVeRNO mejO žAleC SI_ZAC/0998

ČAS NASTANKA: 1967–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo (ZPBZSM) Žalec je deloval v obdobju 1967–1990. Zveza je skr-
bela za ohranjanje in negovanje lika borca za severno mejo, njegove materialne, socialne in zdravstvene potrebe. Zbirala je 
gradivo in spodbujala člane za pisanje spominov. Borcem je dajala pravico do zdravstvenega varstva ter nekaj ugodnosti 
pri dopustih in vožnjah. Občinski odbor ZPBZSM Žalec je povezoval krajevne odbore ZPBZSM: Braslovče, Galicija, Gomilsko, 
Gotovlje, Griže, Letuš, Levec, Migojnice, Petrovče, Podlog v Savinjski dolini, Polzela, Prebold, Rakovlje, Šempeter v Savinjski 
dolini, Šmartno ob Paki, Velenje, Vransko, Vrbje, Žalec in Zg. Ponikva.

HISTORIAT FONDA
Gradivo Občinskega odbora zveze prostovoljcev borcev za severno mejo je bilo prevzeto v okviru fonda Občinskega odbora 
Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Žalec. V Zgodovinskem arhivu Celje je bilo gradivo pri urejanju 
fonda Občinskega odbora ZZB NOV Žalec iz fonda izločeno in je bil oblikovan samostojen fond.

VSEBINA
Seznam članov in evidenca o plačani članarini, 1967–1981; statut zveze prostovoljcev borcev za severno mejo, 1973; zapisniki 
sej, 1979–1980; pogrebni govor, 1997.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2008)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe PROStOVOljCeV  
bORCeV ZA SeVeRNO mejO KRšKO SI_ZAC/1053

ČAS NASTANKA: 1967–1980
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo (ZPBZSM) Krško je bil ustanovljen leta 1970. Pred ustanovitvijo 
lastnega občinskega odbora ZPBZSM so delovali v okviru medobčinskega odbora ZPBZSM Novo mesto. Zveza je skrbela za 
ohranjanje in negovanje lika borca za severno mejo, njegove materialne, socialne in zdravstvene potrebe. Zbirala je gradivo 
in spodbujala člane za pisanje spominov. Borcem je dajala pravico do zdravstvenega varstva ter nekaj ugodnosti pri dopustih 
in vožnjah. Občinski odbor ZPBZSM Krško je povezoval krajevne odbore: Blanca, Brestanica, Kostanjek, Kostanjevica, Krško, 
Leskovec, Mrtvice, Orehovec, Podbočje, Raka, Rožno, Senovo in Veliko Mraševo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo shranjeno v prostorih občinskega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Krško 
in pozneje Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (NOB).

VSEBINA
Prijave borcev prostovoljcev iz Krškega za vstop v ZPBZSM Novo mesto, 1969, članska evidenca, 1970, slike z izleta, 1973, 
pravilnik o poslovanju ZPBZSM; statut ZPBZSM, 1973; zapisniki sej odbora, 1970–1974; seznami borcev, 1967–1980.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ObčINSKI ODbOR ZVeZe ZDRUžeNj bORCeV  
NARODNOOSVObODIlNe VOjNe ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/1113

ČAS NASTANKA: 1950–1995
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 2,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Na območju Občinskega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Zagorje ob Savi so delovale 
krajevne organizacije: Zagorje - Center, Jože Marn Zagorje, Rudnik Toplice, Selo- Kotredež-Ravenska vas, Kisovec-Loke, Izlake, 
Mlinše-Kolovrat, Senožeti-Tirna, Čemšenik, Šentgotard, Čolnišče. V okviru občinske organizacije so za posamezna področja 
delovali odbori in komisije, ki so skrbeli za pomoč svojim članom (stanovanja, podpore, štipendije, zdravljenja in rehabilitacije) 
in ohranjanje tradicij narodnoosvobodilne vojne (postavljanje in vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij, zbiranje 
spominov in drugih virov o padlih in žrtvah fašističnega nasilja, organiziranje spominskih prireditev). Leta 1968 je občinska 
organizacija v povezavi s Planinskim društvom Zagorje zgradila Dom kamniško-zasavskih borcev na Prvinah. Veliko opra-
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vljenega dela in zbranih materialnih sredstev je bilo plod prostovoljnih delovnih in zbiralnih akcij. Leta 1980 so ocenili, da z 
lastnimi sredstvi in najemnino ne morejo več vzdrževati doma, zato so ga prodali.
Leta 1990 je organizacija prenehala delovati kot družbenopolitična organizacija; delo nadaljuje kot družbena organizacija 
za ohranjanje vrednot narodnoosvobodilne borbe. Njena glavna skrb je vzdrževanje spomenikov in spominskih obeležij.

HISTORIAT FONDA
Gradivo občinskega odbora Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (ZZB NOV) Zagorje ob Savi je hranil ustvarjalec 
do leta 1990. Ko je ZZB NOV Zagorje ob Savi prenehala delovati, je bilo gradivo shranjeno v prostorih Združenja borcev za 
vrednote narodnoosvobodilne borbe Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Korespondenca, 1954–1995; gradivo krajevnih organizacij (evidence, zapisniki), 1959–1990; zapisniki občinskega odbora in 
komisij, Dom borcev Prvine, 1968–1980 (gradbeni načrt, zapisniki gradbenega odbora, cenitve); spomenik padlim borcem 
NOB na Čolniščah, 1950.

SISTEM UREDITVE: prvotni, tematski, kronološki, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj) 
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ORgANIZACIje ZVeZe SINDIKAtOV SI_ZAC_A.725

ČAS NASTANKA: 1945–1992
KULTURNI KONTEKST

V letih 1942–1945 so delovali odbori Delavske enotnosti, ki so se leta 1945 formirali kot Enotni sindikati. Prvi kongres Enotnih 
sindikatov za Slovenijo je bil leta 1946; na drugem kongresu, maja 1949, se je organizacija preimenovala v Zvezo sindikatov 
za Slovenijo in leta 1953 v Zvezo sindikatov Slovenije.
Zveza sindikatov je bila organizirana po teritorialnem in strokovnem načelu. Temeljna organizacijska oblika je bila osnovna 
organizacija, ta je bila vključena v občinski svet in glede na dejavnost v določen odbor. Po letu 1963 je bila višja stopnja orga-
niziranosti mestni sindikalni svet in medobčinski sindikalni svet. Pred tem pa so delovali okrajni sindikalni sveti (1947–1965), 
ki so poleg povezovalne vloge opravljali še nadzor nad delovanjem sindikalnih organizacij na svojem območju. Po letu 1974 
se je z novo ustavo spremenila tudi oblika združevanja sindikatov. Tako so se združevali še vedno po strokovnem in teritorial-
nem načelu, in sicer v občinske konference in odbore, ti pa v občinski sindikalni svet. Organizacije zveze sindikatov delavcev 
so bile ustanovljene z namenom, da bi ščitile interese in pravice delavcev, omogočale povezovanje in izmenjavo informacij, 
pospeševale strokovni razvoj, skrbele za obveščanje javnosti in omogočale čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
Leta 1989 je Zveza sindikatov prenehala delovati kot družbenopolitična organizacija in se v letih 1990/91 preoblikovala v 
samostojno in neodvisno delavsko organizacijo z imenom Zveza svobodnih sindikatov Slovenije.

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva v Celju, Celje 1997, str. 305.

OKRAjNI SINDIKAlNI SVet Celje SI_ZAC/0955

ČAS NASTANKA: 1947–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Okrajni sindikalni svet (OSS) Celje je deloval v obdobju 1947–1965. Ustanovljen je bil z namenom voditi člane sindikalne or-
ganizacije v borbi za izgradnjo socializma, nuditi organizacijsko in moralno-politično pomoč krajevnim sindikalnim svetom 
(KSS), ščititi interese in pravice delavcev, omogočati povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševati strokovni razvoj, skrbeti 
za obveščanje javnosti in omogočati čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju. Zaradi organizacijske učvrstitve je OSS 
Celje leta 1948 ustanovil delovne komisije za socialno zavarovanje in oddih, za preskrbo in stanovanje, za fizkulturo in šport 
ter komisijo za kulturo in prosveto. OSS Celje je obsegal sindikate kovinarjev, gradbene industrije, trgovcev, lesne industrije, 
gozdnih delavcev, zdravstvene stroke, komunalnih delavcev, rudarjev, poštnih uslužbencev, železničarjev, državnih admi-
nistrativnih delavcev, finančnih uslužbencev, prosvetnih delavcev, krajevne industrije in obrti, gostincev, živilcev, kmetijskih 
delavcev in uslužbencev, delavcev in uslužbencev kemične stroke, tiskarske in grafične industrije, torbarske in čevljarske 
industrije ter sindikat tekstilne industrije. Povezoval je 11 občinskih sindikalnih svetov (Brežice, Celje, Krško, Laško, Mozirje, 
Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje, Velenje, Žalec) s 304 podružnicami. Občinski sveti in podružnice so bili organi, 
preko katerih je okrajni sindikalni svet deloval.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Po ukinitvi Okrajnega ljudskega odbora Celje, ko je bil ukinjen tudi Okrajni sindikalni svet Celje, 
je gradivo hranil Občinski sindikalni svet Celje.

VSEBINA
Statistično poročilo o kulturnoprosvetnem delu, 1947; zapisniki okrajnega sindikalnega sveta, 1948–1965; zapisniki sej 
osnovnih organizacij, občnih zborov, sindikalnih podružnic in komisij; letno poročilo, 1958; zaključni račun, 1959; proračuni, 
1960–1965; matična knjiga.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ObmOčNA ORgANIZACIjA SINDIKAtOV POSAVjA, eNOtA bRežICe SI_ZAC/0956

ČAS NASTANKA: 1946–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Območna organizacija sindikatov Posavja, enota Brežice je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena je bila z namenom, 
da bi ščitila interese in pravice delavcev, omogočala povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševala strokovni razvoj, 
skrbela za obveščanje javnosti in omogočala čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
Občinski sindikalni svet (OSS) Brežice je združeval preko 80 osnovnih organizacij zveze sindikatov s področja gospodarstva 
(Elektro Brežice, Tovarna avtomobilskih prikolic Brežice, Tovarna avtomobilov Brežice, Splošno livarstvo Dobova, Jeklene kon-
strukcije Dobova, Kovinoplast Jesenice, Beti Konfekcija Dobova, Jutranjka Brežice, Slovenijales Brežice, Gozdno gospodarstvo 
Brežice, Agraria Brežice, Posavski veterinarski zavod Brežice, Vzdrževanje cest Brežice, Železniške postaje, Salonit Opekarna 
Brežice, Vodnogospodarsko podjetje Brežice, Emona Posavje Brežice, Dinos Brežice, Obrtne zadruge …), zdravstva (Zdravstveni 
center Brežice, Splošna bolnišnica Brežice, Zdravstveni dom Brežice, Lekarna Brežice), socialnega varstva (Dom upokojencev 
Brežice, Center za socialno delo Brežice, Invalidske delavnice Elektron Skopice), vzgoje in izobraževanja (osnovne šole, Srednja 
šola Brežice, Glasbena šola Brežice, vrtci), kulture (Zavod za kulturo Brežice, Posavski muzej Brežice), uprave (upravni organi 
Skupščine občine Brežice, Zvezna uprava za kontrolo poletov Cerklje), sodstva (Temeljno sodišče Novo mesto enota Brežice, 
javnega tožilstva Brežice), Postaja milice Brežice, Družbenopolitične organizacije in društva Brežice ter Strokovne službe 
samoupravne interesne skupnosti (SIS).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Po reorganizaciji sindikatov je bilo gradivo prevzeto v dislocirano enoto Zgodovinskega arhiva 
Celje v Mrzlavi vasi in po ukinitvi le-te prepeljano v Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej krajevnega medstrokovnega sveta Brežice, 1946, zapisniki sej krajevnega sindikalnega sveta Brežice, 1947–1955, 
zapisniki sej občinskega sindikalnega sveta Brežice, 1956–1991.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ObčINSKI SINDIKAlNI SVet KRšKO SI_ZAC/0957

ČAS NASTANKA: 1968–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 29 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Območna organizacija sindikatov Posavja, enota Krško je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena je bila z namenom, 
da bi ščitila interese in pravice delavcev, omogočala povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševala strokovni razvoj, 
skrbela za obveščanje javnosti in omogočala čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
Občinski sindikalni svet (OSS) Krško je združeval preko 80 osnovnih organizacij zveze sindikatov s področja gospodarstva 
(Elektrarna Brestanica, Nuklearna elektrarna Krško, Rudnik rjavega premoga Senovo, Kovinarska Krško, Specializirano podjetje 
za industrijsko opremo – SOP Krško, Novoles Brestanica, Gozdno gospodarstvo Ðuro Salaj Krško, Imperial Krško, Pekarna 
Krško, Agrokombinat Krško, Pošta Krško, Železniška postaja Krško, Preskrba Krško, Bor Krško, Lipa Kostanjevica), vzgoje in 
izobraževanja (osnovne šole: Krško, Brestanica, Senovo, Koprivnica, Leskovec, Raka, Kostanjevica, Podbočje, vzgojno varstveni 
zavod – VVZ Krško, Srednja šola kovinarske in elektrotehnične usmeritve), zdravstva (Zdravstveni dom Krško, Lekarna Krško), 
sociale (Dom upokojencev Krško), uprave (upravni organi skupščine občine – SO Krško), Družbenopolitične organizacije občine 
Krško, Postaja milice Krško in Poklicna gasilska enota.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Del gradiva je po reorganizaciji sindikatov prevzel Zgodovinski arhiv Celje, enota Mrzlava vas; 
del gradiva pa je ostal še na sedežu območne organizacije sindikatov Posavja v Krškem. Zgodovinski arhiv Celje ga je prevzel 
januarja 2009.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1974–1991; delovodniki, 1977–1985; srebrni znak zveze sindikatov, 1975–1990; pravna posvetovalnica, 1980–1989; 
poročilo o delu občinskega sindikalnega sveta Krško (brošura), 1968–1970.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2010)
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ObčINSKI SINDIKAlNI SVet SeVNICA SI_ZAC/0958

ČAS NASTANKA: 1954–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 24,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 242 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Območna organizacija sindikatov Posavja, enota Sevnica je delovala v obdobju 1948–1990. Ustanovljena je bila z namenom, 
da bi ščitila interese in pravice delavcev, omogočala povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševala strokovni razvoj, 
skrbela za obveščanje javnosti in omogočala čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
Občinski sindikalni svet Sevnica je povezoval preko 50 osnovnih organizacij sindikatov s področja gospodarstva (Splošna 
gospodarska dejavnost (SGD) Beton, Obrtna zadruga (OZ) Bohor, Gozdna gospodarstva, Delavci pri obrtnikih, Jutranjka, 
Mercator Kopitarna, Komunala Sevnica, Mercator kmetijski kombinat (MKK) Klavnica, Trgovina, Proizvodnja, Delovna sku-
pnost skupnih služb (DSSS), Lisca Krojilnica, Šivalnica, Blagovni promet, Tovarna lahkih kovin (TLK) Metalna, Nadzorništvo 
proge Sevnica, Tržišče, Železniška postaja Sevnica, Stilles), zdravstva in socialnega varstva (Zdravstveni dom Sevnica, Dom 
onemoglih Loka, Impoljca, Center za socialno delo, Lekarna), vzgoje in izobraževanja (osnovne šole Boštanj, Blanca, Krmelj, 
Šentjanž, Tržišče, Sava Kladnika Sevnica, Ane Gale Sevnica, Srednja tekstilna šola, Otroški vrtec Sevnica), Družbenopolitične 
organizacije (DPO) in Zavod za kulturo, gostinstva in turizma (Gostinsko podjetje Sevnica), uprave (Skupščina občine Sev-
nica, Krajevna skupnost), sodstva (Sodišče Sevnica), Postaja milice, Pogodbena organizacija združenega dela (POZD) Vidic, 
Strokovne službe samoupravne interesne skupnosti (SIS), Strokovne službe SIS za zaposlovanje, Tehnološki sistemi družbenih 
organizacij v ustanavljanju in Konference občinskega odbora zveze sindikatov (OO ZS) Lisca, Dom Impoljca, MKK ter Kon-
ferenca OO ZS SGD Beton.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranil ustvarjalec. Del gradiva je Zgodovinski arhiv Celje (ZAC) prevzel leta 1972 (1,2 tm), drugi del pa je po ukinitvi 
sindikatov kot družbenopolitičnih organizacij (DPO) prevzel ZAC – dislocirana enota v Mrzlavi vasi; po ukinitvi le-te je bilo 
gradivo leta 2001 preseljeno v Celje.

VSEBINA
Predračuni in zaključni računi sindikalnih podružnic, 1960; tarifni pravilniki, 1959; zaključni račun občinskega sindikalnega 
sveta, 1964; delovodniki, 1954–1992; zapisniki sej.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI SINDIKAlNI SVet HRAStNIK SI_ZAC/0959

ČAS NASTANKA: 1957–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski sindikalni svet (OSS) Hrastnik je deloval v obdobju 1948–1990. Ustanovljen je bil z namenom, da bi ščitil interese in 
pravice delavcev, omogočal povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševal strokovni razvoj, skrbel za obveščanje javnosti 
in omogočal čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
OSS Hrastnik je povezoval 11 sindikatov, ki so delovali na območju občine Hrastnik, in sicer sindikat rudarjev, kemičnih 
delavcev, steklarne, državnih uslužbencev, trgovcev in gostincev, komunalnih delavcev, delavcev drobne industrije in obrti, 
zdravstvenih delavcev, železničarjev, gradbenih delavcev in društva učiteljev in profesorjev. Občinski sindikalni sveti Hrastnik, 
Radeče, Trbovlje in Zagorje so nekaj let spadali v Okrajni sindikalni svet Ljubljana in so tja pošiljali zapisnike in poročila.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, ker so Občinski sindikalni sveti Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Zagorje 
delovali v okviru Okrajnega sindikalnega sveta Ljubljana. Gradivo je bilo po prevzemu iz tega fonda izločeno in predano 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega sindikalnega sveta Hrastnik, 1957–1958; pregledi stanja zaposlenih, 1957; statistično poročilo sin-
dikata za leto 1957; analiza volitev v delavske svete in upravne odbore občinskih svetov zveze sindikatov Hrastnik, Trbovlje, 
Radeče in Zagorje, 1957–1958.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2010) 

ObčINSKI SINDIKAlNI SVet RADeče SI_ZAC/1093

ČAS NASTANKA: 1957–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski sindikalni svet (OSS) Radeče je deloval v obdobju 1948–1990. Ustanovljen je bil z namenom, da bi ščitil interese in 
pravice delavcev, omogočal povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševal strokovni razvoj, skrbel za obveščanje javnosti 
in omogočal čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
Občinski sindikalni svet Radeče je povezoval 9 sindikatov, ki so delovali na območju občine Radeče, in sicer sindikat kemičnih 
delavcev, gradbenih delavcev, lesnih in gozdnih delavcev, železničarjev, prometnih delavcev, trgovcev in gostincev, obrtnih 
in komunalnih delavcev, državnih uslužbencev in društva učiteljev in profesorjev. Občinski sindikalni sveti Hrastnik, Radeče, 
Trbovlje in Zagorje so nekaj let spadali v Okrajni sindikalni svet Ljubljana in so tja pošiljali zapisnike in poročila.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, ker so Občinski sindikalni sveti Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Zagorje 
delovali v okviru Okrajnega sindikalnega sveta Ljubljana. Gradivo je bilo po prevzemu iz tega fonda izločeno in predano 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisnik seje občnega zbora občinskega sindikalnega sveta Radeče, 1957; pregledi stanja zaposlenih, 1958; statistično po-
ročilo sindikata za leto 1957; analiza volitev v delavske svete in upravne odbore občinskih svetov zveze sindikatov Hrastnik, 
Trbovlje, Radeče in Zagorje, 1957–1958.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2010) 

ObčINSKI SINDIKAlNI SVet tRbOVlje SI_ZAC/1094

ČAS NASTANKA: 1957–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski sindikalni svet (OSS) Trbovlje je deloval v obdobju 1948–1990. Ustanovljen je bil z namenom, da bi ščitil interese in 
pravice delavcev, omogočal povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševal strokovni razvoj, skrbel za obveščanje javnosti 
in omogočal čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
OSS Trbovlje je povezoval 8 sindikatov, ki so delovali na območju občine Trbovlje, in sicer sindikat kovinarjev, gradbincev, 
rudarjev, lesnih delavcev, železničarjev, prometnih delavcev, delavcev pošte, trgovcev in gostincev, obrtnikov in komunalnih 
delavcev, državnih uslužbencev, zdravstvenih delavcev, učiteljev in profesorjev ter sindikat vzgojiteljev. Občinski sindikalni 
sveti Hrastnik, Radeče, Trbovlje in Zagorje so nekaj let spadali v Okrajni sindikalni svet Ljubljana in so tja pošiljali zapisnike 
in poročila.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, ker so Občinski sindikalni sveti Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Zagorje 
delovali v okviru Okrajnega sindikalnega sveta Ljubljana. Gradivo je bilo po prevzemu iz tega fonda izločeno in predano 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej svetov, zborov, osnovnih organizacij, 1957–1958; analiza volitev v sindikalne organizacije, 1957; statistično po-
ročilo sindikata za leto 1957; analiza volitev v delavske svete in upravne odbore občinskih svetov zveze sindikatov Hrastnik, 
Trbovlje, Radeče in Zagorje, 1957–1958.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2010) 
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ObčINSKI SINDIKAlNI SVet ZAgORje SI_ZAC/1095

ČAS NASTANKA: 1957–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski sindikalni svet (OSS) Zagorje je deloval v obdobju 1948–1990. Ustanovljen je bil z namenom, da bi ščitil interese in 
pravice delavcev, omogočal povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševal strokovni razvoj, skrbel za obveščanje javnosti 
in omogočal čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
OSS Zagorje je povezoval 9 sindikatov, ki so delovali na območju občine Zagorje ob Savi, in sicer sindikat rudarjev, tekstilnih 
delavcev in usnjarjev, gradbenih delavcev, grafičarjev, železničarjev, trgovcev in gostincev, državnih uslužbencev, zdravstve-
nih delavcev in sindikat učiteljev in profesorjev. Največja je bila sindikalna podružnica rudarjev, ki je predstavljala kar 97 % 
članstva občinskega sindikalnega sveta. Občinski sindikalni sveti Hrastnik, Radeče, Trbovlje in Zagorje so nekaj let spadali v 
Okrajni sindikalni svet Ljubljana in so tja pošiljali zapisnike in poročila.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo v Zgodovinskem arhivu Ljubljana, ker so Občinski sindikalni sveti Hrastnik, Radeče, Trbovlje, Zagorje 
delovali v okviru Okrajnega sindikalnega sveta Ljubljana. Gradivo je bilo po prevzemu iz tega fonda izločeno in predano 
Zgodovinskemu arhivu Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej občinskega sindikalnega sveta Zagorje, 1957–1958; pregledi stanja zaposlenih, 1958; statistično poročilo sindikata 
za leto 1957; analiza volitev v delavske svete in upravne odbore občinskih svetov zveze sindikatov Hrastnik, Trbovlje, Radeče 
in Zagorje, 1957–1958.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2010) 

ObčINSKI SVet ZVeZe SINDIKAtOV SlOVeNIje Celje SI_ZAC/1096

ČAS NASTANKA: 1965–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 15,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 156 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Celje je deloval v obdobju 1965–1990. Ustanovljen je bil z namenom, da je ščitil inte-
rese in pravice delavcev, omogočal povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševal strokovni razvoj, skrbel za obveščanje 
javnosti in omogočal čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Celje je obsegal sindikate delavcev kemične industrije, kovinske industrije, lesne indu-
strije, tekstilne industrije, grafične industrije, vzgoje in izobraževanja, kulture, bank, SDK (službe družbenega knjigovodstva) 
in zavarovalništva, kmetijstva, živilske in tobačne industrije, gradbeništva, trgovine, gostinstva, obrti, energetike, zdravstva 
in socialnega varstva, uprave, pravosodja in družbenopolitičnih dejavnosti, prometa in zvez ter komunale.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranila Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Celje.

VSEBINA
Zaključni računi, 1965–1989; zapisniki občinskega sveta in odborov, 1972–1990, zapisniki sej predsedstva, 1970–1988; aktiv 
predsednikov, 1980–1990; zapisniki, poročila in obvestila osnovnih organizacij sindikata, 1973–1986.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI SVet ZVeZe SINDIKAtOV SlOVeNIje lAšKO SI_ZAC/1097

ČAS NASTANKA: 1969–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
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HISTORIAT USTVARJALCA
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije (OS ZSS) Laško je deloval v obdobju 1965–1991. Namen zveze je bil ščititi interese 
in pravice delavcev, omogočati povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševati strokovni razvoj, skrbeti za obveščanje 
javnosti in omogočati čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
OS ZZS Laško je obsegal sindikate s področja energetike, kemične industrije, kovinske in električne industrije, tekstilcev in usnjar-
jev, lesnih delavcev in gozdarjev, papirne in grafične industrije, kmetijstva in živilske industrije, prometa in zvez, gradbeništva, 
trgovcev, gostinstva in turizma, komunalnega in stanovanjskega gospodarstva, obrti, vzgoje in izobraževanja, zdravstva 
in socialnega varstva ter sindikat družbenih in državnih organov. Na območju OS ZZS Laško so delovali 3 družbeni sveti, in 
sicer družbeni svet za vprašanja političnega sistema in samoupravnih odnosov, za družbenoekonomske odnose, družbeno 
planiranje in razvoj ter družbeni svet za upravno področje usklajevanja in uresničevanja davčne politike.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranila Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Celje.

VSEBINA
Zaključni računi, 1969–1991; zapisniki sej sveta in sklepi predsedstva, 1982–1985.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI SVet ZVeZe SINDIKAtOV SlOVeNIje šeNtjUR SI_ZAC/1098

ČAS NASTANKA: 1972–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije (OS ZSS) Šentjur je deloval v obdobju 1965–1991. Namen zveze je bil ščititi interese 
in pravice delavcev, omogočati povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševati strokovni razvoj, skrbeti za obveščanje 
javnosti in omogočati čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
OS ZZS Šentjur je združevala osnovne organizacije zveze sindikatov s področja gospodarstva (Ingrad, Bohor, Alpos, Tajfun 
Planina pri Sevnici, Gozdno gospodarstvo, Elektro, Moda, Elegant, Tolo, Aero, Pošta Šentjur, Komunalna podjetja), vzgoje in 
izobraževanja (osnovne šole: Dramlje, Šentjur, Ponikva, Planina, Gorica in vrtec Šentjur), športa in rekreacije (Košarkarski klub 
(KK) Šentjur), gostinstva in turizma (Merx Šentjur), uprave (Upravni organ skupščine občine) in Postaja milice.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranila Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Celje.

VSEBINA
Zaključni računi, 1974–1989; zapisniki sej občinskega sveta in njegovih organov, 1972–1990; zlati in srebrni znak Zveze sindi-
katov Slovenije (priznanja), 1975–1984.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI SVet ZVeZe SINDIKAtOV SlOVeNIje žAleC SI_ZAC/1099

ČAS NASTANKA: 1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije (OS ZSS) Žalec je deloval v obdobju 1965–1991. Namen zveze je bil ščititi interese 
in pravice delavcev, omogočati povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševati strokovni razvoj, skrbeti za obveščanje 
javnosti in omogočati čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije (OS ZSS) Žalec je združeval preko 50 osnovnih organizacij zveze sindikatov s področja 
gospodarstva (Keramična industrija Kili Liboje, Ferralit Žalec, Montana Žalec, Agros Šempeter, tekstilna tovarna Juteks, Mi-
nerva Žalec, Garant Polzela, Tovarna nogavic Polzela, Avtoprevoz Šempeter, Savinjski magazin Žalec, Savinjska veterinarska 
postaja Žalec, Javno komunalno podjetje Žalec …), zdravstva (Zdravstveni dom Žalec), socialnega varstva (Dom oskrbovan-
cev Polzela, Dom onemoglih Gomilsko, Dom Nine Pokorn Grmovje, Center za socialno delo Žalec), vzgoje in izobraževanja 
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(osnovne šole, srednja šola, vrtci, Delavska ljudska univerza Žalec, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec), kulture in 
turizma (Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Kulturna skupnost občine Žalec, Turistično društvo Šempeter, Medobčin-
ska matična knjižnica Žalec), bančništva (Ljubljanska banka, enota Žalec), uprave (upravni organi Skupščine občine Žalec), 
sodstva (Temeljno sodišče Celje enota Žalec, Okrajno sodišče Žalec), Občinska gasilska zveza, Postaja milice in Skupne službe 
samoupravne interesne skupnosti (SIS).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranila Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov Celje.

VSEBINA
Bilanca, 1991.

SISTEM UREDITVE: prvotni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

ObčINSKI SVet ZVeZe SINDIKAtOV SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1261

ČAS NASTANKA: 1962–1991
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Občinski svet Zveze sindikatov Slovenske Konjice je deloval v obdobju 1948–1990. Namen zveze je bil ščititi interese in pravice 
delavcev, omogočati povezovanje in izmenjavo informacij, pospeševati strokovni razvoj, skrbeti za obveščanje javnosti in 
omogočati čim večjo udeležbo pri družbenem odločanju.
OS ZSS Slovenske Konjice je povezoval preko 20 osnovnih organizacij zveze sindikatov, in sicer na področju vzgoje in izobra-
ževanja (osnovne šole: Vitanje, Slovenske Konjice, Dušana Jereba Slovenske Konjice, Pohorskega odreda Slovenske Konjice, 
Vzgojno varstveni zavod Slovenske Konjice, Center strokovnih služb Slovenske Konjice), lesnopredelovalne industrije (Žaga 
Slovenske Konjice, Vratarna Slovenske Konjice, Mizarna Slovenske Konjice, Mizarstvo Skala Slovenske Konjice, LIO Vitanje), 
kovinarsko-predelovalne industrije (Kovinar Vitanje), tekstilne industrije in usnjarstva (Usnjarna Konus Slovenske Konjice), 
prometa iz zvez (Pošta Slovenske Konjice), zdravstva (Zdravstveni dom Slovenske Konjice), sodstva (Sodišče Slovenske Konjice), 
komunale (DINOS Slovenske Konjice, Cestna baza Slovenske Konjice), gostinstva (Restavracija Tepanje Slovenske Konjice), 
bančništva (LB – izpostava Slovenske Konjice) in osnovna organizacija Elektro – Radio Slovenske Konjice.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo skupaj z gradivom Zveze socialističnih sindikatov (ZSS) Celje, ker je bilo tja poslano v vednost. Po 
prevzemu v Zgodovinski arhiv Celje je bilo iz skupnega fonda izločeno in je bil formiran samostojni fond.

VSEBINA
Zapisniki sej organov Občinskega sveta Zveze socialističnih sindikatov Slovenske Konjice, 1974–1989, zapisniki koordinacijske-
ga odbora za odpravo posledic potresa na Kozjanskem, 1974; zaključni računi osnovnih organizacij, 1967–1991; odlikovanja 
Zveze socialističnih sindikatov, 1975–1988; modernizacija Splošne bolnišnice Celje – enodnevni zaslužek, 1985; zapisniki sveta 
za razvojno politiko in planiranje, 1986–1989; tekmovanje kovinarjev, 1982; inventar, 1964–1990.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2003)
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DRUštVA, ZVeZe DRUšteV,  
DRUžbeNe ORgANIZACIje IN UStANOVe SI_ZAC_A.740

ČAS NASTANKA: 1801–2006
KULTURNI KONTEKST

Društva so organizirane skupine ljudi, ki imajo skupen cilj in delujejo po določenih pravilih. Bistvena elementa za nastajanje 
društev sta prostovoljni pristop in trajnost članstva. Najstarejša društva, združbe in združenja so obstajala brez državnih 
zakonskih predpisov. V drugi polovici 18. stoletja so absolutistični vladarji uveljavili pravico do potrjevanja društvenih pravil. 
Zaradi istih interesov in dejavnosti ter lažjega delovanja se društva povezujejo v zveze društev. Danes društvo pojmujemo kot 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredelje-
nih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom o društvih. Društvu se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če 
deluje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske politike, 
varstva človekovih pravic, varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja demokracije ali na drugih področjih, 
če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno. 
Družbene organizacije so oblika prostovoljnega povezovanja in združevanja posameznikov. Prvi pravni okvir so dobile leta 
1946 z zakonom o društvih, zborovanjih in drugih javnih shodih. Zakon o društvih iz leta 1974 je kot družbene organizacije 
opredeljeval Rdeči križ, Avto-moto zvezo, gasilska društva in enote ter njihove zveze, lovske in ribiške organizacije, združenja 
in zveze rezervnih vojaških starešin, Zvezo prijateljev mladine ter nekatera invalidska združenja in zveze.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1988, str. 348–356 in 368–369.
http://www.prstan.eu/?pid=67&pid1=86 (12. 11. 2010)
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StANOVSKA IN StROKOVNA DRUštVA SI_ZAC_A.741

ČAS NASTANKA: 1939–2000
KULTURNI KONTEKST

Stanovska društva so vsa društva, katerih namen oziroma cilji delovanja so povezovanje, druženje in uveljavljanje interesov 
ljudi istega stanu oziroma poklica. Isto vsebino so imela že v preteklosti. Stanovska in strokovna društva so začela v večjem 
številu na Slovenskem nastajati v drugi polovici 19. stoletja. Kmalu so se mnoga organizirala po ideoloških usmeritvah. Tudi 
v času Dravske banovine je obstajalo več stanovskih organizacij, zakon, ki je urejal organizacijo in delo društev po letu 1945, 
pa je tudi poznal strokovna društva. Leta 1965 jih je v Sloveniji bilo 465, dvajset let pozneje pa 727.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1988, str. 351–356.
Pravilnik o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in 
evidence društev v javnem interesu (Ur. l. RS, št. 5/2007).

ZVeZA DRUšteV INžeNIRjeV IN teHNIKOV ObmOčjA Celje SI_ZAC/0965

ČAS NASTANKA: 1959–1996
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1945 je bilo v Ljubljani ustanovljeno društvo inženirjev in tehnikov, ki so mu sledila društva še v več krajih, med njimi 
leta 1947 tudi v Celju. Leta 1953 je bila ustanovljena republiška zveza inženirjev in tehnikov, ki ji je sledila tudi zveza za celjsko 
območje. Sklep o ukinitvi zveze je bil sprejet na izredni seji skupščine 19. marca 1996.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Pravila zveze, 1983, zapisnik redne letne skupščine, 1959, zapisniki različnih organov, 1964–1996, programi dela in poročila, 
zaključni računi, 1987–1996, publikacije ob obletnicah, seznami članov, album fotografij.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1988)

ZDRUžeNje šOFeRjeV IN AVtOmeHANIKOV Celje SI_ZAC/0977

ČAS NASTANKA: 1957–1985
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

V Celju je bilo Združenje ustanovljeno leta 1953. V okrajnem odboru so bili vključeni klubi Žalec, Rogaška Slatina, Laško, Velenje 
in Nazarje. Podrejen je bil centralnemu odboru v Ljubljani. Okrajni odbor je organiziral tečaje za pridobitev visoke kvalifikacije, 
strokovne ekskurzije, predavanja iz osnov cestnoprometnih predpisov, prve pomoči, motoroznanstva idr. Leta 1972 je zdru-
ženje ustanovilo svojo avtošolo. Združenje še deluje kot del 52 združenj v Zvezi združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Zapisniki sej, 1957–1959, 1983–1985; poročila, 1983–1985; programi, 1983–1985.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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ZVeZA PROSVetNIH DelAVCeV IN NAmeščeNCeV, PODRUžNICA VOjNIK SI_ZAC/0980

ČAS NASTANKA: 1946–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Januarja leta 1945 je bila v Beogradu splošna državna konferenca predstavnikov delavcev in nameščencev iz vse Jugoslavije, 
ki je pomenila začetek nove sindikalne organiziranosti v Jugoslaviji in s tem tudi v Sloveniji. Na tej konferenci je bila ustano-
vljena tudi Zveza prosvetnih delavcev Jugoslavije, ki je poleg učiteljev, profesorjev in drugih uslužbencev prosvetnih ustanov 
vključevala tudi uslužbence ministrstev za prosveto, gledališč, knjižnic, muzejev in umetnike, v Sloveniji pa je v tem letu 
začelo delovati tajništvo te zveze za Slovenijo. Podružnica Zveze prosvetnih delavcev in nameščencev Jugoslavije v Vojniku 
je obstajala od marca 1946, delovala pa je vsaj še leta 1955.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranila Osnovna šola Vojnik.

VSEBINA
Delovodnik, 1946–1951; zaposlitev članstva v šoli in izven nje; podatki o šoli in učiteljih za nižji gimnaziji Dobrna in Vojnik ter 
osnovne šole Črešnjice, Dobrna, Frankolovo, Socka, Strmec in Vojnik, 1955.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1996)

ObčINSKI ODbOR ZVeZe VOjAšKIH VOjNIH INVAlIDOV SeNOVO SI_ZAC/0988

ČAS NASTANKA: 1939–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza vojnih invalidov Slovenije je bila ustanovljena 30. septembra 1945 in se je 3. julija 1962 združila z Zvezo združenj borcev 
narodnoosvobodilne vojne Slovenije. Delo občinskega odbora Senovo od decembra 1994 nadaljuje Društvo vojnih invalidov 
Dolenjske, Posavja in Bele krajine. Deluje na podlagi statuta Zveze društev vojnih invalidov Slovenije.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil Premogovnik Senovo.

VSEBINA
Zapisniki in dopisi, 1953–1959; seznam članstva, 1953–1957; glasilo Vzajemna svoboda, 1939–1940.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

DRUštVO IZUmIteljeV IN AVtORjeV teHNIčNIH IZbOljšAV Celje SI_ZAC/1209

ČAS NASTANKA: 1968–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1959 kot Društvo izumiteljev, leta 1974 se je preimenovalo v Društvo izumiteljev in avtorjev 
tehničnih izboljšav s sedežem v Celju. Delovati je prenehalo leta 2000.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo pred predajo v arhiv hranjeno v pisarni Zveze organizacij za tehnično kulturo.

VSEBINA
Registracija in ukinitev, 1968, 2000; pravila, 1979; zapisniki sej različnih organov, 1981–1999; delovni plani in poročila, 1982–
1993; delovanje društva, 1992–1999; bilance in finančna poročila, 1978–2000; seznami članstva, 1988–1994.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2000)
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HUmANItARNA DRUštVA SI_ZAC_A.742

ČAS NASTANKA: 1935–2005
KULTURNI KONTEKST

Humanitarna, podporna in dobrodelna društva so nastajala za pomoč prebivalstvu v času stisk in socialne ogroženosti. 
Najštevilčnejša in najbolj dejavna humanitarna organizacija je na Slovenskem med vojnama bil Rdeči križ Dravske banovine. 
V petdesetih letih 20. stoletja se mu je pridružila Zveza prijateljev mladine Slovenije (ustanovljena 1. 3. 1953), ki je nevladna, 
prostovoljna, človekoljubna in neprofitna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in 
družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1988, str. 353–355; zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 261.

OKRAjNA ZVeZA PRIjAteljeV mlADINe Celje SI_ZAC/0966

ČAS NASTANKA: 1956–1965
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Za območje celjskega okraja je bila leta 1956 ustanovljena Okrajna zveza prijateljev mladine v Celju, ki je povezovala občinske 
zveze in usmerjala njihovo delovanje. V okviru zveze so delovale sledeče komisije: za delo s pionirji, za poklicno usmerjanje, 
za vprašanje družine, za letovanje, za organizacijska in kadrovska vprašanja. Okrajna zveza je prenehala z delovanjem ob 
ukinitvi celjskega okraja leta 1965.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranila Občinska zveza prijateljev mladine Celje.

VSEBINA
Delovodnik, 1956–1960; delovno poročilo, 1964–1965.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

meDObčINSKA ZVeZA PRIjAteljeV mlADINe Celje SI_ZAC/0967

ČAS NASTANKA: 1962–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 4,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 44 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1952 je bilo ustanovljeno občinsko Društvo prijateljev mladine Celje. Nastala je tudi okrajna zveza Društev prijateljev 
mladine Celje, ki je vključevala 8 občinskih društev, a je po ukinitvi celjskega okraja leta 1965 prenehala delovati. Njeno vlogo so 
prevzela občinska društva prijateljev mladine. Poleg celjskega so v celjski občini društva bila še v Vojniku, Štorah ter na Dobrni 
in Frankolovem. Sedaj v okviru Zveze prijateljev mladine Slovenije v Celju deluje Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sta pred predajama hranila Občinska zveza prijateljev mladine Celje in Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje.

VSEBINA
Pravila zveze, 1962; zapisniki sej sekretariata, 1962–1964; zapisniki sej predsedstva, plenuma, odborov in komisij, 1964–1975; 
plani, poročila, razglasi, obvestila, 1986–2005.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Kovačec Srebotnik, 1986), deloma nepopisano
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ObčINSKA ZVeZA PRIjAteljeV mlADINe KRšKO SI_ZAC/1089

ČAS NASTANKA: 1973–1984
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Prijateljev Mladine (ZPM) Krško je nevladna, samostojna, človekoljubna, prostovoljna, humanitarna in neprofitna dru-
štvena organizacija, ki dela javno dobro. Združuje 11 društev prijateljev mladine v občini Krško. Je aktivna članica nacionalne 
organizacije ZPM Slovenije. Obstajala je vsaj že leta 1973.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo najdeno v arhivskem skladišču in ni znano, kdo ga je hranil pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Programske smernice, delo s pionirji, organizacija letovanj, vprašalniki.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ObčINSKA ZVeZA PRIjAteljeV mlADINe VeleNje SI_ZAC/1315

ČAS NASTANKA: 1969–1983
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

V občini Velenje je delovala Občinska zveza prijateljev mladine Velenje do leta 1996. Kot Medobčinska zveza prijateljev mladine 
Velenje deluje od spremembe statuta, sprejetega na programsko volilni skupščini Občinske zveze prijateljev mladine Velenje 
2. 4. 1996 (odločba Upravne enote Velenje št. 026-3/88-2 z dne 27. 5. 1996).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil Muzej Velenje.

VSEBINA
Delovodnik, 1969–1972; program, 1977–1978, 1980; gradivo pionirskih tekmovanj in zborov, 1973–1983; Zelena straža, 1977; 
Kajuhova bralna značka; društvo kadrovskih delavcev, 1979; Koleda Velenje; Dom borcev in mladine.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, J. Majcen, 2004)

DRUštVO RDečegA KRIžA DObRNA SI_ZAC/1357

ČAS NASTANKA: 1935–1941
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Organizacija Rdečega križa (RK) na Dobrni je delovala vsaj v letih 1935–1941. Po drugi svetovni vojni je bila 19. junija 1945 
v Celju ustanovljena okrožna organizacija RK, ki je zajemala tudi organizacijo RK na Dobrni. Danes območno združenje 
Rdečega križa Celje deluje na območju štirih občin: Celje, Dobrna, Štore in Vojnik.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranila Osnovna šola Dobrna.

VSEBINA
Knjiga sejnih zapisnikov Občinskega upravnega odbora društva Rdeči križ na Dobrni, 1935–1941.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)
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DRUštVO PRIjAteljeV mlADINe ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/1369

ČAS NASTANKA: 1962–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo prijateljev mladine v Zagorju ob Savi deluje vsaj od leta 1962. Njegova sedanja organiziranost temelji na statutu, 
sprejetem leta 1997.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranila območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturno dejavnost v Zagorju 
ob Savi.

VSEBINA
Statuti, 1995–1996; plani in poročila o delu Društva prijateljev mladine (DPM), 1987–1993; obračun in poročili komisije za 
letovanje otrok, 1974, 1982; plačilni nalogi za aktivnosti DPM, 1986–1999; počitniški dom v Vrsarju: nakup posesti, vlaga-
nja, adaptacija; pogodba in poročila o sodelovanju s Štajersko deželno vlado glede gradnje in uporabe doma, 1962–1978; 
programi in poročila (obračuni, ceniki) letovanj v Vrsarju, 1971–1984, 1988–1990; predaja doma Hrvaški vojski, 1991–1992.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 205)

ObmOčNA SKUPNOSt RDečegA KRIžA Celje SI_ZAC/1407

ČAS NASTANKA: 1962–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Po končani drugi svetovni vojni je bila v Celju junija 1945 ustanovljena celjska okrožna organizacija Rdečega križa (RK), iste-
ga leta pa sta bila ustanovljena še okrajni in mestni odbor RK. Leta 1950 je bila izvedena reorganizacija; mestni odbor se je 
preimenoval v Občinsko organizacijo RK v Celju. Okrajni odbor RK Celje je bil ukinjen leta 1965, nekatere njegove naloge je 
prevzela Občinska organizacija RK Celje. Ta se je na ustanovnem zboru 16. 12. 1997 preimenovala v Območno združenje RK 
Celje. To združuje območja mestne občine Celje ter občine Dobrna, Štore in Vojnik.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statut in pravilnik, 1981; zapisniki, 1962, 1975–1983; mesečna poročila, 1979–1980; finančni plan, 1994; gradivo posameznih 
dejavnosti, 1978–1999.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)
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KUltURNO-PROSVetNA DRUštVA SI_ZAC_A.743

ČAS NASTANKA: 1863–1999
KULTURNI KONTEKST

Kulturna in prosvetna društva so opravila najpomembnejšo vlogo pri spodbujanju narodne zavesti in dvigu kulturne in izo-
brazbene ravni Slovencev. Njihovo število se je začelo povečevati v drugi polovici 19. stoletja takoj po odpravi absolutizma. 
Najpomembnejša kulturna društva so bila v večjih mestih, izobraževalna pa so bila številčnejša in so pokrivala vse etnično 
ozemlje Slovencev. V času med vojnama (1938) je med vsemi 8211 registriranimi društvi v Dravski banovini bilo kar 2160 
prosvetnih. Po drugi svetovni vojni so kulturno-prosvetna društva dobila še novo (ideološko) vsebino. Na novi podlagi je 
začela delovati Ljudska prosveta Slovenije. Komunistična partija Slovenije je želela okrepiti predvsem delovanje delavstva 
na kulturnem področju, zato so začeli poleti 1952 po večjih delavskih središčih ustanavljati nova društva, ki so se tega leta 
združila v Zvezo delavskoprosvetnih društev Svoboda. Na drugem kongresu konec maja 1954 v Celju je Svoboda združevala 
131 društev. Med glavnimi dejavnostmi zveze so bile gledališke predstave, pevski zbori, delavske univerze ter glasbene in 
plesne prireditve. Največja društva so bila na območju industrijskih središč (Ljubljana, Celje, Jesenice, Kranj, Maribor in večji 
kraji v Zasavju). Po drugi svetovni vojni je začela delovati tudi Ljudska prosveta Slovenije, organizacija za razvijanje ljudsko-
prosvetne, izobraževalne in amaterske umetniške dejavnosti prosvetnih društev.
Leta 1955 sta se Zveza delavskoprosvetnih društev Svoboda in Ljudska prosveta Slovenije združila v Zvezo Svobod in prosve-
tnih društev Slovenije, ta pa se je leta 1964 preimenovala v Zvezo kulturno-prosvetnih organizacij Slovenije, leta 1977 pa v 
Zvezo kulturnih organizacij Slovenije. Leta 1997 se je preoblikovala in se preimenovala v Zvezo kulturnih društev Slovenije.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1988, str. 352–352; zvezek 6, Ljubljana 1992, str. 189; 
zvezek 15, Ljubljana 2001, str. 257.

KUltURNO-UmetNIšKO DRUštVO ZARjA tRNOVlje SI_ZAC/0441

ČAS NASTANKA: 1960–1986
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, arhitekturne risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Kulturno-umetniško društvo Zarja je vodilni ljubiteljski gledališki ansambel v Mestni občini Celje s stalnim delovanjem. Deluje 
od leta 1945. Vsako leto oz. sezono pripravi predstavo za odrasle in najmanj eno otroško in mladinsko predstavo, stalnica pa 
so že več let tudi tako imenovana Novačanova gledališka srečanja, na katerih se predstavijo najrazličnejše gledališke skupine 
iz Slovenije in tujine. Za svoje delo so prejeli že številna skupinska in individualna priznanja ter nagrade.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranila celjska območna enota Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

VSEBINA
Zapisniki, poročila, dopisi, gradnja doma v Trnovljah, fotografije.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

OKRAjNI SVet SVObOD IN PROSVetNIH DRUšteV Celje SI_ZAC/0964

ČAS NASTANKA: 1949–1963
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Do leta 1955 sta obstajali Zveza Svobod in Ljudska prosveta kot ločeni organizaciji s svojimi društvi. Tega leta sta se združili v 
enotno organizacijo. V celjski Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev so se leta 1956 združili gledališka društva, knjižnice, 
čitalnice, pevski zbori, lutkovna gledališča, folklorne skupine, godbe na pihala, ljudske univerze in šole za odrasle. Svet so 
sestavljale izobraževalna, glasbena in gospodarska komisija ter komisija za dramsko dejavnost. Leta 1960 je bila ustanovljena 
Okrajna delavska univerza, ki je prevzela naloge izobraževalne komisije. Naknadno so bile oblikovane še komisije za klubsko 
življenje, šah in likovno vzgojo ter filmski sosvet. Iz vseh dejavnosti sta izstopali predvsem pevska in dramska.

HISTORIAT FONDA
Do predaje je gradivo hranil ustvarjalec.



629

SI_ZAC_A.743

VSEBINA
Zapisniki sej prosvetnih društev, 1949–1956; zapisniki sej okrajnega sveta in raznih komisij, 1956–1963; poročila, 1955, 1959–
1963.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

NARODNA čItAlNICA V CeljU SI_ZAC/0968

ČAS NASTANKA: 1862–1927
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Čitalnice kot središča narodno zavednega in kulturnega dogajanja so začele nastajati po letu 1860. Celje je bilo četrto mesto, ki 
je dobilo čitalnico. Pravila so bila potrjena že 20. novembra 1861, čitalnica pa je začela delovati februarja 1862. Svoje prostore 
je dobila najprej pri Strausu (hotel Pošta), pozneje pa v Narodnem domu. Čitalnica je prirejala kulturno-zabavne prireditve, 
imenovane bésede, imela svojo knjižnico s poljudnoznanstveno in leposlovno literaturo ter čitalnico z domačimi in tujimi 
časopisi. Po padcu dejavnosti v prvi polovici 70. let 19. stoletja je znova zaživela leta 1876. Z delom je prenehala leta 1927.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranila ga. Gradišnik.

VSEBINA
Članska knjiga, 1862–1891; zapisniki sej, 1862–1927.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1985)

NARODNA čItAlNICA šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/0969

ČAS NASTANKA: 1883–1895
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Čitalnica v Šmarju pri Jelšah je bila ustanovljena leta 1883. Novembra tega leta so potrdili njena pravila, decembra pa je 
dobila prostor za delovanje in izvolila odbor.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranil dr. Radovan Brenčič.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1883, 1892; osnutek poročila, 1884; veselica akademskega društva Triglav v Šmarju, 1892; članarina, 1889–1895.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1984)

KlUb KUltURNIH DelAVCeV IVAN CANKAR Celje SI_ZAC/0970

ČAS NASTANKA: 1976–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Klub kulturnih delavcev Ivan Cankar je bil ustanovljen leta 1976. Povezoval naj bi celjske kulturne delavce in skrbel za oživljanje 
in organizacijo kulturne dejavnosti v Celju. Klub je organiziral razstave, ekskurzije, okrogle mize in predavanja. Leta 1984 so 
vpeljali petkove klubske večere, na katerih so gostovali znani literati, igralci, glasbeniki in likovniki. Klub je deloval do leta 1993.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil zadnji predsednik kluba Tomaž Marijan Jeglič.

VSEBINA
Pravila, 1976, 1990; dokumenti v zvezi z najemom in adaptacijo prostorov; zapisniki sej upravnega odbora in občnih zborov, 
1976–1990; finančni plani, poročila, obvestila, 1943.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 1993)

mOšKO PeVSKO DRUštVO Celje SI_ZAC/0971

ČAS NASTANKA: 1872–1939
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Moško pevsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1851 pod imenom Liedertafel; leta 1857 pa se je preimenovalo v Männerge-
sangverein von Cilli. V začetku so v društvu peli skupaj Slovenci in Nemci, pozneje pa je postalo to društvo izključno nemško. 
Društvo je verjetno delovalo do leta 1939.

HISTORIAT FONDA
Dokumenti fonda so bili prvotno del fonda Varia.

VSEBINA
Kronika društva, 1872–1884; poročila o stanju notnega arhiva, 1922–1939; vabila, 1904–1928.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Hostnik, 1984)

CeljSKO PeVSKO DRUštVO Celje SI_ZAC/0972

ČAS NASTANKA: 1899–1929
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Celjsko pevsko društvo je bilo ustanovljeno decembra 1894. Do leta 1897 je društvo za svoje delovanje uporabljalo čitalniške 
prostore pri Strausu (hotel Pošta); tega leta pa je bil odprt Narodni dom in društvo se je preselilo v nove prostore. Avgusta 1898 
je društvo dobilo zastavo z napisom: »Kdor naš si, z nami poj«. Od leta 1898 do 1911 se je društvo poleg petja ukvarjalo tudi 
z dramatiko in prirejanjem proslav. Leta 1911 se je od pevskega odcepilo dramatično društvo in začelo samostojno delovati. 
V okviru društva sta delovala dva znana skladatelja: dr. Anton Schwab in Anton Lajovic. Delovalo je do leta 1941, zadnji 
koncert je imelo 18. januarja tega leta.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranila ga. Gradišnik.

VSEBINA
Zapisniki sej društva, 1899–1929; seznam članov društva, 1904/05.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1985)

KUltURNO-UmetNIšKO DRUštVO bRAtOV IPAVeC šeNtjUR SI_ZAC/1073

ČAS NASTANKA: 1957–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Društvo je delovalo vsaj v letih med 1957 in 1960. Ne deluje več.

HISTORIAT FONDA
Gradivo so pred predajo hranili na podstrešju Kulturnega doma Šentjur.

VSEBINA
Blagajniška knjiga, 1957–1960; zapisi o finančnih prejemkih prireditev, 1960.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

PROSVetNO DRUštVO FRANCe PRešeReN SOCKA SI_ZAC/1085

ČAS NASTANKA: 1951–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo je delovalo vsaj med leti 1952 in 1965.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je pred predajo v arhiv hranila Osnovna šola Vojnik.
VSEBINA

Pravila društva, 1968; seznam knjig s.d., poročilo in dopisi knjižnice društva, 1951–1965; perspektivni plan Krajevnega odbora 
Socka, 1961–1965.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2010) 

ZVeZA KUltURNIH DRUšteV SeVNICA SI_ZAC/1112

ČAS NASTANKA: 1989–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza kulturnih društev Sevnica združuje kulturna društva na območju občine Sevnica. Trenutno je vanjo vključenih 20 društev.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.
VSEBINA

Spisi po letih, 1997–1999; zloženke prireditev, 1989–2003.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

PROSVetNO DRUštVO mOZIRje SI_ZAC/1355

ČAS NASTANKA: 1907–1981
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

V Mozirju so leta 1877 ustanovili čitalnico, v okviru katere je potekalo kulturno življenje. Leta 1907 je bilo ustanovljeno Slo-
vensko izobraževalno društvo, leta 1908 pa Katoliško izobraževalno društvo. Po drugi svetovni vojni je nastalo Prosvetno 
društvo Mozirje.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo se je pred oblikovanjem v fond nahajalo v knjižnici arhiva. Ni znano, kaj se je z njim dogajalo pred tem.

VSEBINA
Dovoljenje štajerskega namestništva, 1907; besedila iger, 1961–1981; zapisi o zgodovini gledališča v Mozirju, 1966–1976; vabila, 
1976–1981, plakati, 1933–1977; pregled uprizorjenih predstav, 1876–1976; seznam članstva, 1976–1978; obračuni stroškov za 
predstave, 1949.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)

PleSNI FORUm Celje SI_ZAC/1370

ČAS NASTANKA: 1999–2005
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustanovljen je bil leta 1976, njegov začetnik je bil Damir Zlatar Frey. Od leta 1980 ga vodi Goga Stefanovič Erjavec. Je eden 
najpomembnejših plesno-gledaliških centrov v Sloveniji. Ustvaril je več kot 50 celovečernih projektov in je dobitnik več nagrad.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Plakati prireditev, 1999–2005.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)

KUltURNO DRUštVO CeljSKA FOlKlORNA SKUPINA Celje SI_ZAC/1443

ČAS NASTANKA: 1974–1986
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Kulturno društvo Celjska folklorna skupina je bila ustanovljena leta 1973. Takrat je Edo Gaberšek za folkloro navdušil nekaj 
študentov in dijakov ter pod okriljem Železničarskega prosvetnega društva France Prešeren in Zveze kulturnih organizacij 
Celje ustanovil Celjsko folklorno skupino. Strokovno jo je vodil do novembra 1988. Skupina še deluje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki različnih organov, 1981; statistika, 1981; poročila, 1978–1979; dopisi, 1974–1986.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam
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šPORtNA DRUštVA SI_ZAC_A.744

ČAS NASTANKA: 1801–2006
KULTURNI KONTEKST

Med športnimi organizacijami na Slovenskem ima najdaljšo tradicijo strelska organizacija; njeno delovanje se začenja že v 16. 
stoletju. Najstarejša telovadna organizacija na Slovenskem je bil Južni sokol, ustanovljen leta 1863 v Ljubljani. Njegovo delo 
je nadaljevala (liberalno usmerjena) sokolska organizacija, ki je – poleg na športnem področju – opravila zelo pomembno 
delo na narodnobuditeljskem, izobraževalnem, vzgojnem in političnem področju. Klerikalci so leta 1906 ustanovili svojo 
telovadno organizacijo Orli. Za slovenski množični šport je bilo pomembno Slovensko planinsko društvo, ustanovljeno 1893. 
Najstarejše drsalno društvo je iz leta 1881. Med najstarejša in najštevilčnejša društva se uvrščajo tudi kolesarska društva. V času 
prve Jugoslavije so bila športna društva organizirana po športnih panogah. V Dravski banovini je bilo zastopanih 21 športnih 
panog. Po drugi svetovni vojni se je hitro obnovila tudi dejavnost športnih društev. Leta 1948 je obstajalo 615 športnih društev.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1988, str. 348–356.

šPORtNO DRUštVO RUDAR tRbOVlje SI_ZAC/0503

ČAS NASTANKA: 1945–2003
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Športno društvo Rudar je delovalo od leta 1945. Povezovalo je več športnih društev, leta 1999 se je registriralo kot Zveza 
športnih društev Rudar Trbovlje. V Zvezo je pristopilo 6 klubov.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranil Zavod za šport Trbovlje.

VSEBINA
Zapisniki, občni zbori, 1945–1981; občni zbori klubov in skupščina, 1974–1987; samoupravni sporazumi, zapisniki gospodar-
skega odbora; inventar, pogodbe, odločbe, vloge; ljudska obramba, požarna varnost; zapisniki sej upravnega odbora, občni 
zbori, 1975–1981; Samoupravna interesna telesnokulturna skupnost, 1976–1985; zapisniki sej izvršnega odbora, 1960–2003; 
zapisniki Zveze športnih organizacij, 1991; disciplinska komisija, 1978–1979; dopisi, 1980.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2010) 

StRelSKO DRUštVO bRASlOVče SI_ZAC/0829

ČAS NASTANKA: 1958–1975
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustanovljeno je bilo leta 1958, po letu 1975 je zaradi kadrovskih težav prenehalo z delovanjem.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je pred predajo v arhiv hranil Franc Kralj iz Braslovč.
VSEBINA

Zapisniki občnih zborov, 1959–1975; letna poročila o delu, 1961–1969; poročila orožarja, 1960–1971; razpisi in rezultati tek-
movanj; 1960–1974; dokumentacija o gradnji strelišča, 1958; seznam članstva, 1969.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)
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telOVADNO DRUštVO SOKOl bRASlOVče SI_ZAC/0897

ČAS NASTANKA: 1826–2006
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1906 in je delovalo do nemške okupacije leta 1941.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je pred predajo v arhiv hranil Franc Kralj iz Braslovč.
VSEBINA

Pismo, 1826; gradivo glede upravljanja nepremičnin, 1931–1940; kronika, 1933–1940, 1966, 2006.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

KlUb SlOVeNSKIH KOleSARjeV Celje SI_ZAC/0974

ČAS NASTANKA: 1903–1927
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Predhodnik Kluba slovenskih kolesarjev v Celju je bila kolesarska sekcija celjskega Sokola, ki je že v okviru tega delovala dokaj 
samostojno. Imela je namreč lastna pravila in svoj odbor, ki je leta 1903 sklenil, da ustanovi samostojno društvo. Ustanovni 
sestanek je bil 23. oktobra 1903. Klub je kot samostojno društvo deloval do leta 1924, ko se je pridružil podzvezi (Podsavezu) 
s sedežem v Ljubljani. Društvo je bilo aktivno predvsem v poletnih mesecih, ko je prirejalo izlete in dirke, pa tudi kegljaške in 
zabavne večere.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranil Janko Orožen iz Celja.

VSEBINA
Znak kluba (vezana plošča); zvezek zapisnikov, 1903–1927.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1989)

CeljSKO StRelSKO DRUštVO Celje SI_ZAC/0975

ČAS NASTANKA: 1801–1921
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Celjsko strelsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1812 in je delovalo približno 120 let. Sredi 19. stoletja je zgradilo strelišče za 
potrebe društva.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranil Pokrajinski muzej Celje.

VSEBINA
Kupna pogodba, 1801; statut, 1853; načrt za strelišče, 1856; strelske vaje, 1854–1915; članske izkaznice, 1885–1887; pristopne 
izjave, 1898, 1908; računi, 1821–1899; vabila, dopisi, 1921.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis), gotica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1983)
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SAbljAšKI KlUb KlADIVAR Celje SI_ZAC/0976

ČAS NASTANKA: 1948–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Sabljaška sekcija Sindikalnega športnega društva se je leta 1951 osamosvojila in začela delovati kot samostojno društvo. Klub 
je skrbel za propagiranje dejavnosti in organiziral tečaje sabljanja. V svoje vrste je pritegnil predvsem mladino.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred prevzemom hranila III. osnovna šola Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej upravnega odbora, 1948–1951; sabljaško prvenstvo Slovenije, 1949; letna skupščina, 1951.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek)

PlANINSKO DRUštVO bOHOR SeNOVO SI_ZAC/0984

ČAS NASTANKA: 1951–1971
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Planinsko društvo Bohor Senovo je bilo ustanovljeno leta 1954. Društvo je imelo pionirski planinski podmladek. V letu 1965 
je društvo imelo 462 članov.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda je do predaje v arhiv hranil Premogovnik Senovo.

VSEBINA
Navodila za poslovanje, 1951; delovodniki, 1962–1970; zapisniki različnih organov, 1961–1971; letni plani in poročila, 1956–1966; 
pravila; seznami članov; okrožnice Planinske zveze Slovenije, 1957–1969; statistična poročila, 1964–1966.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2006)

telOVADNO DRUštVO SeNOVO SI_ZAC/0985

ČAS NASTANKA: 1950–1951
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Telovadno društvo Senovo je delovalo vsaj od leta 1948 do začetka petdesetih let prejšnjega stoletja.
HISTORIAT FONDA

Gradivo fonda je do predaje v arhiv hranil Premogovnik Senovo.
VSEBINA

Zapisniki sej odbora, 1950; plan in poročilo, 1950; razni dopisi, 1950–1951.
SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2004)
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NOgOmetNI KlUb SeNOVO SI_ZAC/0987

ČAS NASTANKA: 1967–1970
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Nogometni klub Senovo je bil včlanjen v Nogometno zvezo Slovenije, trajanje delovanja je neznano.
HISTORIAT FONDA

Gradivo fonda je do predaje v arhiv hranil Premogovnik Senovo.
VSEBINA

Nogomet, glasilo Nogometne zveze Slovenije, 1967–1970.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 2004)

telOVADNO DRUštVO PARtIZAN bRASlOVče SI_ZAC/1048

ČAS NASTANKA: 1946–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Telovadno društvo Sokol je bilo v Braslovčah ustanovljeno leta 1906 in je delovalo do leta 1941. Po vojni se je preimenovalo 
v fizkulturno, kasneje v telovadno društvo, nato v Telovadno društvo Partizan.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranil Franc Kralj iz Braslovč.

VSEBINA
Zapisniki, 1951–1961; seznami članov, 1946–1954; rezultati tekmovanj, 1949–1962; poročila in plani, 1951–1969; statistična 
poročila, 1951–1962; bilten nabiranje prostovoljnih prispevkov, 1956; upravljanje nepremičnin, 1946–1959.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

SmUčARSKI KlUb bRASlOVče SI_ZAC/1049

ČAS NASTANKA: 1973–1987
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1975, delovalo je še ob koncu 80. let prejšnjega stoletja.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je pred predajo v arhiv hranil Franc Kralj iz Braslovč.
VSEBINA

Pravila, 1975, 1977; zapisniki, 1976–1978; programi dela, 1973, poročila in plani, 1978–1984; pogodbe s trenerji, 1977; gradnja 
skakalnice, 1976, 1979, 1984–1987; članstvo, 1977–1980; rezultati tekmovanj, 1977–1979.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)
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StRelSKO DRUštVO PONIKVA SI_ZAC/1084

ČAS NASTANKA: 1950–1962
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1950. Delovalo je vsaj še leta 1962.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je pred predajo hranila Krajevna skupnost Ponikva.
VSEBINA

Zapisniki, poročila o tekmovanjih in ostalih dejavnostih, seznami članov, statut Strelske zveze Jugoslavije, prijava, dopisi 
Okrajnega strelskega odbora Celje.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ZVeZA šPORtNIH DRUšteV žAleC SI_ZAC/1338

ČAS NASTANKA: 1969–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 2,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 28 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza športnih društev Žalec je bila ustanovljena 3. 11. 1997 in še deluje. Ena od njenih predhodnic je bila Zveza za telesno 
kulturo Žalec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil Zavod za šport, kulturo in turizem Žalec.

VSEBINA
Delovodniki, 1991–1998; poslovnik, 1984; statuti, 1984–1997; pravilniki, 1984, 1992–1997; samoupravni sporazumi, 1976–1986; 
pogodbe, 1984–1999; zapisniki sej predsedstva Občinske telesnokulturne skupnosti (OTKS) Žalec in upravnega odbora, 
1982–1999; zapisniki sej izvršnega odbora, 1975–1981; zapisniki sej skupščine OTKS Žalec, 1982–1989; zapisniki sestankov 
različnih organov (komisij in odborov), 1975–1998; pregledi porabe finančnih sredstev v športnih društvih, pregled dotacij 
društvom, 1993–1999; osnovni podatki o športnih društvih, 1992–1999; programi in poročila o različnih akcijah, 1976–1986; 
sindikalne igre, tekmovanja, športni objekti, 1984–1986, 1992–1999; gradivo posameznih športnih društev, 1983–2000; izo-
braževanje, 1969–1990.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)

telOVADNO DRUštVO CeljSKI SOKOl Celje SI_ZAC/1356

ČAS NASTANKA: 1890–1934
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Celjski Sokol je bil ustanovljen leta 1890. Leta 1910 je bila ustanovljena Celjska sokolska župa. Med prvo svetovno vojno je 
celjski župan prepovedal delovanje Sokola. Po nastanku Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je bila ustanovljena vsedržavna 
organizacija Jugoslovanska sokolska zveza, istočasno je prenehala obstajati Slovenska sokolska zveza. Celjski Sokol je dobil 
uradno ime Sokolsko društvo v Celju. Njegovo delo je prenehalo ob okupaciji aprila leta 1941.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Pravila celjskega telovadnega društva Sokol, 1890, 1903; priznanje Sokolske župe Celje Ivanu Beleju, 1934; spomenica v zadevi 
ustanovitve javne šole z nemškim učnim jezikom v Celju.
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SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)

meStNI StRelSKI ODbOR Celje SI_ZAC/1358

ČAS NASTANKA: 1951–1953
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Mestni strelski odbor Celje je bil povezovalec strelskih društev na svojem območju. Organiziral je tekmovanja in financiral 
gradnjo strelišča na Petričku. Povezan je bil v Strelsko zvezo Slovenije. Obstajal je vsaj že leta 1950 in deloval vsaj še leta 1953.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Sejni zapisniki, 1951–1953.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

PlANINSKO DRUštVO SOlčAVA SI_ZAC/1361

ČAS NASTANKA: 1949–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 24 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvo planinsko društvo v Sloveniji je bilo ustanovljeno leta 1893, tedaj se je imenovalo Slovensko planinsko društvo. Posamezne 
podružnice tega društva (soška, savinjska, kamniška …) so kasneje postale samostojne članice (planinska društva), ki delujejo 
v okviru Planinske zveze Slovenije. Planinsko društvo Solčava je delovalo vsaj od leta 1949 in še deluje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranila Občina Solčava.

VSEBINA
Delovodniki, 1951–1976; seznami članstva, 1953–1977; seznam gorskih vodnikov Planinske zveze Slovenije, 1982; seznami 
inventarja, 1952–1975; registracije, 1949–1955; vpisne knjige koč in postojank, 1954–1999; obračuni poslovanja koče pod Ol-
ševo, 1966–1972; gradnja koč, 1960, 1973–1983; statistična poročila, 1984–1986, 1994; dopisi, 1954–1993; priročnik za gorske 
stražarje, 1961; finančna dokumentacija, 1949–1978, 1994; priznanji; fotografija Grohat.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)

AtletSKO DRUštVO KlADIVAR Celje SI_ZAC/1419

ČAS NASTANKA: 1920–1996
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 mapa
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo je bilo ustanovljeno januarja leta 1950, istega leta je dobilo svoj stadion, ki je bil prvi atletski v Jugoslaviji. Iz njega je 
izšlo mnogo odličnih atletov, ki so se udeleževali največjih tekmovanj.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranil Roman Lešek iz Celja.
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VSEBINA
Fotografije športnih dogodkov, skupin in posameznih športnikov; plakata tekmovanj.

JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

šPORtNA ZVeZA Celje SI_ZAC/1422

ČAS NASTANKA: 1929–1991
ZVRST GRADIVA: fotografsko in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (V TEKOČIH METRIH): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Leta 1992 se je Zveza telesnokulturnih organizacij Celje preimenovala v Športno zvezo Celje, ki še deluje.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je pred predajo v arhiv hranila Športna zveza Celje.
VSEBINA

Fotografije športnih dogodkov, skupin in posameznih športnikov, športnih objektov, 1929, 1961–1991; obvestila Zveze tele-
snokulturnih organizacij Celje, 1985, 1988–1989; publikacija Športna rekreacija Celje, 1973, 1976; knjiga obiskov na razstavi 
25 let telesne kulture, 1971.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich 2010) 
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OStAlA DRUštVA  SI_ZAC_A.745

ČAS NASTANKA: 1875–2007
KULTURNI KONTEKST

Družabna in druga društva so nastajala iz osebnih potreb posameznikov in iz gospodarskih potreb, delovala pa so tudi 
za potrebe javne blaginje. Med temi so (bila) turistično olepševalna društva, ljubiteljski klubi raznih dejavnosti, invalidska 
društva, narodnoobrambna, za varstvo okolja, prometna, društva izseljencev, ribiška in lovska ter druga podobna društva.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 2, Ljubljana 1988, str. 348–356.

DRUštVO mObIlIZIRANIH SlOVeNCeV  
V NemšKO VOjSKO V čASU 1941–1945 Celje SI_ZAC/0092

ČAS NASTANKA: 1992–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 2,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 19 arhivskih škatel, 8 kartotečnih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza društev mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941–1945 je nastala 19. januarja 1995, ko sta se pod njenim okriljem 
združili dve že obstoječi društvi, in sicer: Društvo mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko 1941–1945 Celje, ustanovljeno 2. 
februarja 1991 v Celju, in Združenje mobiliziranih Gorenjcev v redno nemško vojsko v času 1941–1945 Kranj, ustanovljeno 19. 
aprila 1991 v Kranju. Društvo vojaških vojnih invalidov mobiliziranih Slovencev 1941–1945, ustanovljeno z izločitvijo obeh 
Sekcij vojaških vojnih invalidov iz zgornjih dveh društev, je nastalo 19. januarja 1995. Društvo zgodovinske resnice mobilizi-
ranih Slovencev v nemško vojsko 1941–1945 pa je bilo registrirano 18. junija 2004 pri Upravni enoti Celje. Slednje je potem, 
ko se je sprva organiziralo kot sekcija znotraj Zveze, nato kot odbor, nazadnje pa kot samostojno društvo, podpisalo pristop 
k Zvezi kot četrto društvo. Društvo se je leta 2008 nameravalo razpustiti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Seznami članov po društvenih odborih, s.d; seznam mobilizirancev, s.d; seznam članov s statusom žrtve vojnega nasilja, s.d; 
članske kartoteke-evidenčni listi; osebni dokumenti članov; korespondenca z državnimi organi, 1996–2005; različne knjige 
in brošure na tematiko prisilne mobilizacije, 1992–1998.

SISTEM UREDITVE: tematski, abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

DRUštVO PARAPlegIKOV jUgOZAHODNe štAjeRSKe Celje SI_ZAC/0381

ČAS NASTANKA: 1978–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo je bilo ustanovljeno 18. decembra 1978. Je eno od devetih pokrajinskih društev Zveze paraplegikov Slovenije. Deluje 
na širšem celjskem območju 33-ih občin, vse od občine Solčava, v celotni Savinjski in Šaleški dolini, do Radeč in Obsotelja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki, 1987–2001; pravila, 1978, 1987, 1997; registracija, 1979–1997; spisi v zvezi z odpravljanjem arhitektonskih ovir, 1993; 
športna dejavnost članov, 1984–2001; aktiv žena, 1999, aktiv mladih, 1995; komisija za socialne zadeve, 2005.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)
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jUgOSlOVANSKA mAtICA, PODRUžNICA ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/0588

ČAS NASTANKA: 1921–1927
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Jugoslovanska matica je bila ustanovljena kot narodnoobrambna organizacija 25. februarja 1920 v Beogradu. Istega leta 
so bile ustanovljene podružnice po Sloveniji in tudi glavna pokrajinska podružnica za Slovenijo v Ljubljani. Vzpodbujala je 
zanimanje za manjšine jugoslovanskih narodov v sosednjih državah, zbirala sredstva za njihovo kulturno in gospodarsko 
dejavnost ter vzdrževala stike z zamejci. Poleti 1924 je v Sloveniji delovalo 81 podružnic. Izdajali so številne publikacije o 
manjšinski problematiki. Zaradi suma, da podpira tudi oboroženo protifašistično in narodnoobrambno dejavnost v Italiji, 
so jugoslovanske oblasti leta 1930 ljubljansko pokrajinsko podružnico razpustile.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranila Osnovna šola Toneta Okrogarja Zagorje.

VSEBINA
Zapisniki sestankov, 1921–1927.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2008)

SPODNještAjeRSKI NARODNI SVet Celje SI_ZAC/0963

ČAS NASTANKA: 1903–1915
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Spodnještajerski Narodni svet, ki je bil ustanovljen leta 1907, je bil narodnoobrambna organizacija, v kateri naj bi enakopravno 
sodelovale vse slovenske politične stranke na Spodnjem Štajerskem. V glavnem pa si je prizadeval za utrditev slovenskega 
jezika in slovenstva. Delovati je prenehal leta 1918.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Pravila češkega nar. sveta, 1903; koncept pravil, 1907; zapisniki sej, 1907; poročilo o prejemkih in izdatkih, 1909; celjsko gim-
nazijsko vprašanje, 1907–1914; pravila češkega Narodnega sveta; spisi v zvezi s posredovanjem pri nakupu posesti, zasedbi 
prostih delovnih mest in za uporabo slovenskega jezika v uradih in javnem življenju, 1908–1915.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1983)

NORDPOl KlUb Celje SI_ZAC/0973

ČAS NASTANKA: 1875–1881
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Klub je bil ustanovljen leta 1875 in je deloval kot zabavna druščina premožnejših, zahodno usmerjenih Celjanov. V okviru 
kluba so prirejali zabave ob osebnih praznikih posameznih članov in izdajali svoj časopis Der Nordpol. Klub je deloval vsaj 
še v letu 1881.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je gradivo hranil pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Der Nordpol, 1875, 1877, 1881; godovanja, 1875, 1877, 1880, 1881; spominski dokument ob peti obletnici kluba, 1880.

SISTEM UREDITVE: kronološki
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JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1983)

DRUštVO teHARSKI OtROCI Celje SI_ZAC/0981

ČAS NASTANKA: 1945–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Janez Črnej je leta 1994 organiziral srečanje otrok, katerih starši so bili pobiti v teharskem taborišču. Ti otroci so ustanovili 
društvo, katerega naloga je bila, da se v zakon o popravi po vojni storjenih krivic vključi tudi njih. Društvo je prenehalo z 
delovanjem leta 1995.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil Janez Črnej iz Celja.

VSEBINA
Seznam in naslovi »teharskih otrok«; časopisni izrezki, 1994; spomini in pričevanja, 1994; ovadba zoper neznane storilce, 1994; 
dopisi; fotografije otrok v otroškem zavetišču na Petričku, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1995)

SVetOVNI SlOVeNSKI KONgReS, PODRUžNICA ZA CeljSKO ObmOčje SI_ZAC/0982

ČAS NASTANKA: 1991–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Ustanovni zbor podružnice Svetovnega slovenskega kongresa – Konference za republiko Slovenijo je bil 14. februarja 1991. 
Podružnica teritorialno pokriva celjsko regijo, to je območje upravnih enot Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, 
Šmarje, Velenje in Žalec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo podružnice je do predaje arhivu hranil njen tajnik Matjaž Železnik.

VSEBINA
Ustanovitvena dokumenatcija, statuti, pravila in programi, 1991–1994; zapisniki sej, 1991–1994; poročilo o delu, 1993; kore-
spondenca, 1991–1993.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1996)

ZDRUžeNje lAStNIKOV  
RAZlAščeNegA PRemOžeNjA, PODRUžNICA Celje SI_ZAC/0983

ČAS NASTANKA: 1990–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Združenje lastnikov razlaščenega premoženja, podružnica Celje, je nastala leta 1992.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je do predaje hranil Janez Črnej iz Celja.
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VSEBINA
Pravila Zveze, 1990; zapisniki izvršilnega odbora, 1990–1992; pripombe k predlogu zakona o denacionalizaciji, 1991; časopisni 
članki.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1995)

DRUštVO ZA VARStVO OKOljA Celje SI_ZAC/0989

ČAS NASTANKA: 1985–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 2,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 22 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo za varstvo okolja Celje je bilo ustanovljeno 20. maja 1985. V statutu so zapisali, da je namen društva uresničevanje 
ustavnih pravic in dolžnosti glede varstva okolja. Društvo je bilo član Zveze društev za varstvo okolja Slovenije. Zelo dejavno 
je bilo od ustanovitve do leta 1990. Člani društva so se udeleževali sestankov in razprav o ekološki problematiki (sej Izvršnega 
sveta skupščine občine Celje, Občinskega komiteja za urejanje prostora in varstvo okolja Celje, Zavoda za planiranje in izgra-
dnjo občine Celje, Sveta za varstvo okolja pri Socialistični zvezi delovnega ljudstva Celje, Komisije za družbeno nadzorstvo pri 
Skupščini občine Celje). Sodelovali so z drugimi društvi za varstvo okolja, ekološkimi društvi, društvi in organizacijami, ki so 
se v svojih programih zavzemali za čisto okolje. Sodelovali so z osnovnimi in srednjimi šolami in imeli številne razgovore in 
predavanja o onesnaženosti okolja. Pošiljali so dopise, pobude, predloge, proteste na odgovorne naslove in o tem obveščali 
javnost. Ukvarjali so se predvsem s problemom onesnaženosti na Celjskem in s celjskimi onesnaževalci (Cinkarna Celje, Emo 
Celje, Aero Celje, Etol Škofja vas, Bolnišnica Celje, Železarna Štore). Društvo je delovalo do leta 1997, ko je bilo ukinjeno zaradi 
upada števila članstva, nesklepčnosti sej izvršnega odbora in pomanjkanja denarnih sredstev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil zadnji predsednik društva Janez Črnej.

VSEBINA
Registracija, statusne spremembe in ukinitev, 1985, 1997; pravilniki, statuti, 1985, 1997; zapisniki različnih organov, 1985–1993; 
plani in poročila, 1986–1992; evidenca članstva, 1985–1991; govori in referati, 1985–1992; delovodnik pošte, 1991–1995; poslani 
dopisi, 1985–1997; dejavnost društva v zvezi s Cinkarno Celje, 1985–1995, gradivo po tematiki: zemlja, voda, zrak, rastline, 
živali, človek, fluor, dokumenti o onesnaženosti, radioaktivnost; študije na temo varstva okolja; jubilejne in propagandne 
publikacije, različne karte, finančni plani in poročila.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Aristovnik, 1999)

DRUštVO glUHIH IN NAglUšNIH Celje SI_ZAC/1109

ČAS NASTANKA: 1954–2001
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 3,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 34 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Društvo gluhih in naglušnih Celje deluje od 28. oktobra 1948. Takratni popis okrog 500 gluhih in naglušnih oseb na širšem 
celjskem območju z neposrednim obiskom terena je bil podlaga za začetek organiziranega delovanja gluhih in naglušnih 
oseb na področjih, ki so postala stalnica v delovanju društva vse do danes. Danes društvo deluje v Savinjski regiji na območju 
občin: Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje pri Planini, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška 
Slatina, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Delovodniki, gradivo posameznih let, zapisniki, pravilniki, bilance stanja, poročila in plani, seznami članov, registri oseb z 
okvarami sluha, knjige vtisov z otvoritev razstav.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

meDObčINSKO DRUštVO glUHIH IN NAglUšNIH VeleNje SI_ZAC/1110

ČAS NASTANKA: 1993–2007
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je bilo ustanovljeno 31. marca 1963 za območje Šaleške in Zgornje Savinjske 
doline. Ustanovilo ga je 27 gluhih oseb s tega območja. Sedež društva (s takratnim imenom Temeljna organizacija slušno 
prizadetih Šoštanj) je bil v Šoštanju. Oktobra 1985 se je sedež društva preselil v najemne prostore društva upokojencev v Ve-
lenju. Takrat se je tudi spremenilo ime društva v Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje. Prvega aprila 1998 se je 
društvo preselilo v sedanje prostore prav tako v Velenju. Deluje na območju 9 občin: Mestna občina Velenje, Šoštanj, Šmartno 
ob Paki, Mozirje, Nazarje, Ljubno, Gornji Grad, Solčava, Luče.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Statuta, 1994; publikacije, 2007; klasifikacija in socialne posledice gluhote, 1998; gluhi in naglušni v programu nacionalnega 
socialnega varstva, 1998; Zveza gluhih in naglušnih Slovenije (poslovnik o delu skupščine, 1997; statut, 1993).

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

CeljSKA tURIStIčNA ZVeZA Celje SI_ZAC/1340

ČAS NASTANKA: 1954–2010
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 3,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 37 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Društva celjskega turističnega območja so se avgusta 1954 združila v stalno turistično konferenco v Celju, ki se je septembra 
istega leta preimenovala v Celjsko turistično podzvezo, leta 1958 pa v Celjsko turistično zvezo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Stalna turistična konferenca, 1954–1956; ustanovitev Celjske turistične podzveze, 1956; propaganda, 1957–1974; statut; 
samoupravni sporazumi; pravila; zapisniki in gradivo občnih zborov in letnih konferenc, 1962–1988; zapisniki upravnega 
odbora in plenuma, 1964–1969; zapisniki sej različnih komisij in odborov, 1962–1988; zapisniki letnih sestankov s predstavniki 
društev, 1976–1980; poročila o dejavnosti, dopisi, ceniki, zapisniki, kmečki turizem, 1962–1980; gradivo ob 25. in 30. obletnici 
Celjske turistične zveze (CTZ), 1979, 1984; zapisniki, poročila, pravila in ostalo gradivo CTZ in turističnih društev, poročila o 
delu občinskih svetov za turizem in gostinstvo, statistika, 1960–1989; gradivo društev, 1970–1983; plan razvoja turizma in 
gostinstva v okraju Celje, Gornji Savinjski dolini in Rogaški Slatini, 1961–1965; šolske raziskovalne naloge na temo turizma; 
fotografije in diapozitivi Celja in okoliških krajev; publikacije, 1954–2010.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski, abecedni
JEZIK: slovenski, nemški, angleški, hrvaški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2010)

SlOVeNSKO DRUštVO Celje, gReVeNbROICH SI_ZAC/1362

ČAS NASTANKA: 1979–2006
ZVRST GRADIVA: tiski, fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Društvo je začelo delovati leta 1979 kot Slovenska sekcija Celje v okviru Kluba Jugoslovena Sloga. Samostojno društvo Celje 
je bilo ustanovljeno leta 1980.

HISTORIAT FONDA
Del gradiva je hranil zasebnik, del pa Mestna občina Celje (celjska mestna delegacija leta 2006).

VSEBINA
Kronika društva (vsebuje tudi kopije dokumentov, izrezkov iz časopisov, razglednic, 1979–1984); nekaj originalnih dokumentov 
društva; plakat, prazen obrazec priznanja; prazna članska izkaznica; prospekti o turistični in gospodarski dejavnosti v Gre-
venbroichu in okolici; časopisni poročili o obisku delegacije Celja v Grevenbroichu, 2006; seznam društev in klubov delavcev 
na začasnem delu v tujini in izseljencev v Zahodni Nemčiji, 1982.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

čebelARSKO DRUštVO HeNRIK PeteRNel Celje SI_ZAC/1414

ČAS NASTANKA: 1938–2006
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvo čebelarsko društvo v Celju je bilo ustanovljeno leta 1876, delovalo ni dolgo. Leta 1906 je bila ustanovljena celjska po-
družnica Čebelarskega društva za Slovensko Štajersko (kasneje se je imenovala Čebelarska podružnica za Celje in okolico). 
Po prvi svetovni vojni je za vse slovensko ozemlje v novi državi ostalo društvo v Ljubljani, ki se je leta 1920 preimenovalo v 
Čebelarsko društvo za Slovenijo, leta 1934 pa v Slovensko čebelarsko društvo. V Celju je obstajala njegova podružnica. Po 
drugi svetovni vojni so celjski čebelarji delovali v čebelarski družini, ki je bila vključena v eno od 26-ih, kasneje 28-ih podružnic 
Čebelarske zadruge za Slovenijo. Leta 1951 se je družina z drugimi na območju celjskega okraja povezala v Čebelarsko društvo 
Celje. To se je leta 1976 preimenovalo v Medobčinsko zvezo čebelarskih organizacij, ta pa leta 1997 v Čebelarsko zvezo celjske 
regije. Osnovna enota, v kateri so delovali celjski čebelarji, je bila celjska čebelarska družina. Leta 1981 so se preimenovali v 
Čebelarsko družino Henrik Peternel Celje, kasneje pa v Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Zapisniki, 1967–2004; pravila, 1968–1997, pravilniki, 2000; seznami članov, 1940–2006, članske izkaznice, 1938–1990; dopisi, 
1956–1980; fotografije, 1912, 1978.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: aprevzemni seznam

ZVeZA čebelARSKIH DRUžIN ObčINe Celje SI_ZAC/1415

ČAS NASTANKA: 1966–1990
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza čebelarskih družin občine Celje je nastala na občnem zboru delegatov treh čebelarskih družin iz Celja, Vojnika in 
Dobrne 22. januarja 1978. Pred tem so tri družine delovale vsaka zase na svojem območju in bile povezane v Medobčinski 
zvezi čebelarskih družin.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranilo Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje.

VSEBINA
Zapisniki, 1966–1980; pravila s.d.; pogodba o prostorih, 1979; izvleček predpisov o čebelarstvu, 1979; plan dela, 1990.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

čebelARSKA ZVeZA CeljSKe RegIje Celje SI_ZAC/1416

ČAS NASTANKA: 1951–1987
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza čebelarskih organizacij na Celjskem se od leta 1997 imenuje Čebelarska zveza celjske regije. Pred tem je od leta 1976 
delovala kot Medobčinska zveza čebelarskih organizacij (kot združenje čebelarskih organizacij v občinah Celje, Mozirje, 
Slovenske Konjice, Šmarje, Šentjur, Laško in Žalec), še pred tem od leta 1951 kot Čebelarsko društvo Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranilo Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje.

VSEBINA
Zapisniki organov, 1960–1980; pravila, 1951, 1976, 1978; seznami družin članic, 1960; plani in poročila, 1976–1986; gradivo 
o poslovanju Čebelarne, 1961–1987.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)



647

SI_ZAC_A.748

DRUžbeNe ORgANIZACIje SI_ZAC_A.748

ČAS NASTANKA: 1950–2004
KULTURNI KONTEKST

Zveza kulturnih organizacij, ki je prenehala delovati konec 90. let 20. stoletja, je imela prvo predhodnico v leta 1947 ustano-
vljeni Ljudski prosveti Slovenije. Leta 1955 se je združila s tri leta prej ustanovljeno Zvezo Svobod Slovenije v Zvezo Svobod in 
Prosvetnih društev Slovenije. Ta se je leta 1969 preimenovala v Zvezo kulturno prosvetnih organizacij, leta 1977 pa v Zvezo 
kulturnih organizacij.

Viri in literatura:
Janko Orožen, Oris sodobne zgodovine Celja in okolice, 1945–1979, Celje 1980, str. 500–501.

ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj SeVNICA SI_ZAC/1111

ČAS NASTANKA: 1987–1997
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 5,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 57 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Kulturnih organizacij občine Sevnica je je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno predho-
dnico (Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1998 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja sevniška območna 
izpostava Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranila Zveza kulturnih društev Sevnica.

VSEBINA
Delovodniki, 1987–1995; zapisniki, 1979–1988; gradivo prireditev, 1988–1995; spisi po letih, 1987–1997; plani in poročila Kul-
turne skupnosti občine Sevnica, 1987–1989.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam, deloma arhivski popis (J. Malinar, 2010)

ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj mOZIRje SI_ZAC/1364

ČAS NASTANKA: 1975–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 30 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Kulturnih organizacij občine Mozirje je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno predhodnico 
(Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1997 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja mozirska območna izpo-
stava Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sta do predaje hranila knjižnica Mozirje in Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava Mozirje.

VSEBINA
Delovodniki, 1975–1997; zapisniki izvršnega odbora Zveze kulturnih organizacij (ZKO) in Medobčinske zveze kulturnih dru-
štev (MZKD), 1980–1999; poročila in plani dela, 1978–1982, 1986–1992, 1997; statut ZKO, 1977, 1987, statut MZKD za Zgornjo 
Savinjsko dolino, 1997; pravilniki in samoupravni sporazumi; popisnice funkcionarjev društev; statistika; srečanje podeželskih 
gledališč Slovenije, 1996; razni dopisi Zveze kulturno prosvetnih organizacij, 1975–1977; dopisi, 1978–1992, 1996; kino; seznam 
razstav, 1979–2003; adaptacije kulturnih domov.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)
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ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj tRbOVlje SI_ZAC/1372

ČAS NASTANKA: 1954–1999
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 3,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 33 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Kulturnih organizacij občine Trbovlje je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno predhodni-
co (Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1997 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja trboveljska območna 
izpostava Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Trbovlje

VSEBINA
Delavsko prosvetno društvo Svoboda-center, 1954–1965; gradivo Zveze kulturno prosvetnih organizacij, 1957–1975; kino, 
prireditve, 1959–1988; kulturna skupnost, 1982–1987; zapisniki izvršnega odbora, 1980–1988; gradivo prosvetnih društev in 
skupin, 1963–1999; srednješolsko kulturno društvo, 1975–1994; folklora, pevski zbor; medobčinska zveza kulturnih organizacij, 
1983–1999; likovna dejavnost, gledališki in glasbeni abonma; dopisi, fotografije.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2005)

ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj SlOVeNSKe KONjICe SI_ZAC/1392

ČAS NASTANKA: 1956–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Kulturnih organizacij občine Slovenske Konjice je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno 
predhodnico (Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1997 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja konjiška 
območna izpostava Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranila Knjižnica Slovenske Konjice

VSEBINA
Statuti, samoupravni sporazumi in pravilniki, 1964–1996; zapisniki, 1956–1996; prejeti in odposlani dopisi, 1964–1998; poročila 
in plani, 1956–1998, poročila o prireditvah, 1964–1994.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2008)

ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj KRšKO SI_ZAC/1410

ČAS NASTANKA: 1978–2004
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Kulturnih organizacij občine Krško je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno predhodnico 
(Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1997 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja krška območna izpostava 
Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranila območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti Krško.

VSEBINA
Statut Zveze kulturnih organizacij, 1993; zapisniki izvršnega odbora, konferenc in predsedstva, 1983–1993; statistika, plani, 
1978–1986; Delavski kulturni dom Edvard Kardelj; Slovenska pevska zveza, posavsko pevsko združenje, Združenje pihalnih 
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orkestrov Slovenije, posavska revija; literarni klub Beno Zupančič Krško; revija šolskih pevskih zborov; vabila na prireditve, 
1997–2004; vabila na prireditve drugih prirediteljev, 1985–2003.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj bRežICe SI_ZAC/1411

ČAS NASTANKA: 1977–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 17 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Kulturnih organizacij občine Brežice je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno predhodnico 
(Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1997 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja brežiška območna izpostava 
Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Brežice

VSEBINA
Delovodniki, 1981–1995; zapisniki sestankov občinske konference Zveze kulturnih organizacij/Zveze kulturnih društev, 1982–
1998, zapisniki sestankov predsedstva, 1981–1993; programi in poslovna poročila, 1977–1997; zapisniki letnih konferenc 
kulturnih društev, 1994–1998; podatki o kulturnih društvih; poročila, programi, 1984–1992; priznanja; poročila o posameznih 
dejavnostih, 1984–1998.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj ZAgORje Ob SAVI SI_ZAC/1431

ČAS NASTANKA: 1982–1986
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Kulturnih organizacij občine Zagorje ob Savi je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno 
predhodnico (Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1997 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja zagorska 
območna Izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil Kulturni center Delavski dom Zagorje

VSEBINA
Statut, načrti in poročila o dejavnostih, 1984–1985; delavski pihalni orkester, 1984–1990; prenos muzejske zbirke v muzej, 
1984; Združenje gledaliških in lutkovnih skupin Zasavja, 1984; gradivo občinske kulturne skupnosti, 1982–1986.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj žAleC SI_ZAC/1440

ČAS NASTANKA: 1978–2002
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 18 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Zveza Kulturnih organizacij občine Žalec je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno predhodnico 
(Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1998 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja žalska območna izpostava 
Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo v arhiv hranila žalska območna izpostava Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

VSEBINA
Statut, 1993, statut Zavoda za kulturo, s.d.; poročila in programi, 1986–1996; pravilniki in samoupravni sporazumi, 1980–1996; 
zapisniki sestankov letnih konferenc in izvršnega odbora, 1978–1995; poročila po posameznih dejavnostih, 1983–1995; za-
pisniki, vabila in poročila društev, 1990–2002; zapisniki mentorjev šolskih društev, 1978–1988; zapisniki različnih odborov, 
1979–1983; gledališče Žarek, 1986; Kulturni center Žalec, 1991; Savinovo priznanje in Gallusova značka, 1980–1996; Združenje 
gledaliških skupin, 1983–1989.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

ZVeZA KUltURNIH ORgANIZACIj Celje SI_ZAC/1442

ČAS NASTANKA: 1945–1998
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 3,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 36 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Zveza Kulturnih organizacij občine Celje je delovala pod tem imenom od leta 1977, ko so preimenovali njeno predhodnico 
(Zveza kulturno prosvetnih organizacij). Leta 1998 je prenehala z delovanjem, njeno delo opravlja celjska območna izpostava 
Javnega sklada republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

HISTORIAT FONDA
Pred prevzemom je večino gradiva hranila območna izpostava Celje Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slo-
venije, manjši del pa Zveza kulturnih društev Celje.

VSEBINA
Gradivo amaterskih gledališč, 1967–1987; orkestrov, 1963–1991; likovnikov, 1964–1986; pevskih zborov, 1945–1986; esperan-
tistov, 1958–1983; fotoamaterjev, 1980–1982; slepih in slabovidnih, 1973–1981; mladinskih klubov, 1980–1986; kulturnih in 
prosvetnih društev, 1957–1986; turističnih društev in šol, 1965–1986; vabila, 1998.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (S. Jazbec, 2002; B. Himmelreich, 2008)
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VeRSKe ORgANIZACIje SI_ZAC_A.750

ČAS NASTANKA: 1741–1941
KULTURNI KONTEKST

Verska skupnost je najširša enota družbene organiziranosti pripadnikov kake religije oziroma verstva. Združuje vse pripa-
dnike kake religije; njihovo članstvo se ne ujema s pripadnostjo drugim družbenim skupnostim. Religiozna tipologija verskih 
skupnosti razlikuje med cerkvami, sektami, denominacijami ali veroizpovedmi in kulti. Cerkve so praviloma večje in trajnejše 
verske skupnosti s trdo hierarhično organiziranostjo, njihova vodstva imajo pravico do duhovne oblasti nad svojimi verniki. 
Republika Slovenija z ustavo iz leta 1991 ohranja že prej obstoječe načelo ločenosti verskih skupnosti od države. Vse so po 
ustavi enakopravne in njihovo delovanje je svobodno.
V register cerkva in drugih verskih skupnosti Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti je vpisanih 42 cerkva in 
drugih verskih skupnosti. V prvem letu vpisovanja verskih skupnosti v register vladnega urada, leta 1976, so se v evidenco 
vpisale Katoliška cerkev, Evangeličanska cerkev v Sloveniji, Judovska skupnost Slovenije, Zveza baptističnih cerkva v Sloveniji, 
Srbska pravoslavna cerkev Metropolija Zagrebško-Ljubljanska, Islamska skupnost v Sloveniji, Evangelijska binkoštna cerkev, 
Krščanska adventistična cerkev in Jehovove priče - krščanska verska skupnost. V osemdesetih letih se je v register vpisalo še 
šest verskih skupnosti, v devetdesetih letih 16, po letu 2000 pa 12 verskih skupnosti, zadnja v letu 2007 pred začetkom veljave 
zakona o verski svobodi. Ob zadnjem popisu prebivalstva leta 2002 se je za vernike katoliške veroizpovedi opredelilo 57,8 
odstotka prebivalcev, islamske 2,4 odstotka, pravoslavne 2,3 odstotka in evangeličanske 0,8 odstotka.

Viri in literatura:
Država in vera v Sloveniji, Ljubljana 2008.
Enciklopedija Slovenije, zvezek 14, Ljubljana 2000, str. 190–193.
http://www.uvs.gov.si/index.php?id=481 (14. 11. 2010)
http://www.delo.si/clanek/100858 (14. 11. 2010)
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RImSKOKAtOlIšKA CeRKeV SI_ZAC_A.751

ČAS NASTANKA: 1741–1938
KULTURNI KONTEKST

Rimskokatoliška cerkev je hierarhično urejena verska skupnost pod vodstvom rimskega škofa (papeža). Katoliška Cerkev v 
Sloveniji je upravno razdeljena na dve cerkveni pokrajini – metropoliji: mariborsko in ljubljansko. Vsaka ima po tri škofije; lju-
bljanska metropolija nadškofijo Ljubljana, škofijo Koper in škofijo Novo mesto, mariborska metropolija pa nadškofijo Maribor, 
škofijo Celje in škofijo Murska Sobota. Vsaka škofija je razdeljena na dekanije, te pa na župnije, ki jih je v Sloveniji skupaj 784.
Del katoliške cerkve so tudi redovi. Konferenca redovnih ustanov Slovenije (KORUS) je cerkvena ustanova, ki jo je v duhu II. 
vatikanskega zbora potrdila Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja. V Sloveniji 
deluje 36 moških in ženskih redov.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 5, Ljubljana 1991, str. 17.
http://www.rkc.si/?id=44&fmod=1 (14. 11. 2010)
http://redovi.rkc.si/ (14. 11. 2010)

žUPNIjA mOZIRje SI_ZAC/0587

ČAS NASTANKA: 19. stoletje
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Župnija Mozirje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Gornji Grad v škofiji Celje. Župnija je bila ustanovljena okoli 
leta 1140; tega leta je bil zgrajen benediktinski samostan, ki je kmalu pridobil župnijske pravice. Do 7. aprila 2006, ko je bila 
ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del savinjsko-šaleškega naddekanata škofije Maribor.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Župnijska kronika (kopija) 19. stoletja.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

CeRKVeNI KONKUReNčNI ODbOR Celje SI_ZAC/0990

ČAS NASTANKA: 1892–1935
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Cerkveni konkurenčni odbor za župnijsko občino Celje je bilo voljeno telo, sestavljeno iz nekaj odbornikov in načelnika. Vanj 
so volili predstavnike iz občin Celje-mesto, Celje-okolica in Velika Pirešica. Odločal je o npr. popravilih cerkva.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Nesoglasja glede pripadnosti Velike Pirešice, 1892–1933; zapisniki, 1901–1934; volitve, 1895–1934; volilna pravila, 1933; po-
pravila cerkvenih zgradb, 1906–1935; predpis davkov, 1911–1933; seznami posestnikov in davkoplačevalcev, 1911; dopisi 
oblasti, 1930, 1934.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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SAmOStAN NAZARje SI_ZAC/0996

ČAS NASTANKA: 1762–1916
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Škof Tomaž Hren je v letih 1624–1626 dal v Nazarjah zgraditi loretansko kapelo. Njegov naslednik jo je izročil v oskrbo fran-
čiškanom, ki so si leta 1639 zgradili samostan. Poleg prvotne kapele so zgradili še cerkev. Leta 1944 je bil samostan požgan.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Prepis ustanovne listine, 1762; cerkvene ustanove, 1798–1894; prepisi odredb in okrožnic cerkvenih in državnih oblasti, 
1770–1858; posestne zadeve, dohodki in izdatki, 1821–1916; poročne in druge listine, 1819–1891; splošni spisi.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, latinski, slovenski, francoski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1985)

žUPNIjA čemšeNIK SI_ZAC/0997

ČAS NASTANKA: 1861–1938
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Župnija Čemšenik je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Zagorje v nadškofiji Ljubljana. Čemšenik se kot samostojna 
župnija omenja leta 1596. Lesena cerkvica je v Čemšeniku stala že v 12. stoletja (1184) in je sodila v prafaro Mengeš.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo arhivu hranila občina Zagorje ob Savi.

VSEBINA
Delovodnik župnije sv. Lamberta, 1933–1938; matične knjige, 1864, 1870, 1881–1938; zakonski akti, 1861–1933; zapisnik cer-
kvenih sedežev v župnijah v Šentlambertu in v Kolovratu.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, latinski, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj)

žUPNIjA SVetegA FRANčIšKA RADmIRje SI_ZAC/1000

ČAS NASTANKA: 1741–1880
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Župnija Radmirje je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Gornji Grad škofije Celje. Do 7. aprila 2006, ko je bila usta-
novljena škofija Celje, je bila župnija del savinjsko-šaleškega naddekanata škofije Maribor. Že leta 1569 se v Radmirju omenja 
podružnična cerkev sv. Barbare. Ko je leta 1715 v kraju razsajala kuga, je gornjegrajski dekan priporočil ljudsko pobožnost 
do sv. Frančiška Ksaverija. V omenjeni cerkvi je dal postaviti Frančiškov oltar in sliko umirajočega svetnika. Staro stavbo so v 
začetku 18. stoletja podrli in v letih 1721–1725 postavili sedanjo, ki je zaslovela kot zelo obiskana božja pot. V cerkvi je shra-
njenih veliko dragocenih daril različnih vladarjev.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo del odkupljenega gradiva t. i. Perčeve zapuščine.

VSEBINA
Mašne ustanove, abolicija tlake, cerkveni inventarji, 1787–1852; cerkveni dohodki in izdatki, 1777–1830; krstni listi in ženitna 
dovolila, 1798–1854; spisi okrajnega šolskega sveta, 1785–1791; korespondenca, 1841–1850; zahvalna pisma glede čudežnih 
ozdravitev, 1831–1840; seznami in poročila o čudežih; potrdilo o pristnosti relikvij, 1831–1840; splošni spisi, 1741–1880.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
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JEZIK: nemški, latinski, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1982)

žUPNIjSKI URAD tRbOVlje SI_ZAC/1086

ČAS NASTANKA: 1851–1889
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,9
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 9 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Župnija Trbovlje – Sv. Martin je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Laško škofije Celje. Upravlja župnijsko cerkev sv. 
Martina v zgornjih Trbovljah, cerkev sv. Katarine v Čečah, cerkev sv. Miklavža v Lokah, cerkev sv. Marka na Ostenku, enkrat 
mesečno in ob posebnih priložnostih pa je sveta maša tudi v bolnišnici v Trbovljah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo se je nahajalo v sklopu stare občine Trbovlje, ki ga je leta 1962 Skupščina občina Trbovlje predala v Zgodovinski arhiv 
Celje. Pri urejanja fonda občine Trbovlje je bilo gradivo izvzeto in formirano kot samostojen fond.

VSEBINA
Zaključni računi prejemkov in izdatkov župnijske cerkve svetega Martina in podružničnih cerkva, 1851–1889; vzpostavitev 
evidenc nad opravljanjem maš zadušnic, 1850–1851, pastirska – škofovska pisma; korespondenca, 1852–1859.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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DRUge VeRSKe SKUPNOStI SI_ZAC_A.752

ČAS NASTANKA: 1919–1941
KULTURNI KONTEKST

Srbska pravoslavna cerkev v Sloveniji je druga največja krščanska verska skupnost v Sloveniji (za rimskokatoliško cerkvijo). 
Je največja izmed pravoslavnih cerkva v Sloveniji. Leta 1991 se je za pravoslavce izreklo 46.819 ljudi (brez navedbe, kateri 
pravoslavni cerkvi pripadajo). V Sloveniji je srbska pravoslavna cerkev prijavila svoje delovanje pri komisiji za odnose z 
verskimi skupnostmi leta 1976. Stalni duhovniki bivajo v Ljubljani, Celju, Kranju in Kopru. Verniki so povezani v 9 župnij, ki 
v religijsko-teritorialnem smislu niso samostojne, ampak skupaj s srbsko pravoslavno cerkvijo na Hrvaškem spadajo pod 
zagrebško-ljubljansko metropolijo.

Viri in literatura:
Enciklopedija Slovenije, zvezek 5, Ljubljana 1991, str. 17; zvezek 14, Ljubljana 2000, str. 192.

PRAVOSlAVNA žUPNIjA SVetegA SAVe V CeljU SI_ZAC/0995

ČAS NASTANKA: 1919–1941
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Pravoslavna cerkvena občina je bila v Celju ustanovljena leta 1922, naslednje leto je dobila tudi svojega duhovnika. Bila je 
del plaške eparhije. Leta 1932, ko je dobila novo ustavo, je celjska pravoslavna občina bila priključena k zagrebški metropoliji.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdaj in kdo je predal gradivo arhivu. Po porušenju cerkve leta 1941 so ga hranili na podstrešju Stare grofije.

VSEBINA
Delovodniki, 1924–1941; kronika parohije sv. Save, 1919–1941; plakat o ustanovitvi Srbske pravoslavne cerkvene občine Celje, 
1922; dopisi parohije na sodišče, 1936–1937; seznam pripadnikov Srbske pravoslavne cerkvene občine Celje, 1936; evangelij.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: srbski, slovenski
PISAVA: cirilica (rokopis), cirilica (tisk), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2010) 
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FONDI ZASebNe PROVeNIeNCe SI_ZAC_b.000
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gOSPOščINe, ImeNjA, POSeStVA SI_ZAC_b.100

ČAS NASTANKA: 1550–1930
KULTURNI KONTEKST

Zemljiško gospostvo je bilo osnovna fevdalna gospodarsko-organizacijska in pravna enota; gospoščine, imenja in posestva 
pa so združevali upravno, sodno in gospodarsko funkcijo. Začetek oblikovanja teh organizacijskih enot je bila delitev oziroma 
podelitev seniorske (cesarske, kraljeve, deželnoknežje) zemlje odvisnim fevdalcem (vazalom) v zameno za zagotavljanje zlasti 
vojaške službe. Imenja so nastala za zagotavljanje materialne osnove za delovanje posameznih cerkva (vzdrževanje zgradb 
in plačevanje duhovnikov), zato se imenja imenujejo po cerkvah, na katere se nanašajo.
Fevdalna posestva so sestavljala zemljišča, ki so jih obdelovala v lastni režiji (s podložniško tlako) – pridvorna in dominikalna 
posest, ter zemljišča, ki so jih imeli v zakupu podložniki – rustikalna posest. Zunaj te sheme je obstajala še srenjska zemlja 
(pašniki, gozdovi), ki je služila skupnosti za skupne potrebe (za pašo, koriščenje lesa).
Zemljiški gospod je od podložnikov v zameno za zemljo, ki so jo imeli v zakupu, obrambo in sodstvo, pobiral rento v obliki 
kmečkih bremen, dajatev in tlake.
V poznem srednjem veku je razvoj blagovno-denarnega gospodarstva gospoščine spremenil iz samopreskrbovalnih enot v 
ponudnike in povpraševalce na trgu. Kmečke dajatve so se začele spreminjati v denarne in zemljiškemu gospodu kmetija ni 
več pomenila le proizvajalne enote, ampak tudi vir rente, ki jo je lahko ocenil v denarju, kar se je zapisovalo v urbar.
S prodorom zgodnjekapitalističnih oblik konec srednjega in v začetku novega veka je nastopila kriza fevdalnega sistema. 
Gospoščine so postale ovira za razvoj novih produkcijskih načinov, povezanih zlasti z vzponom mest in meščanstva. Popol-
noma je prenehala tudi funkcija gospoščine pri vzdrževanju vojaške sile v razmerah naturalnega gospodarstva. Z zmago 
absolutizma v 17. stoletju so začele gospoščine na račun deželnega kneza in okrepljenega državnega aparata vedno bolj 
izgubljati oblastne funkcije, pridobljene v srednjem veku. Z jožefinskimi reformami so nekatere gospoščine postale sedež 
nabornookrajnih komisariatov, ki so poleg novačenja opravljali tudi upravne posle, kot je skrb za statistiko, gradnjo cest, 
policijo in izdelavo katastra. Po uvedbi krajevnih sodišč v drugi polovici 18. stoletja so nekatera gospostva vzdrževala krajevna 
sodišča in so tako veljala za delegirana gospostva. Na ta način so se začeli razvijati upravni in sodni okraji.
Z marčno revolucijo leta 1848 je bila dosežena zemljiška odveza in z njo odpravljen fevdalni sistem. S tem so bile odpravljene 
tudi gospoščine z najznačilnejšim socialnim razmerjem – podložništvom in njegovo premoženjskopravno podlago. Na Slo-
venskem je lastnikom nekdanjih gospoščin ostala le dominikalna zemlja, rustikalna pa je bila razdeljena kmetom.
Večino gradiva gospoščin, imenj in posestev Zgodovinskega arhiva Celje predstavljajo sodno spisovno gradivo (krajevnih in 
deželskih sodišč) in zemljiške knjige, ki so uvrščene v posebno zbirko (SI_ZAC/1031). Manj je urbarialnega gradiva, ki je popisano 
v Zbirki urbarjev (SI_ZAC/007), in gradiva, ki je nastalo pri dejanskem upravnem in gospodarskem poslovanju teh posestev.

Viri in literatura:
Vodnik po fondih in zbirkah Pokrajinskega arhiva Maribor, Maribor 2009, str. 924, 925.

gOSPOščINA gORNjI gRAD SI_ZAC/0536

ČAS NASTANKA: 1550–1880
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 13,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 132 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi znani posestnik ozemlja vzhodno od Paške vasi je bil Diebald von Chager, ki je leta 1140 skupaj z ženo Truto posest podaril 
oglejskemu patriarhu in z njim v Gornjem Gradu ustanovil benediktinski samostan. V letih 1147 in 1158 sta darovnico potrdila 
Konrad III. in Friderik I. Gradiščanstvo na Gornjem Gradu so od začetka 14. stoletja imeli vitezi Vrbovški (Altenburg), ki so ga v 
letih 1349/50 skupaj z drugimi posestvi nad Celjem prodali Celjskim grofom. Skrbništvo/odvetništvo nad patriarhovimi posestvi 
in samostanom so imeli sprva Konjiški, kasneje Vovbrški, Kunšperški in Pfannberški, ki so ga prodali Žovneškim (1337). Ti so 
odvetništvo obdržali kljub nasprotovanju Habsburžanov, ki so se te funkcije polastili šele z njihovim izumrtjem. Leta 1461 je 
bil samostan dodeljen ljubljanski škofiji in leta 1473 ukinjen, stavba pa spremenjena v škofijski dvorec. Poslopje so leta 1517 
obdali z obzidjem, po letu 1750 pa temeljito prenovili. Z reformo škofij leta 1786 je bilo ozemlje ljubljanske omejeno na Kranjsko, 
posestvo Gornji Grad pa je pripadlo verskemu fondu. Šele leta 1807 je ljubljanska škofja dobila posestvo nazaj in ga nato (s 
kratko epizodo državne uprave v letih 1809–14) uživala naprej. Osnova gospostva so bili uradi: Solčava, Luče in Ljubno. Leta 
1542 so gospostvo tvorili uradi: Gornji Grad, Ljubno (oba trga), Tirosek, Dreta, Savina, Ljubno, Solčava, Brezje pri Mozirju (?) 
(Pirk). Ok. leta 1820 je imelo gospostvo 9 uradov: Gornji Grad, Tirosek, Dreta, Savina, Ljubno, Luče, Solčava, Braslovče in Št. Ilj.

Viri in literatura:
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte. München 1962.
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HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je pridobil fond gospoščine Gornji Grad z izmenjavo fondov s Pokrajinskim arhivom Maribor (fond 
je del gradiva, ki ga je 10. 9. 1949 predala Restitucijska komisija v 143 zabojih repatriiranih raznih graščinskih, župnijskih in 
trških arhivalij z območja slovenske Štajerske za čas od 17. do 19. stoletja).

VSEBINA
Inventarji, davčne knjižice, korespondenca, računi, davki, zemljišča.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

gRAščINA PONIKVA SI_ZAC/0548

ČAS NASTANKA: 1782–1831
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Prvi dvor na Ponikvi izvira iz 12. stoletja, delne sledove pa najdemo blizu Šentjurja pri Celju, v Srževici (Gradišče). Na dvoru Po-
nikva (Ponigl) so gospodovali ponikovski vitezi kot deželnoknežji ministeriali. Vitez Friderik de Ponichi je omenjen leta 1197 (za 
njim še leta 1203 Gundafarus de Ponichi in leta 1213 Hermannus de Ponichil), rodbina pa je izumrla sredi 14. stoletja. Poznejši 
lastniki gospoščine so bili Wildensteini, Kapfensteinerji, vitezi Limbuški, Puckli in Fladnitzi, nato grofje Schaunberški in Celjski. 
Verjetno je bil dvor razdejan že konec 15. stoletja. Viktor Welzer von Eberstein je okoli leta 1585 pozidal drugo graščino Ponikva 
(Ponigl), ki so jo leta 1635 zavzeli in razdejali uporni kmetje. Leta 1604 je omenjen lastnik Danijel Katzianowitsch, leta 1676 
pa Hans Wokalitsch. Poslopje so po kmečkem uporu znova sezidali, konec 17. stoletja je bil lastnik Hans von Dienersperg, od 
leta 1839 grofje Trautmannsdorfi, nato pl. Guggenthalli. Od leta 1876 je bil gradič v lasti rodbine Auffarth, po drugi svetovni 
vojni pa so razpadajoče poslopje podrli.

Viri in literatura:
http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/p-8/ponikva2.php (21. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je pridobil gradivo graščine Ponikva od Pokrajinskega arhiva Maribor z zamenjavo fondov (fond je 
del gradiva, ki ga je 10. 9. 1949 predala Restitucijska komisija v 143 zabojih repatriiranih raznih graščinskih, župnijskih in trških 
arhivalij z območja slovenske Štajerske za čas do 17. do 19. stoletja.)

VSEBINA
Protokol, dopisi.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

VelePOSeStVO KNeZA wINDISCHgRätZA V KONjICAH SI_ZAC/0832

ČAS NASTANKA: 1923–1930
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Konjiška gospoščina je bila vse do leta 1782 last kartuzije Žiče. Po njeni ukinitvi je prišla najprej pod skupno upravo državne 
posesti, leta 1828 pa jo je odkupil knez Weriand von Windischgrätz. Na prehodu v 20. stoletje se je spremenila v moderno, 
na kapitalistični osnovi organizirano veleposestvo, v okviru katerega je delovalo tudi več neagrarnih gospodarskih obratov. 
V dvajsetih letih 20. stoletja je bilo veleposestvo organizirano takole: kmetijsko proizvodnjo (zlasti vinogradništvo) je vodilo 
Oskrbništvo kneza Windischgraetza, izkoriščanje ogromnih gozdnih površin Gozdni urad, predelavo lesa Lesna industrija 
kneza Windischgraetza, finančne posle pa Rentni urad.

HISTORIAT FONDA
Leta 1984 je bilo gradivo izločeno iz fonda Varia. Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.
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VSEBINA
Cenitev vrednosti Windischgraetzove posesti Konjice in Haasberg pri Planini, 1926; korespondenca, 1926–1930; mesečna 
poslovna poročila, 1927–1930; bilanca poslovanja celotnega veleposestva v prvi polovici leta 1928; seznam zaposlenih.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: gotica (tisk), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Cvirn, 1984)

gOSPOščINA tURN PRI VeleNjU IN šAleK SI_ZAC/1270

ČAS NASTANKA: 1847–1849
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Grad Turn so pozidali gospodje Kunšperški, upravljali pa njihovi vitezi. Leta 1207 je omenjen vitez Richero de Turre, leta 1250 
kunšperški vitezi Engelbert, Gundakar in Oton, leta 1255 Rudolf, leta 1257 Gundakar in leta 1278 Leopold. Leta 1296 so Turnski 
prodali svoj delež grofom Vovbrškim, po katerih so ga leta 1322 podedovali svobodni gospodje Žovneški in ga podelili v fevd 
svojim vazalom Turnskim. Leta 1439 je grad razdejal Jan Vitovec, vendar so Turn kmalu obnovili. Ko so Celjani izumrli, je bil 
deželnoknežji, do leta 1510 so bili na njem Turnski, nato vitezi Heriči od leta 1516. Leta 1635 so grad zavzeli uporni kmetje. Pred 
drugo svetovno vojno pa je bil lastnik gradu vitez Komersinsky. Grad Šalek (Schallegg) je bil pozidan v prvi polovici 13. stoletja. 
Prvi šaleški vitez, zapisan v zgodovinski listini, je okoli leta 1224, nato pa leta 1264 Egelof de Shelek, leta 1264 Seifrid. Grad je 
izrecno omenjen leta 1287 (haus Schalekke). Leta 1336 je krški škof podelil Šalek v fevd Frideriku Žovneškemu, leta 1353 so 
ga celjski grofje oddali v fevd Niklasu Kienbergerju, leta 1371 pa Mertu Rifniškemu. Leta 1407 je bil upravnik Hans Hollenegg, 
leta 1428 so ga kupili Sebriachi, nato pa so ga do srede 16. stoletja imeli njihovi dediči Perneggi, Racknitzi, Lambergerji in 
drugi. Leta 1534 je omenjen deželnoknežji fevdnik Anton Kienberger, leta 1575 Erazem Raumschüssel, po letu 1664 pa ga je 
imel baron Oton Teuffenbach. Po letu 1722 je bil lastnik baron Mauerburg, od leta 1732 baron Johann Jožef Gabelkhoven z 
bližnjega Turna. Konec 17. stoletja je Šalek prizadel požar, dokončno pa so ga opustili po letu 1770, ko je vanj udarila strela.

Viri in literatura:
http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/t-8/turn-hrastovcu.php (20. 10. 2009)
http://www.slosi.info/01gradovi/02podrobnejse/stajerska/ss-8/salek.php (20. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je pridobil gradivo gospoščine Turn pri Velenju in Šalek od Pokrajinskega arhiva Maribor z zamenjavo 
fondov (fond je del gradiva, ki ga je 10. 9. 1949 predala Restitucijska komisija v 143 zabojih repatriiranih raznih graščinskih, 
župnijskih in trških arhivalij z območja slovenske Štajerske za čas do 17. do 19. stoletja).

VSEBINA
Zemljiškoknjižne zadeve – evidenca vplačil taks.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

gOSPOščINA šOštANj SI_ZAC/1271

ČAS NASTANKA: –1752
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Grad Šoštanj (nem. Schönstein – lepi kamen) je najbrž zrasel v drugi polovici 12. stoletja, kar dopuščajo arhitekturne značilnosti 
grajskih razvalin (stolpa) nad naseljem. V listini, nastali med letoma 1193 in 1220, se omenjata brata Eberhard in Herman iz 
Šoštanja (de Schonenst(ein)). Ista šentpavelska fevdnika srečamo v Šoštanju leta 1236, tokrat spet, tako kot že nekajkrat poprej, 
kot priči salzburškega nadškofa. Že leta 1201 in nato še v naslednjih desetletjih se Eberhardus in Hermannus de Sonensteine 
omenjata kot fevdnika bamberškega škofa Ekberta in njegovi priči. Zaradi sorodstvene vezi med Dravskimi in Šoštanjskimi, 
postane ob osvoboditvi Dravskih spanheimskih vezi v drugi polovici 12. stoletja, šoštanjsko posestvo kasneje alod. Z izumrtjem 
Šoštanjskih vitezov leta 1268 (po mnenju T. Ravnikarja od približno leta 1286 dalje) preide posest v last Vovbrških. Leta 1311 se 
omenja vitez (verjetno gradiščan) po imenu Pfafflina. Omenja se še enkrat istega leta in nato še leta 1318 (purch Schonstain), 
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kar predstavlja prvo izrecno omembo gradu. Istega leta je bila Hermanu Vovbrškemu s strani cesarja odobrena prodaja gradu 
lavantinskemu škofu Dietriku Wolfsauerju, ki pa so ga Vovberžani verjetno že kmalu odkupili nazaj. Leta 1322, ko je Herman 
Vovberški umrl, je utrdbo podedoval Friderik svobodni Žovneški, sin Katarine, roj. grofice Vovbrške, in jo nato 29. 12. 1330 
zastavil gospodom Walseejem, a le za kratek čas. Grad je potlej ostal v posesti Celjskih vse dotlej, dokler njihov rod leta 1456 
ni izumrl. Kot celjski upravnik gradu se leta 1436 omenja Jošt Vajst, že kmalu nato, morda leta 1439, pa naj bi Celjani grad 
sami razdejali (Kronika celjskih grofov), da bi se ga ne polastili Habsburžani. Kljub temu pa so šoštanjski gradniki izpričani še 
pozneje, tako leta 1448 Anthony Grimschitzer in leta 1456 Andrej Trebniški, ki je takrat branil grad pred cesarjem Friderikom, 
vendar pa se je z njim kmalu pomiril in utrdbo obdržal v zastavi. Leta 1459 jo je odkupil Krištof Narringer za 400 funtov. Ver-
jetnejše je torej sporočilo, da so grad leta 1473 razdejali Turki. Vsekakor se omenja leta 1503 že kot gradišče. Dvorec Turn je 
bil od kraja le shramba za desetino – kašča. Viri ne poročajo, kdaj so ga pozidali, a zdi se, da v 16. stoletju. Starejša literatura 
se sklicuje na podatek, da je nadvojvoda Karel dovolil porabiti za zidavo stolpa v Šoštanju 2.000 fl. – bewilliget, 2.000 fl. am 
Thurme zu Schönstein zu verbauen – in vidi v stolpu zaradi sinonimnosti besede zametek poznejše graščine Turn. Vendar pa 
je taka interpretacija vira napačna. Z oznako Turm je lahko mišljen le zametek trškega dvorca. Ko je ta leta 1734 pogorel, so 
tedanji tedanji lastniki šoštanjske gospoščine Thurni, po rodu z bližnjega gradu Turn v Hrastovcu pri Velenju, prenesli sedež 
gospoščine v poslopje nekdanje kašče, ki so jo preuredili v plemiško prebivališče. Tako preurejena stavba je po svojih lastnikih 
dobila tudi ime. Lastniki Turna in trške graščine so bili ves čas isti. Pozneje so rodovini grofov Thurnov sledili leta 1802 Jožef 
Franc Bayer, leta 1806 Pompej grof Brigido in še istega leta spet J. Bayer, leta 1807 Franc del Negro, leta 1812 njegov istoimenski 
sin, leta 1832 njegovi dediči Jožefa, Franc in Moritz del Negro, leta 1834 Jožef Mayr, leta 1849 Ferdinand Ernst Karl Leopold 
Viktor grof pl. Rothkirch-Panthen, po letu 1875 Hermann Schnitzer pl. Lindenstamm in njegova soproga Jožefa rojena Pigl. 
Leta 1900 je bil dvorec v posesti rodovine Günther iz Konstanze, leta 1916 pa sta ga kupila lastnika šoštanjske tovarne usnja 
Franc in Marjana Woschnagg.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (25. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je pridobil gradivo gospoščine Šoštanj od Pokrajinskega arhiva Maribor z zamenjavo fondov (fond 
je del gradiva, ki ga je 10. 9. 1949 predala Restitucijska komisija v 143 zabojih repatriiranih raznih graščinskih, župnijskih in 
trških arhivalij z območja slovenske Štajerske za čas do 17. do 19. stoletja).

VSEBINA
Letni obračun oskrbnika gospoščine Mihaela Kastelca.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

gOSPOščINA RAjHeNbURg SI_ZAC/1306

ČAS NASTANKA: 1709–1753
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Rajhenburg je bil v starejši literaturi navajan kot najstarejši listinsko izpričani grad na Štajerskem. Listina, v kateri se grad kot 
Reichenburch omenja že 29. 9. 895, ko je kralj Arnulf podelil svojemu fevdniku Valtunu v popolno last tri kraljeve kmetije tik 
Save pri Rajhenburgu, je bila ponarejena kasneje. Salzburška nadškofija je bivše ozemlje grofice Heme Breže-Selške dobila 
šele v 11. stoletju. Tisti, ki temu mnenju nasprotujejo, trdijo, da je šlo zgolj za prepis starejše pristne listine, ki pa naj bi bila tudi 
ohranjena. Raziskave so še v teku. Za časa ogrskih vpadov v dolino Save je bil grad uničen, zato je dal salzburški nadškof Ko-
nrad I. Abensberg v prvi tretjini 12. stoletja nekaj gradov, med njimi tudi Rajhenburg, na novo pozidati (Richenburch a novo 
edificavit). Po konsolidaciji po letu 1131 je dal morebitno skromno utrdbo dograditi v kastelni grad ter na njem naselil mini-
steriale. Leta 1141 tako nastopa tudi prvi znani rajhenburški vitez Otto de Richenbvrc, grad pa se pozneje še večkrat omenja 
kot utrdba, tako npr. leta 1309 kot castellum Reichenburch in leta 1439 kot vest Reychenburch in land Steyermark. Leta 1480 
je Friderik III. zapovedal svojim vojskam, naj zasežejo vse nadškofijske posesti na Koroškem in Štajerskem, ker se ni strinjal z 
izvolitvijo novega nadškofa Bernarda Rohra. Bernard je prosil za pomoč pri varovanju posesti Matija Korvina. Leta 1491 je bil v 
Bratislavi sklenjen mir in gradovi so ostali cesarski. Po smrti Friderika III. leta 1493 je dobil takratni nadškof Friderik V. od cesarja 
Maksimiljana gradova Sevnico in Rajhenburg nazaj, vendar je moral zanju odšteti vsoto 18.600 florintov. Na gradu so tedaj 
spet zagospodovali rajhenburški vitezi. Tako je leta 1523 dobil Jurij Rajhenburški v zajem sloss Reichenburg s pripadajočimi 
posestmi tostran in onstran Save ter pravico krvnega sodstva. Leta 1570 so rajhenburški vitezi izumrli. Njihovi dediči so postali 
Welzerji, ki so prevzeli tudi stari rajhenburški grb. Verjetno že pred letom 1600 je prešel grad v roke Galla pl. Gallenstein. Med 
raznimi oskrbniki naletimo na lastnike: leta 1639 Vid Jakob baron pl. Moscon, Leopold baron pl. Curti, leta 1696 grof Hanibal 
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Heister, v letih 1721–1802 grofje Attemsi, do leta 1820 Alojz von Mandelstein, do leta 1855 rodovina Delena, potlej Sidonija 
Brzowska, med letoma 1857 in 1874 grof Eberhard Waldburg, v letih 1874–1881 Kristjan baron pl. Esebeck, nato Camille Girand 
in od leta 1884 dalje trapisti, ki so grad preuredili v samostan. Posedovali so ga do zadnje vojne. Med vojno je bil v njem zbirni 
center za slovenske izgnance, po vojni pa ženski zapori.

Viri in literatura:
http://www.gradovi.net/ (18. 10. 2009)

HISTORIAT FONDA
Zgodovinski arhiv Celje je pridobil gradivo gospoščine Rajhenburg od Pokrajinskega arhiva Maribor z zamenjavo fondov 
(fond je del gradiva, ki ga je 10. 9. 1949 predala Restitucijska komisija v 143 zabojih repatriiranih raznih graščinskih, župnijskih 
in trških arhivalij z območja slovenske Štajerske za čas do 17. do 19. stoletja).

VSEBINA
Dva protokola zaščitnih pisem.

JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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DRUžINSKI IN RODbINSKI FONDI SI_ZAC_b.200

ČAS NASTANKA: 1781–2004
KULTURNI KONTEKST

Družinski in rodbinski fondi so arhivsko gradivo, ki je nastalo z delovanjem družin in rodbin oziroma posameznikov znotraj 
njih. Poleg osebnih dokumentov in ostalega gradiva, ki priča o poteku in podrobnostih iz njihovega življenja (torej o njiho-
vih lastnostih, stanjih in razmerjih: rojstvo, zakonski stan, smrt, bolezni, šolanje, članstvo v društvih, političnih strankah ali 
sindikatu ter drugih združenjih, premoženje …), lahko vsebujejo tudi dokumente, povezane z njihovim poklicnim delom 
(dokumente o namestitvah v službo, finančno, tehnološko, fotografsko gradivo, rokopise in tipkopise raziskav, umetniške 
stvaritve …), kot tudi gradivo, nastalo pri prostočasni, prostovoljni dejavnosti (npr. gradivo društev ali političnih strank, 
korespondenca, dnevniki …).

RODbINA ACHleItNeR SI_ZAC/1002

ČAS NASTANKA: 1874–1955
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Jožef Achleitner je bil pekovski mojster v Celju. Obrt je imel na Graški (danes Stanetovi) ulici 5. Rojen je bil 1856, izviral je iz 
Gleisdorfa na Štajerskem, v Celju je bival od konca 19. stoletja. Njegovo obrt je (v času med 1928 in 1933) nasledil sin Otto.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je Ljudski odbor mesta Celja predal »Muzeju Celje« leta 1955. Ni znano, kdaj in kdo je gradivo predal arhivu.

VSEBINA
Delavska knjižica, učno in delovno spričevalo, 1874; posestno pravni dokumenti, 1920–1930; zavarovalna polica, 1933; dopis 
o predaji gradiva, 1955.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1987)

RODbINA KARtIN SI_ZAC/1011

ČAS NASTANKA: 1804–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Herbert Kartin je bil rojen novembra leta 1884 v Šentjurju pri Celju. Stanoval je v rojstni hiši skladateljev Ipavcev. V letih 
1927–1932 in 1937–1939 je bil okrajni načelnik v Šmarju pri Jelšah. Zaradi prometne nesreče leta 1939 je postal invalid in bil 
predčasno upokojen. Kot ljubitelj starin je pred uničenjem rešil antični kip Drusa Germanika. Poleg starin (ure) je zbiral in 
kupoval tudi stare dokumente, kar je razvidno tudi iz njegove zapuščine.

HISTORIAT FONDA
Del zapuščine je leta 1972 kupila občina Šentjur pri Celju od Trubarjevega antikvariata in ga posredovala ZAC (0,1 tm), del pa 
se je nahajal na podstrešju Ipavčeve hiše in ga je arhiv prevzel pozneje.

VSEBINA
Protokoli, 1804, 1812, 1821, 1865; posestne zadeve in odločbe deželnega odbora, 1899–1903; korespondenca, 1902–1957; 
pomen Ipavcev in Šentjurja za slovensko kulturno zgodovino, 1960.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tipkopis in tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 2004)

RODbINA wOSCHNAgg  SI_ZAC/1019

ČAS NASTANKA: 1781–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
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OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Rodbina izhaja iz Slovenj Gradca, kjer se prvič omenja leta 1545. Z usnjarstvom se je začela ukvarjati v 18. stoletju. Leta 
1859 se kot dedič usnjarne in posesti omenja Franc Ksaver, ki je leta 1854 postal usnjarski mojster. Dejavnost je širil in poso-
dobil, nasledil pa ga je sin Franc Mihael Woschnagg, ki je leta 1914 prijavil obrat za izdelovanje usnja na tovarniški način s 
sedežem v Šoštanju. Tovarna usnja Franc Woschnagg in sinovi Šoštanj je bila med obema svetovnima vojnama največja in 
najsodobnejša usnjarna na Balkanu. Na območju bivše avstro-ogrske monarhije je slovela kot najkvalitetnejša usnjarna za 
izdelavo usnja za navadne in fine konjske vprege ter bila ekskluzivna dobaviteljica tega usnja za evropske kraljeve dvore. 
Kljub lastnim skladiščem na Dunaju, v Budimpešti ter v Beogradu je bilo povpraševanje po njihovem usnju vedno večje od 
ponudbe. Tovarna, ki je višek razvoja dosegla leta 1938, ko je praznovala 150-letnico obstoja, je v povprečju zaposlovala 380 
delavcev. Julija 1945 je bila tovarna nacionalizirana, lastniki pa so bili leta 1946 razlaščeni in pregnani. Rodbina Vošnjak iz 
Šoštanja je za slovenski prostor poleg usnjarstva pomembna še z drugih vidikov: dr. Josip Vošnjak se je kot zdravnik in pisatelj 
zavzemal za reševanje socialne problematike ter bil deželni in državni poslanec, njegov brat Mihael Vošnjak pa je bil znan 
slovenski gospodarstvenik in velik železničarski strokovnjak, projektant železniške proge Celje–Dravograd, ugledni bančni 
strokovnjak ter tudi deželni in državni poslanec. Bil je začetnik hranilništva na Slovenskem.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prevzeto v arhiv s fondom občine Šoštanj; od tod je bilo izločeno in urejeno v lasten fond. Naknadno je bil v 
skladišču Gledališka 2 najden še del gradiva iz časa med obema svetovnima vojnama.

VSEBINA
Dopis okrožnemu uradu, 1781; zemljiškoknjižni spisi, 1926–1945; personalije, 1832–1914; korespondenca, 1927–1932, kronika 
družine Woschnagg (nepopolna), s.d.; vojna škoda, 1945.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1984)

RODbINA AttemS SI_ZAC/1020

ČAS NASTANKA: 1706–1954
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, arhitekturne risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Plemiška rodbina Attems izvira iz Furlanije. Ignac Attems (1652–1732) je z dedovanjem in poroko pridobil veliko posestev 
in gradov na Štajerskem (Slovenska Bistrica, Podčetrtek, Dornava, Štatenberg, Brežice, Goesting) in Attemsi so postali ena 
najmogočnejših štajerskih fevdalnih družin. Grad Podčetrtek je bil v njihovi lasti do konca druge svetovne vojne.

HISTORIAT FONDA
Gradivo graščine Attems v Podčetrtku je prevzel osrednji državni arhiv Slovenije (sedaj Arhiv Republike Slovenije) leta 1949, 
kar je razvidno iz dopisa zgoraj omenjenega arhiva z dne 12. 7. 1949, številka 157/49. Gradivo je izročilo Savinjsko gozdno 
gospodarstvo, obratovodstvo lesnih obratov Podčetrtek (skupno je bilo gradiva 9 zabojev). Gradivo, ki ga je Zgodovinski arhiv 
Celje iz gradu prevzel 27. 5. 1968, je le ostanek gradiva, odpeljanega v Ljubljano. Gre za gradivo graščine Attems in gozdne 
manipulacije Podčetrtek.

VSEBINA
Zapisi pravnih poslov (kupne in zakupne pogodbe, zapuščine, zadolžnice, cenitve, varstvena pisma, licitacijski zapisniki …), 
1706–1953; poročila upravnikov, 1826–1880; dopisi upravnih organov, 1823–1950; farna šola Olimje, 1863; lesna industrija 
Poljčane, 1894; peskokop, 1864; najem lova in ribolova, 1889, 1898; prekrški, 1898, 1920; obračuni plač, 1862–1872, 1904, 1907, 
1928, 1947–1952; korespondenca, 1899–1908; letak, 1900; plan pogozdovanja, 1954.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1983)

RODbINA tISelj SI_ZAC/1051

ČAS NASTANKA: 1920–2004
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Mag. Marjan Tiselj, dr. vet. med., je bil rojen 30. januarja 1932 na Planini pri Sevnici. Na Veterinarski fakulteti v Zagrebu je 
diplomiral leta 1959 in leta 1976 zaključil magistrski študij. Bil je rezervni oficir ter zelo aktiven v Društvu veterinarjev Slovenije.
Tone Tiselj se je rodil 21. 9. 1961. Po izobrazbi je profesor športne vzgoje. Trener je od leta 1987, od leta 1999 profesionalni. Z 
rokometom se je začel ukvarjati v 5. razredu osnovne šole. Vseskozi je igral v klubu Aero Celje. Klubi, ki jih je do sedaj treniral, so: 
Celje Pivovarna Laško, Gorenje Velenje, Sevnica, Juteks Žalec, Generali Trst, Mercator Krim Ljubljana, Budučnost Podgorica … 
Bil je tudi selektor in trener slovenske moške reprezentance, ki je na evropskem prvenstvu leta 2004 osvojila srebrno medaljo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil mag. Marjan Tiselj.

VSEBINA
Kratek pregled veterinarske službe v Celju, 1945–1973; osebni dokumenti; Orlovska pesmarica, 1920; zapisniki sestankov 
živinorejske zadruge Planina pri Sevnici, 1935–1947; fotografije; priznanja; diapozitvi, avdio kasete; korespondenca.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, hrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

RODbINA žgANK  SI_ZAC/1262

ČAS NASTANKA: 1824–1946
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Posestniki v Žalcu, vsaj od leta 1911 tudi gostilničarji v hiši Žalec 23. Kot nosilca obrti se navajata Janez in Terezija Žgank, leta 
1945 pa njuna hčerka Marija Kovač (rojena Žgank, leta 1898).

HISTORIAT FONDA
Gradivo so pred prodajo arhivu hranili sorodniki.

VSEBINA
Osebni dokumenti; računi; izjave; pogodbe; plačilni nalogi, odločbe državnih organov; matični listi; spričevala; zdravniški 
recepti.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

RODbINA ZUPANC  SI_ZAC/1279

ČAS NASTANKA: 1911–1988
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Mizarski obrtniki v Petrovčah. Jožef Zupanc, rojen leta 1911, je postal mizarski pomočnik leta 1929. Zaposlen je bil pri očetu, 
Mihaelu Zupancu, mizarskem mojstru v Petrovčah, ki je imel lastno obrt od leta 1919. Leta 1954 ga je nasledil kot nosilec 
obrti. Upokojil se je leta 1972.

HISTORIAT FONDA
Večina gradiva je bila kupljena avgusta 2003 od Boštjana Zupanca iz Prebolda, manjši del je bil predan marca 2006.

VSEBINA
Gradivo v zvezi z obrtjo (razdelilnik prejemkov in izdatkov, 1911–1915; obračun del in plačil, 1924–1929; poslovne knjige, 1926–
1927; obrtni list, 1931, mojstrsko spričevalo, 1937; oblikovanje cen, 1941–1942; evidenca zaposlenih; plače; prejemki in izdatki; 
dnevniki dela; prijava in odjava obrti; knjiga prometa; pogodbe; odločbe; razni dopisi; katalog orodja; reklamni katalogi; načrti 
in slike pohištva); osebni dokumenti; fotografije, 1949–1988; članske izkaznice; izkaznice za preskrbo; udarniška izkaznica.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)
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RODbINA gORIčAR SI_ZAC/1302

ČAS NASTANKA: 1826–1985
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Matija, Jožef, Leopold, Franja Goričar; Jože Goričar, sociolog (1907–1985). Predaval je na Filozofski fakulteti, nato pa na Pravni 
fakulteti v Ljubljani; tu je bil prvi redni profesor za sociologijo. Bil je tudi dekan Pravno-ekonomske fakultete (1954–1957). Po 
njem je bila poimenovana Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Poročna pogodba, 1826; Sokolska izkaznica, 1924; priznanja, 1965–1980; razni dopisi; osebni dokumenti, in memoriam, 1985.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2004)

RODbINA OSet SI_ZAC/1394

ČAS NASTANKA: 1896–1958
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Trgovci na Vranskem v času pred 2. svetovno vojno; Stanko Oset je bil prostovoljec, borec za severno mejo.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je bilo najdeno na podstrešju hiše na Jožefovem hribu.
VSEBINA

Fotografije, 1896–1958, s.d.; spisi, pesmi, pisma, s.d.
SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

RODbINA HORVAt-bUKOVeC SI_ZAC/1423

ČAS NASTANKA: 1947–1990
ZVRST GRADIVA: elektronsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Miran Horvat in Albina Horvat, rojena Bukovec, iz Celja, sta bila atleta in smučarja. Miran Horvat, metalec krogle, je po za-
ključku tekmovalne kariere deloval kot atletski sodnik. Oba sta bila profesorja telovadbe na celjskih gimnazijah.

HISTORIAT FONDA
Gradivo sta za izdelavo kopij posodila arhivu imetnika.

VSEBINA
Skenirane fotografije in priznanja s tekmovanj in treningov, od konca 40. do 80. let 20. stoletja.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)
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OSebNI FONDI SI_ZAC_b.300

ČAS NASTANKA: 1811–2004
KULTURNI KONTEKST

Osebni fondi so arhivsko gradivo, ki je nastalo z delovanjem posameznika. Vsebujejo enake kategorije gradiva kot družinski 
in rodbinski fondi. Poleg osebnih dokumentov in ostalega gradiva, ki priča o poteku in podrobnostih iz posameznikovega 
življenja (torej o njegovih lastnostih, stanjih in razmerjih: rojstvo, zakonski stan, smrt, bolezni, šolanje, članstvo v društvih, 
političnih strankah ali sindikatu ter drugih združenjih, premoženje …), lahko vsebujejo tudi dokumente, povezane z njego-
vim poklicnim delom (dokumente o namestitvah v službo, finančno, tehnološko, fotografsko gradivo, rokopise in tipkopise 
raziskav, umetniške stvaritve …), kot tudi gradivo, nastalo pri prostočasni in prostovoljni dejavnosti (npr. korespondenca, 
dnevniki, gradivo društev ali političnih strank …).

mISlej ANtON SI_ZAC/0220

ČAS NASTANKA: 1941–1967
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Anton Mislej je bil rojen v Lozicah na Vipavskem leta 1888. Trgovine se je kot vajenec najprej izučil v Senožečah (1902–1905) 
in kasneje služboval pri trgovcih po raznih krajih: Postojni (1905–1906), Bovcu (1906–1907), Podgradu (1907–1909), v Kranju 
(1909–1911). Od leta 1912 do 1915 je bil trgovski pomočnik pri Petru Majdiču – Veletrgovina Celje. Po vojni je leta 1919 spet 
nastopil službo pri Majdiču v Celju, kjer je ostal do leta 1922. Tega leta je s Francem Kramarjem, trgovcem v Celju, vstopil 
kot družabnik in po njegovi smrti leta 1926 sam prevzel trgovino z galanterijo ter jo vodil do leta 1941. Nemci so ga zaprli in 
v trgovino nastavili komisarja, po dobrem mesecu dni zapora pa so ga zaposlili v lastni trgovini. Leta 1944 je bil izgnan iz 
Spodnje Štajerske, a so se tedaj v njegov bran postavili tudi številni nemški trgovci. Po osvoboditvi je trgovino Mislej znova 
prevzel, a je bil kmalu zaprt in obsojen na 3 leta prisilnega dela ter zaplembo celotnega premoženja in izgubo državljanskih 
pravic. Kazen je služil v glavnem z delom v taborišču Teharje. Do svoje smrti leta 1966 je živel v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo, ki je nastalo v poslovnem in zasebnem poslovanju Antona Misleja, je Zgodovinskemu arhivu izročila ga. Milena 
Hohnjec (družinska prijateljica Antona Misleja in hči trgovca Miloša Pšeničnika). V okvir fonda se je priključilo tudi gradivo, 
ki je izvorno nastalo pri ge. Hohnjec in se navezuje na Misleja (dokumentacija o pogrebu, korespondenca s sorodniki).

VSEBINA
Menica, 1941; življenjepis, 1951; izjave celjskih trgovcev glede izgona Misleja iz Spodnje Štajerske, 1944; dokumentacija v zvezi 
s pogrebom Misleja, 1966; korespondenca, 1967.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Batagelj, 2008)

PšeNIčNIK mIlOš SI_ZAC/0226

ČAS NASTANKA: 1911–2000
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Miloš Pšeničnik (1891–1946) se je v času med obema vojnama utrdil kot eden najvidnejših celjskih trgovcev z manufakturnim 
in modnim blagom. Rojen je bil leta 1891 v Bojsnu pri Brežicah. Trgovine se je sprva učil kot vajenec od leta 1906 v Žužember-
ku, v letih 1911 in 1912 je delal kot trgovski pomočnik pri dveh trgovcih v Slovenski Bistrici, najprej pri Aloisu Pinterju, kasneje 
pa pri Karlu Wuttu. Med leti 1919 in 1923 je bil poslovodja v celjski veletrgovini R. Stermecki, po letu 1923 pa se je kot trgovec 
osamosvojil in na Kralja Petra cesti (danes Stanetovi) št. 5 prijavil trgovino z manufakturo. Dejavnost je do leta 1941 razširil 
na Trgovino z manufakturnim blagom, konfekcijskim, modnim in galanterijskim blagom na drobno in debelo. Po drugi 
svetovni vojni je padel v nemilost oblasti in bil v začetku leta 1946 po obsodbi vrhovnega sodišča Ljudske republike Slovenije 
v Ljubljani skupaj s trgovcem Dobovičnikom ustreljen.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je Zgodovinskemu arhivu Celje podarila ga. Milena Hohnjec, hči trgovca Pšeničnika. Poleg gradiva, ki je nastalo v 
poslovnem in privatnem poslovanju Miloša Pšeničnika, je na koncu fonda vključena tudi dokumentacija, ki je nastala v 90. 
letih 20. stoletja, v času, ko si je ga. Hohnjec prizadevala za rehabilitacijo svojega očeta.

VSEBINA
Registracija trgovine, pooblastila in obrtni list, 1923–1941; učna spričevala Miloša Pšeničnika, 1911–1923; finančna doku-
mentacija, 1923–1941; prijava vojne škode, 1942–1945; korespondenca in dokumentacija glede nakupa posesti pri Dobrni, 
1923–1932; spomini Milene Hohnjec ter dokumenti v zvezi z obnovo procesa, rehabilitacijo trgovca Pšeničnika, 1945–2000.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški, angleški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski inventar (B. Batagelj, 2008)

KOlšeK AleNKA SI_ZAC/0233

ČAS NASTANKA: 1818–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski,
OBSEG (V TEKOČIH METRIH): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Alenka Kolšek, rojena 13. 8. 1957, umrla 11. 11. 2006, Celje, diplomirala iz krajinske arhitekture; magisterij; konservatorka za 
kulturno krajino in vrtno arhitekturo; predsednica Društva krajinskih arhitektov Slovenije; Steletovo priznanje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranila ustvarjalka, po njeni smrti pa Anka Aškerc.

VSEBINA
Kopiji knjig, 1818; osebni dokumenti, 1975, 1997; fotografije, 1997, s.d.; rokopisi člankov Toneta Kolška, 1977–1980; teze in 
gradivo za doktorski študij, 2005; zapiski o urejanju podeželske pokrajine, s.d.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški, angleški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2008)

StRAšeK mIleNKO SI_ZAC/0235

ČAS NASTANKA: 1854–2009
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Milenko Strašek, rojen leta 1945 na Pilštanju. Študiral primerjalno književnost na Filozofski fakulteti v Ljubljani, novinar pri 
Radiu Celje in Novem tedniku ter TV-15 in Svobodni misli, publicist, pisec kratkih proznih besedil in pesnik. Sin partizanskega 
poveljnika brigade Milenka Kneževića.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do izročitve hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Kopije knjig, 1854; gradivo razstave o šolstvu na Pilštanju, 1996, reportaže (izrezki iz časopisov), 1970–2007; tipkopisi člankov, 
s.d., fotografije, 1950–2008, s.d.; korespondenca, 1979–2009; zapisi o Kozjanskem, 1955–1994, s.d.; Ernest Tiran, 1920–1921; 
razbojnik Guzej, Januš Golec, 1931; osebni dokumenti, 1909–1953; pesmi, s.d.; razstava o Guzeju, 2009.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

RežeK ADOlF SI_ZAC/0487

ČAS NASTANKA: 1883–1979
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski



671

SI_ZAC_b.300

OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Dr. Adolf Režek, 1902–1980, univerzitetni profesor v Zagrebu. Študij kemije, fizike in matematike je končal na Filozofski fakulteti 
v Zagrebu leta 1928 in tam doktoriral leta 1936 na Medicinski fakulteti. Izpopolnjeval se je v Gradcu pri Nobelovih nagrajencih. 
Zaposlen je bil na Veterinarski fakulteti, od leta 1943 kot redni profesor. Ustanovil je katedro za medicinsko kemijo. Uveljavil 
se je na področju organske kemije, biokemije in sam ali s sodelavci objavil nad 100 znanstvenih člankov v slovenskih in med-
narodnih strokovnih revijah. Posebej se je posvečal preučevanju mineralnih vod in zgodovini Rogaške Slatine.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je dr. Adolf Režek prodal Zdravilišču Rogaška Slatina, ki ga je hranilo do predaje arhivu.

VSEBINA
Turistična karta Rogaške Slatine, 1883; strokovna poročila, 1931–1978; analize mineralne vode, 1921–1976; članki, razpra-
ve, referati, 1937–1973; načrti in karte, 1882–1975; reklamni material, 1913–1974; zapisniki sej, 1930–1972; korespondenca, 
1933–1979; razglednice.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, hrvaški, nemški, angleški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar)

gRAbAR FRANC SI_ZAC/0527

ČAS NASTANKA: 1925–1992
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, arhitekturne risbe, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Franc Grabar iz Celja, rojen leta 1925, je bil športnik, član Atletskega društva Kladivar Celje in Partizana Gaberje.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je imela do predaje v arhiv v lasti Alica Javšnik iz Celja, hčerka ustvarjalca.
VSEBINA

Priznanja za dosežke na športnem, vojaškem in sindikalnem področju, 1947–1970; članska izkaznica Atletskega društva 
Kladivar, 1958; spričevalo večerne politične šole, 1964; vojaška izkaznica, 1952; načrti »Espresa« v hotelu Evropa.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

ARbAjteR mIleNA SI_ZAC/0575

ČAS NASTANKA: 1956–1984
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Arbajter Milena (Amalija), rojena Belaj, iz Celja, tekačica na smučeh in atletinja, sodelovala na zimskih olimpijskih igrah leta 
1956 v Cortini d’Ampezzo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je arhivu za izdelavo reprodukcij posodila imetnica.

VSEBINA
Digitalne kopije fotografij nastopa na zimskih olimpijskih igrah leta 1956 v Cortini in prihoda olimpijskega ognja v Celje, 
1984; treningi; posamezni športniki.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, italijanski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.
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VRAbIč OlgA SI_ZAC/0752

ČAS NASTANKA: 1931–1993
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Olga Vrabič (1916–2001) je bila rojena v Šmohorju na Koroškem v Avstriji, od koder se je morala njena družina zaradi nacio-
nalne zavednosti izseliti. Preselili so se v Šoštanj, kjer je oče odprl majhno lekarno, študij farmacije pa je dokončala v Zagre-
bu pred vojno tudi hči Olga. Članica Komunistične partije (KP) je postala že leta 1936, takoj po okupaciji je bila izseljena v 
Srbijo, tam pa se je takoj povezala s partizani; najprej je postala borka v kosmajskem odredu, kasneje sekretarka KP Srbije 
v Mladenovcu. Po osvoboditvi je postala nosilka pomembnih funkcij v Mladenovcu in Beogradu. Leta 1949 je odšla na delo 
v upravo za organizacijo in inštruktažo KP Jugoslavije, dokončala višjo partijsko šolo Đure Đakovića in leta 1952 postala v 
Celju sekretarka okrajnega komiteja Zveze komunistov Slovenije (ZKS). Leta 1955 je kot članica republiškega izvršnega sveta 
postala predsednica Sveta za ljudsko zdravje Slovenije, leta 1958 sekretarka pri Centralnem svetu zveze sindikatov Jugoslavije, 
marca 1967 pa predsednica občinske skupščine v Celju. Visoke funkcije pri republiški konferenci Socialistične zveze delovnega 
ljudstva, članstvo v ustavnem sodišču Socialistične republike Slovenije, članstvo v Centralnem komiteju ZKS in Socialistične 
federativne republike Jugoslavije ter od leta 1982 tudi v Svetu federacije jo uvrščajo med najpomembnejše celjske družbeno-
politične delavce nasploh. Leta 1978 je postala tudi častna občanka Občine Celje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je po smrti ustvarjalke do izročitve arhivu hranil Ciril Ulčar.

VSEBINA
Obtožnica, 1931; različni članki, 1961–1986; govori, 1969–1981; gradivo s konferenc in sestankov, 1972–1987; korespondenca, 
1971–1991; kopije iz časopisov, s.d.; gradivo sestre Mire Vrabič in njene družine, 1945–1993.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, srbski, angleški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2010) 

jeZeRNIK KARel SI_ZAC/0779

ČAS NASTANKA: 1922–1956
ZVRST GRADIVA: arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Karel Jezernik je svoje stavbno podjetje v Celju ustanovil leta 1921, bil pa je tudi solastnik trgovskega podjetja Jezernik Karol 
in drug (od 1923 skupaj z Leopoldom Wixlerjem). Leta 1934 je ta družba prenehala delovati, Jezernik pa je leta 1935 odprl 
novo firmo Jezernik Karol, Izdelovanje in prodaja cementnih izdelkov, Celje. Njegovo stavbno podjetje Karel Jezernik, Stavbno 
podjetje je v državno last prešlo z nacionalizacijo aprila 1948.

HISTORIAT FONDA
NI ZNANO, KDO JE HRANIL GRADIVO PRED PREVZEMOM V ARHIV.
VSEBINA

Načrti raznih zgradb, 1922–1956.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Bukošek, 1990)

čRNej jANeZ SI_ZAC/0999

ČAS NASTANKA: 1970–2008
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 4,0
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 40 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Janez Črnej, rojen leta 1935, dr. vet. med., poslanec v Državnem zboru, svetnik v mestnem svetu Mestne občine Celje, dejaven 
na področju varstva okolja, odkrivanja grobišč povojnih pobojev in poprave povojnih krivic.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred izročitvijo hranil Janez Črnej.

VSEBINA
Gradivo, ki ga je Janez Črnej zbral kot poslanec v Skupščini Republike Slovenije (RS) in Državnem zboru RS (dnevni redi zase-
danj parlamenta, predlogi zakonov, poročila o posameznih tematikah), 1990–1992; gradivo o povojnih izvensodnih pobojih, 
1990–2008; gradivo v zvezi z delom veterinarja, 1970–1981; gradivo t. i. teharskih otrok, 1992–2008.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich), deloma prevzemni seznami

bReNčIč RADOVAN SI_ZAC/1003

ČAS NASTANKA: 1886–1963
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Brenčič Radovan (Celje, 1. 8. 1890 – 25. 7. 1976), gledališki organizator, kulturni delavec, med drugim v letih 1922–1941 upravnik 
gledališča v Mariboru. Od leta 1922 do 1928 je po njegovem posebnem prizadevanju delovala opera. Bil je doktor prava in 
obmejni komisar.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do izročitve hranil Radovan Brenčič.

VSEBINA
Plakati, 1903–1963; posamezne številke časopisov, 1896, 1908, 1910; plakati, 1903, 1913/14, 1935/36, 1939/40; pravila nemškega 
društva v Celju, 1886; brošura ob desetletnici študentskega doma v Celju, 1906; pravila pevskega društva na Kalu pri Pivki.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1984)

DečKO IVAN SI_ZAC/1004

ČAS NASTANKA: 1895–1925
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Dr. Ivan Dečko se je rodil 9. avgusta 1859 v Središču. Po maturi na gimnaziji v Mariboru je študiral pravo. Najprej se je zaposlil 
v Mariboru in nato pri dr. Josipu Sernecu. Ko je leta 1887 doktoriral, je odprl samostojno odvetniško pisarno. Bil je dejaven na 
kulturnem in političnem področju; štejemo ga med prizadevne borce za uveljavljanje slovenskega jezika.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda je bilo prvotno del fonda Varia.

VSEBINA
Korespondenca, vabila, zapisi, 1895–1905; Čehi v Celju, 1899; izjava samostojnega narodno mislečega dijaštva na Dunaju, 
1902; Lastni dom, 1899–1925.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (D. Hostnik, 1984)

eS FRANC SI_ZAC/1005

ČAS NASTANKA: 1935–1945
ZVRST GRADIVA: rokopisno in spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
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HISTORIAT USTVARJALCA
Franc Es je bil skladatelj. Že pred prvo svetovno vojno je v Mozirju vodil tamburaški zbor.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo del gradiva Kulturne skupnosti Mozirje, ki ga je predal Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Notni zapisi in priredbe raznih skladb, 1935–1945; korespondenca, 1942; brošura o kulturnem delu Štajerske domovinske zveze.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1997)

gOllItSCH eDUARD SI_ZAC/1006

ČAS NASTANKA: 1883–1905
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Eduard Gollitsch se je rodil 7. novembra 1873 v Gradcu. Leta 1898 je končal študij medicine in se kot sekundarij zaposlil v celjski 
bolnišnici. Leta 1909 je postal primarij, vodil je interni oddelek. Bil je tudi mestni zdravnik. Med prvo svetovno vojno je vodil 
vojaško bolnišnico v Celju. Po koncu vojne so ga zaradi pronemške usmerjenosti začasno internirali. Po vrnitvi iz internacije 
je izgubil službo v bolnišnici in je začel z zasebno prakso. Med drugo svetovno vojno ga ni zaslediti med funkcionarji Štajerske 
domovinske zveze. Desetega maja 1945 je bil aretiran in na vojaškem sodišču obsojen na 10 let zapora. Že po obsodbi naj 
bi bil ustreljen na Pohorju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo fonda je bilo prvotno del fonda Varia.

VSEBINA
Osnovnošolski spričevali, 1883, 1886; gimnazijska spričevala, 1884–1891; potrdilo o vpisu na medicinsko fakulteto v Gradcu, 
1891; indeks, prijavnice za izpite, frekvenca predavanj; svečana pisma nemških maturantov celjske gimnazije, 1905.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1983)

gRADIšNIK FeDOR SI_ZAC/1007

ČAS NASTANKA: 1850–1972
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski, arhitekturne risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 11 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Fedor Gradišnik se je rodil 20. januarja 1890 v učiteljski družini v Hrastniku. Njegov oče Armin, sin zdravnika iz Vranskega, je 
bil narodni buditelj in pedagoški pisatelj. Osnovno šolo je do leta 1899 obiskoval v Hrastniku in pozneje v Celju, kamor se je 
preselila njegova družina. Šolanje je nadaljeval na celjski gimnaziji in ga zaključil z maturo v Ljubljani. Od leta 1908 je delal 
kot praktikant v lekarni na Vrhniki, kjer se je seznanil s Cankarjem, se gledališko udejstvoval ter prevajal iz ruščine, češčine in 
poljščine. Objavil je tudi več črtic in političnih člankov. Po opravljeni praksi je odšel v Prago na študij farmacije. V tem času 
je deloval v društvu Ilirija. Leta 1914 je bil mobiliziran in delal nekaj časa kot prostovoljec v garnizijski bolnišnici v Ljubljani. 
Med vojno je napredoval v lekarniškega nadporočnika in po vojni prevzel lekarno na Jesenicah. Leta 1922 je kot lekarnar 
prišel v Celje, kjer je tudi kulturno in politično deloval. Po prihodu Nemcev v Celje je bil skupaj s sinom aretiran in odpeljan v 
Maribor, od koder so ju izselili v Srbijo. V Beogradu se je zaposlil v lekarni in deloval v odporu. Po osvoboditvi se je vrnil v Celje 
in prevzel lekarno Pri križu, vendar lekarniškega poklica ni dolgo opravljal. S svojo ljubeznijo do gledališča in gledališkim 
ustvarjalnim delom je pomagal na noge celjskemu gledališču in po njegovi profesionalizaciji tudi postal njegov upravnik in 
strokovni vodja. V gledališču je delal vse do svoje upokojitve leta 1962.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranila vdova ustvarjalca.
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VSEBINA
Dramski teksti; članki in razprave, referati, poročila, spomini; biografije in biografski podatki; spričevala in osebni dokumenti 
Luke Gradišnika (1850–1874); diploma univerze v Pragi, 1913, osebni dokumenti; adaptacija gledališča – spisi, načrti, fotografije, 
1941–1944; korespondenca, 1947–1972; fotografije.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1997)

HAAS VON eleONORA SI_ZAC/1008

ČAS NASTANKA: 1890–1943
ZVRST GRADIVA: rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 4 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Eleonora pl. Haas (Eleonore von Haas) je bila rojena v Turčiji v družini Petazzi; mati je bila Repinova iz Slovenskih Konjic. 
Šolala se je v Romuniji in se poročila z generalnim konzulom Avstro-Ogrske Jožefom pl. Haasom. Z njim je petnajst let živela 
v Šanghaju. Po moževi smrti je leta 1896 odšla na Dunaj in ostala tam do leta 1913. Preselila se je v Mozirje, kjer je živela do 
svoje smrti leta 1943.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je zbral Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Fotografije; dopisnice; jedilni listi, 1887–1904; dokumenti v kitajščini; rojstni dan Franca Jožefa, 1893; rokopis o kitajskih novcih, 
program dunajske svetovne razstave, 1873, pisma; osmrtnica, 1943.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, slovenski, kitajski, angleški, francoski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), kitajske pismenke
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1997)

HRAšOVeC mIlKO SI_ZAC/1009

ČAS NASTANKA: 1914–1975
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Dr. Milko Hrašovec je bil odvetnik v Celju, deloval je do leta 1973. Nadaljeval je odvetniško tradicijo celjske rodbine Hrašovec, 
ki se je začela že leta 1888, ko je domoljub, politik in pravnik dr. Juro Hrašovec v Celju odprl svojo odvetniško pisarno.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do izročitve hranil Milko Hrašovec.

VSEBINA
Spomenica sokolstva proti ustanovitvi javne šole z nemškim učnim jezikom v Celju; spomenica o c. ki. samostojnih gimnazij-
skih razredih z nemškim in slovenskim učnim jezikom v Celju; vloga, 1914; Celjske novice, 1924; Zbornik vsesokolskega zleta v 
Pragi, 1926; spomenica Sokola Zagorje ob Savi, 1890–1940; seznam izgnancev v Srbijo –10 transportov; zimska vojna pomoč; 
življenjepis dr. Jura Hrašovca; predaja arhiva, 1975.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, češki, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1982)

HRIbeRNIK FRANC SI_ZAC/1010

ČAS NASTANKA: 1930–1956
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
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HISTORIAT USTVARJALCA
Franc Hribernik se je rodil v Braslovčah. Osnovno šolo je obiskoval v Žalcu, nižjo gimnazijo v Celju in učiteljišče v Mariboru. Kot 
učitelj je služboval v različnih krajih. Po končani prvi svetovni vojni je opravil izpit za učitelja na meščanski šoli in bil postavljen 
za ravnatelja meščanske šole v Šoštanju, kjer je služboval do leta 1941. Med okupacijo je ostal brez dela; leta 1945 je prevzel 
mesto ravnatelja na nižji gimnaziji v Mozirju. Zaradi bolehnosti je moral delo kmalu opustiti in že leta 1946 oditi v pokoj. 
Poleg učiteljevanja in ravnateljevanja se je ukvarjal tudi s krajevno zgodovino in narodopisjem. Umrl je leta 1965, star 77 let.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je zbral Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Članki, razprave, predavanja z zgodovinsko in etnološko tematiko; Mozirje in okolica, knjiga, članki, 1947–1956; Prostovoljno 
gasilsko društvo, 70 let delovanja; spomenica ob 75-letnici telesnovzgojnega delovanja, Sokol – Telesno vzgojno društvo 
(TVD) Partizan; Volkovi in medvedi na planini; Tihotapci s tobakom; O lovu; Zgodovinski drobci in pripovedke iz Mozirja in 
okolice; O premogovniku v Velenju; Mesto Šoštanj – zgodovinski opis, 1930, 1932; del vaške kronike Mozirje; osnutek šolske 
kronike Osnovne šole Šmihel nad Mozirjem.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1997)

KISlINgeR jURO SI_ZAC/1012

ČAS NASTANKA: 1882–1959
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Juro Kislinger (1931–1999), šolski upravitelj in kulturni delavec, med drugim v letih 1974–1986 upravnik in režiser v mariborskem 
gledališču. Napisal knjigo spominov Zgodovina, spomini, utrinki (1995).

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do izročitve hranil Juro Kislinger.

VSEBINA
Referat laških učiteljev za okrajno učiteljsko konferenco v Celju, 1882; zapisniki sej podpornega društva, 1912–1919; Turistično 
olepševalno društvo Laško, 1928–1959; vprašanje gradnje odprtega bazena v Laškem, 1936–1940; nemška poročila o letalskih 
napadih na Laško, 1944/45; kratek zgodovinski oris trga Laško z naslovom Laško nekoč in danes; osebni dokumenti, 1919–1957.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1982)

lAjAKOV žIgA - mOZIRSKI SI_ZAC/1013

ČAS NASTANKA: 1895–1928
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Žiga Laykauf (Lajakov), mozirski pesnik in pisatelj, se je rodil leta 1868. Zgodaj je začel pesniti in že kot šestošolec objavil svojo 
prvo pesem Kvišku bratje v Hribarjevem Slovanu. Veliko je objavljal tudi v Ljubljanskem zvonu. V celjski Novi dobi pa je leta 
1926 izhajal podlistek Kronika trga Mozirje.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je hranila Kulturna skupnost Mozirje.

VSEBINA
Zgodovinski članki in razprave; pesem Na razvalinah celjskega gradu, 1895, 1928; korespondenca.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1997)
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mlAKeR RUDOlF SI_ZAC/1014

ČAS NASTANKA: 1908–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Rudolf Mlaker se je rodil leta 1902 v Celju. Vojsko je služil kot pek v Osijeku in po odsluženem vojaškem roku zaprosil za pekov-
sko obrt. Obrtni list mu je izdal celjski magistrat leta 1931.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Šolska spričevala, 1908–1916; potni list, 1921; potrdilo osiješke pekovske čete o opravljanju dela v pekarni, 1928; obrtni list, 
1931; nekaj fotografij, razglednic in osebnih dokumentov Fride Orešnik in Ane Mlaker, 1914–1945.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk), gotica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj)

OROžeN jANKO SI_ZAC/1015

ČAS NASTANKA: 1906–1971
ZVRST GRADIVA: rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Celjski zgodovinar Janko Orožen se je rodil leta 1891 v Turju nad Hrastnikom. Po končani osnovni šoli se je vpisal na učiteljišče 
v Mariboru. Po maturi se je zaposlil, vendar je kot učitelj delal le nekaj let; že leta 1913 je nadaljeval šolanje na univerzi v Pragi. 
Študij, ki ga je prekinila vojna, je končal na novoustanovljeni slovenski univerzi – diplomiral je iz slovenščine, zgodovine in 
geografije. V letih 1924–1954, z izjemo vojnih let, ko je bil izseljen v Srbijo, je poučeval na celjski gimnaziji. Ko se je poslovil od 
šole, je še dobrih deset let vodil Zgodovinski arhiv v Celju in urejal arhivsko gradivo. Kot zgodovinar in pedagog je napisal 
vrsto člankov in razprav; pisal je šolske učbenike in prevajal iz češčine, ruščine in francoščine; napisal je pregledno zgodovino 
Celja in okolice v treh delih ter zgodovino Trbovelj, Hrastnika in Dola. V svojih delih je poskušal zajeti skoraj vsa področja 
politične, gospodarske in kulturne zgodovine celjskega območja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranila hčerka Božena Orožen.

VSEBINA
Statistični elaborat o slovenskem ozemlju na Koroškem, s.d.; razprave o Koroški, 1945; razprava o avstronemškem imperializmu 
v luči zgodovinskega razvoja, s.d.; korespondenca o ohranjenosti arhivskega gradiva, 1949/50; osebni dokumenti, 1906–1946; 
bibliografija, 1971; fotografije, 1927, 1946.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, češki, latinski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis), cirilica (tipkopis ali tisk), cirilica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

SCHelANDeR OSwAlD SI_ZAC/1016

ČAS NASTANKA: 1811–1867
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Oswald Schelander se je rodil v Podgorju na Koroškem leta 1794. Gimnazijo in licej je obiskoval v Celovcu. Najprej se je zaposlil 
kot domači učitelj, nato pa je učil na celjski glavni šoli. Umrl je leta 1867 v Celju.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.
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VSEBINA
Življenjepis in priporočilo, 1820, krstni list, 1811; spričevala, 1813–1818 – gimnazija, licej; priporočilo, 1820; mrliški list, 1867, 
letopis Gimnazije Celovec.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, slovenski, latinski
PISAVA: gotica (tisk), gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj)

tROylUS AleKSANDRA SI_ZAC/1017

ČAS NASTANKA: 1914–1941
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Alexandra Troylus (grofica Sermage roj. Wurmbrand) je izhajala iz Dobja pri Slovenskih Konjicah. Pisala je pesmi in prozo.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je hranila občina Rogaška Slatina pod nazivom Dekanija Rogatec.
VSEBINA

Rokopisi literarnih del; dnevnik 1914/15; korespondenca; izrezki iz časopisov, 1941.
SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1988)

VODUšeK mAtIjA SI_ZAC/1018

ČAS NASTANKA: 1815–1847
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Matija Vodušek se je rodil v Dramljah 13. 1. 1802. Obiskoval je licej v Celovcu in leta 1826 absolviral teologijo. Služboval je v 
različnih krajih Štajerske in nazadnje v Celju kot nemški pridigar, katehet in direktor glavne šole. Leta 1847 je postal opat.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je bilo prvotno del gradiva z nazivom Dekanija Rogatec.

VSEBINA
Krstni list, 1815; spričevala, 1820–1826; dokumentacija o zaposlitvi, 1832–1846; opatova prisega, 1847; korespondenca, 
1825–1847; škofovska pisma, 1834, 1846, 1847 (Slomšek).

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, latinski
PISAVA: gotica (tisk), gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1989)

HORVAtIč IVAN SlAVKO  SI_ZAC/1061

ČAS NASTANKA: 1945–2006
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Horvatič Ivan, rojen 31. 1. 1912, je bil v času pred drugo svetovno vojno igralec pri dramskem odseku, po letu 1945 funkcionar v 
upravi. Prizadeval si je za pravično razmejitev med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na območju Štrigove in Razkrižja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil sin Lenart Hrovatič.
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VSEBINA
Listine okrajnih ustanov (Ljutomer), 1947–1957; Altovo vojno poročilo, 1954; govori, s.d.; osebne listine, 1945–1989; protestna 
pisma glede urejanja mejnih vprašanj, 1992–1999; dokumenti povezani z lovom in ribolovom, 1946–1961; korespondenca, 
1986, 1994–1996, s.d.; časopisni izrezki, 1994–1999, 2006, s.d.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

DOleNC mIlAN SI_ZAC/1214

ČAS NASTANKA: 1730–1960
ZVRST GRADIVA: rokopisno in spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Dr. Milan Dolenc (1907–1993) se je rodil v Buzetu, šolal se je v Sežani, Novem mestu in v Kočevju, kjer je maturiral 1927. leta. 
Študij veterine je opravil v Zagrebu leta 1935, vmes pa je dve leti študiral na veterinarski visoki šoli na Dunaju, kjer se je seznanil 
s konjskimi športi in špansko jahalno šolo. Leta 1936 je bil postavljen za banovinskega veterinarja v Mokronogu, a je bil kmalu 
premeščen v Bohinjsko Bistrico. Bil je prvoborec, v partizanih se je uveljavil kot organizator veterinarske službe, po vojni pa je 
postal načelnik veterinarskega oddelka pri Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. Ustanovitev Centralne veterinarske bolnice 
in Veterinarskega znanstvenega zavoda ter ustvarjanje ugodnega ozračja za ustanovitev veterinarske fakultete v Ljubljani so 
v veliki meri uspeh njegovih prizadevanj. Leta 1949 je zapustil vodilni položaj v vladi in s tem tudi neposredni vpliv na razvoj 
osrednjih veterinarskih institucij v Sloveniji. Leta 1950 je odšel za veterinarja v Kranj. Leta 1966 je opravil doktorsko disertacijo 
v Ljubljani in se prijavil na razpisano mesto fakultetnega učitelja. Strokovna komisija ga je predlagala za naziv izrednega 
profesorja, vendar je bil ponovno izvoljen le za višjega predavatelja. Na lastno željo se je že naslednje leto upokojil, a je nato 
še nekaj let predaval. Sicer je ostal dejaven na mnogih področjih javnega življenja. Naziv naslovnega docenta iz zgodovine 
veterinarstva je dobil v Zagrebu 1975. leta. Kasneje je med drugim postal tajnik Znanstvenega društva za zgodovino zdrav-
stvene kulture Slovenije in po dr. Dragu Mušiču njegov predsednik do leta 1988.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo arhivu hranil Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Rokopisi in tipkopisi Milana Dolenca; kopije okrožnic in oznanil, 1786–1865; dokumenti in kopije dokumentov z zapisi o 
boleznih in zdravljenju goveda, predvsem o kravji kugi, 1730–1960.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, nemški, latinski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1997)

mIHelčIč AlOjZIj SI_ZAC/1264

ČAS NASTANKA: 1938
ZVRST GRADIVA: tiski, fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Alojzij Mihelčič, slovenski skladatelj in politik, (3. marec 1880, Harije –10. februar 1975, Ljubljana). Leta 1919 je prišel v Celje, 
kjer je imel veletrgovino z vinom, postal župan občine Celje-okolica in ustanovil mešani pevski zbor. Od leta 1931 do upoko-
jitve, ko se je preselil v Ljubljano, je bil ravnatelj Vzajemne zavarovalnice. Med svojim županovanjem v Celju je bil leta 1938 
v celjskem okraju izvoljen za poslanca in tako leta 1939 postal prvi podpredsednik jugoslovanske narodne skupščine in član 
senata Kraljevine Jugoslavije. Med okupacijo so ga nemške oblasti zaprle in izgnale na Hrvaško, od koder se mu je posrečilo 
priti v Ljubljano, kjer je 10. februarja 1975 umrl.

HISTORIAT FONDA
Gradivo so do izročitve arhivu hranili sorodniki.

VSEBINA
Brošura Kulturni teden, 1938; album s fotografskimi posnetki, s.d.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2003)

HOčeVAR jANKO SI_ZAC/1276

ČAS NASTANKA: 1894–1985
ZVRST GRADIVA: tiski, fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Tamburaško dejavnost na Celjskem je po drugi svetovni vojni začel Janko Hočevar, ki je iz skupine tamburašev nekdanje 
sindikalne podružnice živilcev izoblikoval tamburaški zborček. Ta se je kasneje priključil tamburaškemu orkestru železničar-
skega društva France Prešeren Celje, ki predstavlja korenine današnjega orkestra Akord. V Osijeku, zibelki tamburaštva, je 
23. in 24. aprila 1961 potekal prvi festival tamburaške glasbe v Jugoslaviji, kjer se je Janko Hočevar z zlatimi črkami zapisal v 
zgodovino festivala kot eden izmed idejnih pobudnikov novega načina tamburaškega dela.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred izročitvijo arhivu hranila vdova ustvarjalca.

VSEBINA
Knjiga o igranju s tamburo, 1894; publikacije in fotografije tamburaškega koncerta, 1961–1985; fotografije Janka Hočevarja; 
priznanja; različne publikacije na tematiko glasbe.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski, hrvaški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2003)

glINšeK IVAN SI_ZAC/1303

ČAS NASTANKA: 1837–1926
ZVRST GRADIVA: rokopisno, spisovno, fotografsko in kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Glinšek Ivan (30. 4. 1878 – 24. 6. 1962), politik, župan. Ivan Glinšek je bil rojen v kmečki družini na Zgornji Hudinji pri Celju. 
Njegov oče Matevž Glinšek (13. 9. 1852 – 25. 5. 1912) je bil župan okoliške občine (1889–1912). Ivan Glinšek je bil primer narodno 
zavednega in prosvetljenega človeka. Prelomnica v njegovem dolgoletnem javnem udejstvovanju so bile občinske volitve 16. 
junija 1924, ko je na volitvah zmagala njegova ljudska stranka in ga kandidirala za župana. Na ožjih županskih volitvah je 
pri drugem glasovanju dobil glasove vseh slovenskih strank. Delo občinskega odbora je v njegovem mandatu potekalo brez 
zapletov, na volitvah leta 1927 pa je funkcijo župana prevzel član prav tako ljudske stranke Alojzij Mihelčič. V zgodovino občine 
se je zapisal s preudarnostjo in gospodarskim čutom, vrh njegovega županskega mandata pa je prav gotovo predstavljala 
otvoritev novega poslopja deške okoliške šole 8. septembra 1927.

HISTORIAT FONDA
Za izdelavo kopij so originale arhivu posodili sorodniki.

VSEBINA
Fond obsega kopije osebnih dokumentov, računov in dopisov, ki so pri sorodnikih (kopirano 2003), 1857–1926.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

KOlšeK KONRAD SI_ZAC/1387

ČAS NASTANKA: 1918–1991
ZVRST GRADIVA: rokopisno in spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
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HISTORIAT USTVARJALCA
Konrad Kolšek (1933–2009) se je rodil v Šibeniku, kjer je njegov oče služboval v vojni mornarici. Leta 1967 je končal Visoko 
vojaško akademijo Jugoslovanske ljudske armade v Beogradu, leta 1978 je postal magister vojaških znanosti. Od leta 1989 do 
29. junija 1991 je bil poveljnik 5. vojaškega območja v Zagrebu. Upokojil se je kot generalpolkovnik. Napisal je knjigo Spomini 
na začetek oboroženih spopadov v Jugoslaviji 1991.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je arhivu predal ustvarjalec.

VSEBINA
Dokumenti o generalu Rudolfu Maistru, 1921–1923; dokumenti vojaških in orožniških poveljstev in enot, 1918–1919; poročila 
o bojih na Koroškem, 1919; vojaški dokumenti Konrada Kolška st., 1923–1941; gradivo JLA, 1980–1991.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, srbski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: prevzemni seznam

KOčeVAR šteFAN SI_ZAC/1391

ČAS NASTANKA: 1838–1850
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Štefan Kočevar je bil rojen 14. avgusta 1808 v Središču ob Dravi. Po osnovni šoli v domačem trgu in gimnaziji v Mariboru je 
nadaljeval šolanje v Gradcu. Ko je v graškem liceju leta 1829 zaključil šolanje modroslovja in pet let kasneje na Dunaju di-
plomiral iz medicine, je kot zdravnik najprej kratek čas služboval v Celju, nato pa od leta 1836 kot »okrajni fizik« v Podčetrtku. 
Leta 1851 se je ponovno vrnil v Celje in tu ostal do smrti 22. februarja 1883. Dr. Kočevar je narodnonapredno začel delovati 
že med študijem v Gradcu ter tudi po odhodu na Dunaj vzdrževal stike z generacijo zavednih štajerskih študentov na graški 
univerzi. Skupaj s Stankom Vrazom se je navdušil za ilirizem in bil njegov najzvestejši sodelavec na Štajerskem. V tridesetih in 
štiridesetih letih 19. stol. je v tesnem sodelovanju z Vrazom zbiral ljudske pesmi, ga finančno podpiral in v letih 1843–1848 pri-
pravljal izdajo slovarja ilirskega jezika. V revolucionarnem letu 1848 si je Kočevar prizadeval za tesnejšo povezanost Slovencev 
in Hrvatov, zato ga je graška Slovenija izbrala za zastopnika na 1. zasedanju novega hrvaškega sabora, ki je bil 5. junija 1848 
v Zagrebu; tu je skušal pridobiti Hrvate za ideje štajerskih Slovencev. Kočevar je bil član celjskega občinskega odbora, vendar 
je iz njega zaradi poskusov nemške večine, da bi izrinila slovenske dijake iz celjske glavne šole, izstopil leta 1865. Skupaj z J. 
Vošnjakom je poskušal ustanoviti društvo slovenskih zdravnikov na Štajerskem. Napisal je poljudnoznanstveni spis Slovenska 
mati (1882) o pravilnem ravnanju z nosečimi ženami in porodnicami.

HISTORIAT FONDA
Kopije iz Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

VSEBINA
Kopije pisem Štefana Kočevarja Francu Miklošiču in Franju Markoviču ter Stanka Vraza Kočevarju, 1838–1850.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, hrvaški, ilirski
PISAVA: latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

lešNIčAR jANKO SI_ZAC/1413

ČAS NASTANKA: 1931–2003
ZVRST GRADIVA: tiski, fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT USTVARJALCA

Prof. dr. Janko Lešničar se je rodil 8. 8. 1921 v Celju. Njegov oče je bil v času zatona Avstrije in v prvih povojnih letih v Celju 
časnikar, urednik in glavni urednik tedanjih naprednih časopisov Domovina, Narodni dnevnik, Narodni list in Nova doba; 
leta 1931 je bil žrtev ustaškega atentata. Srednjo šolo je obiskoval v Celju. Na Medicinsko fakulteto v Ljubljani se je vpisal leta 
1940. Spomladi leta 1941 je ob začetku vojne odšel med prostovoljce. Pozimi leta 1945 je nadaljeval študij medicine, ki ga 
je zaključil leta 1948 ter začel stažirati v splošni bolnišnici v Celju. Tu je delal do upokojitve in še nekaj let več. Leta 1950 je v 
Savinjskem vestniku objavil svoj prvi članek. Dve leti kasneje je opravil specializacijo iz infektologije v Ljubljani in leta 1955 za 
infekcijske bolezni centralnega živčevja v Parizu. Leta 1962 je postal primarij, leta 1964 docent, leta 1967 je obranil doktorsko 
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disertacijo, leta 1968 je bil izvoljen za izrednega in leta 1984 za rednega profesorja za infekcijske bolezni na Medicinski fakul-
teti v Ljubljani. Kot predsednik Sveta za raziskovalno dejavnost v Zdravstvenem centru Celje je to dejavnost vodil in načrtno 
razvijal. Je častni meščan Celja.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje arhivu hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Biografija J. Lesničarja st., 1931; biografija s.d.; bibliografija s.d.; seznam prejetih priznanj, 1959–1989; seznami razprav, ob-
javljenih v domačem in tujem tisku, 1953–1994; razprave o infektološki službi v Ljudski republiki Sloveniji in o meningitisu; 
fotografije znanih Celjanov, s.d.; raziskovalna naloga, 2003.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, angleški, nemški, srbski, francoski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

lORgeR StANKO SI_ZAC/1420

ČAS NASTANKA: ok. 1940–1997
ZVRST GRADIVA: fotografije, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Stanko Lorger, rojen leta 1931, atlet. Nastopil je na poletnih olimpijskih igrah leta 1952 v Helsinkih (8. mesto na 110 m ovire), v 
Melbournu leta 1956 (5. mesto), v Rimu leta 1960 (polfinale). Trikrat je bil udeleženec evropskih prvenstev, v Stockholmu leta 
1958 je osvojil srebro; je 41-kratni jugoslovanski državni reprezentant, 9-kratni prvak Balkana in večkratni najboljši športnik 
države, rekorder v tekih na 200 m in 200 m ovire. Na 110 m ovire je s 13,8 slovenski rekorder že skoraj 40 let. Bil je srednješolski 
profesor matematike v Celju.

HISTORIAT FONDA
Gradivo hrani Stanko Lorger.

VSEBINA
Digitalne kopije fotografij in priznanj s tekmovanj, ki se jih je udeležil celjski olimpijec Stanko Lorger.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

SCHell FRANC eDVARD SI_ZAC/1451

ČAS NASTANKA: 1830–1867
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Dr. Franc Edvard Schell, zdravnik v Gradcu in Mislinji.
HISTORIAT FONDA

Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.
VSEBINA

Zdravniški recept, 1830; šest pisem, 1833–1838; račun za portrete, 1852; zapisi, 1866–1867.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, latinski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2006)

PetRIčeK ANtON SI_ZAC/1452

ČAS NASTANKA: 1959
ZVRST GRADIVA: spisovno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1



683

SI_ZAC_b.300

KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Šolnik in hmeljarski pionir Anton Petriček se je rodil 7. junija 1859 na Mrzlem Polju pri Taboru in umrl 24. januarja 1942 v 
Žalcu. Učiteljišče je končal v Mariboru, kot učitelj je začel delati leta 1877, nadučitelj je postal leta 1902, kariero je končal kot 
šolski nadzornik. Deloval je na področju hmeljarstva. Leta 1884 je postal tajnik Južnoštajerskega hmeljarskega društva, od 
leta 1902 do 1935 je bil v načelstvu Hmeljarne Žalec.

HISTORIAT FONDA
Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.

VSEBINA
Življenjepis, 1959; fotografija, s.d..

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2007)

KOSI ANtON SI_ZAC/1453

ČAS NASTANKA: 1864–1908
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Anton Kosi, gimnazijski profesor v Celju, rojen 26. maja 1848 v Sv. Tomažu pri Ormožu, umrl 16. junija 1912 v Celju.
HISTORIAT FONDA

Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.
VSEBINA

Spričevala šol v Celju, 1864–1872, 1911; govori v celjski čitalnici, 1882–1883; ocene dela; dopisi celjske gimnazije, 1881–1908.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2007)
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ARHIVSKe ZbIRKe SI_ZAC_C.000
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ZbIRKe POSAmeZNIH VRSt gRADIVA SI_ZAC_C.100

ČAS NASTANKA: 1230–2010
KULTURNI KONTEKST

Arhivska zbirka obsega arhivsko gradivo različnega izvora oziroma različnih ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki je zbrano 
po vsebini in vrstah arhivskega gradiva ter drugih merilih. Zbirke posameznih vrst arhivskega gradiva so oblikovane glede 
na vrsto arhivskega gradiva (npr. listine, rokopisi, zemljevidi, fotografije, razglednice, pečati ipd.).

ZbIRKA lIStIN SI_ZAC/0001

ČAS NASTANKA: 1432–1938
ZVRST GRADIVA: listinsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 9,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 98 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Začetni korpus listin je hranil Mestni muzej Celje in ga je ob ustanovitvi arhiva predal slednjemu, del je bil pridobljen z naku-
pom »Perčeve zapuščine«, del pa z restitucijo in menjavami z Arhivom Republike Slovenije.

VSEBINA
98 listin sodi v »splošno« skupino (oznaka L); glavnino teh listin (51) predstavljajo zapisi o izvedenih premoženjskopravnih 
poslih (nakupi/prodaje, zakupi, zaščitna/kupna pisma). Količinsko jim slede listine s potrditvami starejših listin in nove pode-
litve trških, mestnih, sejemskih in proščenjskih pravic – teh je 16 – in dokumenti o podelitvah fevdov (fevdne listine), ki jih je 
5. Najreprezentančnejša skupina listin pa je vezana na podelitve plemstva in grba ter častniških stopenj in častnih nazivov 
(21 kosov).

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, latinski
PISAVA: gotica (rokopis), humanistika (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)

ZbIRKA lIStIN mINORItSKegA SAmOStANA V CeljU SI_ZAC/0002

ČAS NASTANKA: 1428–1762
ZVRST GRADIVA: listinsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 25 map
HISTORIAT USTVARJALCA

Listine so bile izstavljene v korist minoritskega samostana v Celju. Samostan naj bi bil ustanovljen že leta 1241, čeprav se v 
virih dejansko omenja šele leta 1310. Na območju sedanje Slovenije je zrasla močna provinca, ki je v 17. stoletju štela preko 
200 članov. V času jožefinskih reform so zaprli mnoge samostane, zaradi česar je bila leta 1848 provinca ukinjena. Celjski 
minoritski samostan je bil ukinjen že 3. avgusta 1808.

HISTORIAT FONDA
25 listin »minoritske« zbirke je bilo izločenih kot posebna enota zaradi skupnega prejemnika – celjskega minoritskega samo-
stana, in to med pripravo Vodnika po fondih in zbirkah Zgodovinskega arhiva Celje leta 1997. V Zgodovinski arhiv Celje so 
prišle s 3. predajo restituiranega gradiva 27. 9. 1983.

VSEBINA
Listine omenjene zbirke so dejansko najpopolnejši del celotnega listinskega gradiva Zgodovinskega arhiva Celje, precej 
strnjeno namreč »pokrivajo« obdobje med 1428 (iz tega leta je najstarejša listina celjskega arhiva) in 1762. Najpomembnejši 
motiv izstaviteljev teh listin je bil prav gotovo zagotavljanje dobrotnikovega zveličanja s pomočjo bogatih volil samostanu. 
Konvent je ob sklepanju tovrstnih »pogodb« prevzel obveznost opravljanja spominskih maš (tedenskih in mesečnih večnih 
maš ali/in obletnic – aniverzarijev) ter molitev, dobrotnik pa je samostanu volil (daroval) določeno vsoto denarja (v gotovini) 
ali dohodke s svoje posesti (od skupaj 25 listin te zbirke jih kar 19 legitimira tovrstno dejanje ali informira o njem). 5 listin 
dokumentira oprostitev dajatev za minoritsko posest (večinoma vinograde) in dodelitev desetine, 1 listina pa obvešča o 
izvedeni prezentaciji.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)
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ZbIRKA teHARSKIH lIStIN SI_ZAC/0003

ČAS NASTANKA: 1597–1794
ZVRST GRADIVA: listinsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 72 map
HISTORIAT FONDA

Začetni korpus listin je prišel v arhiv ob njegovi ustanovitvi iz mestnega muzeja, del pa z restitucijo in menjavami z Arhivom 
Republike Slovenije. Zbirka teharskih listin je bila izločena iz enotne zbirke listin Zgodovinskega arhiva Celje med pripravami 
na izdelavo vodnika leta 1997 in v tem vodniku prvič oblikovana in predstavljena kot samostojna enota.

VSEBINA
Posebna obravnava »teharskih« listin je pogojena z ekskluzivnostjo in posebnim položajem Teharčanov, ki se je ohranil še 
daleč v novi vek, temeljil pa je na njihovem koseškem poreklu. Po pričakovanju je med teharskimi listinami največ potrditev 
njihovih svoboščin (kar 6 jih je, a so žal le sumarne, kar pomeni, da omenjene svoboščine niso natančno popisane; le v eni 
potrditvi (inv. št. 56) se omenjajo naloge teharskega sodina in starešin). Ostale listine tega sklopa pričajo o spreminjanju 
strukture dajatev ter sejemski regulativi.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)

ZbIRKA lIStIN gOSPOščINe DObRNICA SI_ZAC/0004

ČAS NASTANKA: 1638–1887
ZVRST GRADIVA: listinsko in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 24 ovojev
HISTORIAT FONDA

Začetni korpus listin je prišel v arhiv ob ustanovitvi (1957) iz mestnega muzeja. Zbirka listin gospoščine Dobrnica je bila izlo-
čena iz enotne zbirke listin Zgodovinskega arhiva Celje med pripravami na izdelavo vodnika leta 1997 in v tem vodniku prvič 
oblikovana in predstavljena kot samostojna enota.

VSEBINA
Dokumenti v zbirki listin gospoščine Dobrnica (Guttenegg) pričajo zlasti o gospodarjenju s posestvom (nakupi, prodaje, za-
stave, lovske pravice), odnosih s sosedi (spori glede lova, poravnave, vprašljive selitve podložnikov na kmetije, ki so spadale 
pod drugega zemljiškega gospoda) in spreminjanju posestnih razmerij. V to (dobrnsko) skupino sodi 24 enot.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)

ZbIRKA UNIVeRZItetNIH IN DIPlOm DRUgIH šOl SI_ZAC/0005

ČAS NASTANKA: 1793–1931
ZVRST GRADIVA: listinsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 tulcev
HISTORIAT FONDA

Zbirka univerzitetnih in diplom drugih šol je bila izločena iz zbirke listin ob pripravi Vodnika po fondih in zbirkah Zgodovin-
skega arhiva Celje leta 1997, vanjo pa je bilo vključenih tudi nekaj dokumentov iz drugih zbirk. V novejšem času se zbirka 
dopolnjuje z darili.

VSEBINA
Zbirko univerzitetnih in drugih šolskih diplom sestavlja 11 enot. Največkrat (šestkrat) se kot izstaviteljica pojavlja univerza v 
Gradcu, dvakrat dunajska, po enkrat pa ljubljanska in ingolstadtska (najstarejša diploma).

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: latinski, nemški, slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)
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ZbIRKA ROKOPISOV SI_ZAC/0006

ČAS NASTANKA: 1230–1945
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 3,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 34 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Osnovo zbirke rokopisov, ki je bila delno že predstavljena kot samostojna enota v Vodniku po fondih in zbirkah Zgodovinskega 
arhiva Celje iz leta 1985, so predstavljali dokumenti (rokopisi kartuzij Žiče in Jurklošter), pridobljeni s prvo in drugo predajo 
restituiranega gradiva preko Arhiva Republike Slovenije. Glavnina gradiva pa je bila vanjo uvrščena iz t. i. »posebnih zbirk«, 
ki so v Zgodovinski arhiv Celje prišle ob ustanovitvi iz mestnega muzeja ali z nakupom »Perčeve zapuščine«.

VSEBINA
Zbirko rokopisov sestavlja 27 enot, pokrivajo pa obdobje med 13. in 20. stoletjem. Rokopis je skupni imenovalec za različne 
dokumente zasebnega (dnevniki, spomini, rodovniki) in javnega značaja (prepisi privilegijev, protokoli).

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški, latinski
PISAVA: gotica (rokopis), humanistika (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007)

ZbIRKA URbARjeV SI_ZAC/0007

ČAS NASTANKA: 1596–1850
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 23 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Urbarji so bili sprva popis prihodkov in pravic zemljiškega gospostva, ki jih je le-to izvajalo nad svojimi podložnimi kmetijami 
(hubami) – te so morali pred »nastavitvijo« urbarja vsekakor izčrpno popisati. S krepitvijo vloge deželnoknežje oblasti so 
postali urbarji tudi dokument za vpis davčnih obveznosti. Predniki urbarjev so popisi posesti, sam naziv pa izhaja iz srednje-
visokonemške besede urberan/erberan, ki pomeni donašati (dajati donos), urbar pa zemljo, ki daje donos oziroma rento. 
Razlikujemo: glavne urbarje, reformirane, priročne in rektificirane urbarje (preoblikovane s terezijansko davčno rektifikacijo). 
Večina urbarjev in registrov, ki jih hrani Zgodovinski arhiv Celje, je zbrana in popisana v okviru Zbirke urbarjev (signatura 
SI_ZAC/0007), v kateri so zbrani dokumenti iz obdobja od 15. stoletja do leta 1850. Razen v tej zbirki najdemo urbarje in 
registre še v zbirki Rodbinski fond Attems Podčetrtek 1706–1954 (signatura SI_ZAC/1020), v njej pa so urbarji in registri go-
spostev Olimje in Podčetrtek. Fond gospostva Gornji Grad (signatura SI_ZAC/536) smo v ZAC pridobili z zamenjavo fondov 
s Pokrajinskim arhivom Maribor, v njem pa najdemo urbarje in registre petih ustvarjalcev. Skupaj Zgodovinski arhiv Celje 
hrani urbarje in registre 21 ustvarjalcev. »Pravi« urbarji in štiftregistri so v naših fondih in zbirkah vsekakor slabše zastopani 
od številnih registrov in drugih evidenc dajatev in služnosti.

HISTORIAT FONDA
Zbirka urbarjev je ena izmed temeljnih zbirk Zgodovinskega arhiva Celje. Osnovo zanjo so predstavljali urbarji, prevzeti iz 
zbirk mestnega muzeja, dopolnila pa se je s predajo urbarjev Arhiva Republike Slovenije in menjavo fondov s Pokrajinskim 
arhivom Maribor.

VSEBINA
Brestanica, gospoščina (urbar, 1760–1773; štiftregistri, 1723–1726, 1747, 1748; desetinski registri, 1715, 1716, 1723, 1724, 1752; 
davčni register, 1725; register mitninskega žita, 1730; gorninski register, 1716, 1723, 1724; register žitnega činža, 1716, 1723, 
1724; register činžnega lanu, 1723, 1724; računska knjiga, 1718–1719; obračun prejemkov in izdatkov ter davčnih in desetinskih 
zaostankov, 1703–1731; evidenca dobav prodanega žita, 1723; specifikacija dohodkov od izdaje kupnih in zaščitnih pisem, 
1724; popis izdanih kupnih in zaščitnih pisem, 1730; evidenca porabe vina, 1724, 1730, 1731; izvleček zaostalih zakupnin in 
dajtev, 1693–1730; specifikacija prihodkov, 1731); Brestanica, župnijsko imenje (desetinski register, 1716); Brežice, gospoščina za 
urad Pleterje (štiftregister, 1723, 1724, 1730; gorninski register, 1723, 1724, 1730; register desetine, 1723; register žitnega činža, 
1723, 1724; izvleček davčnih zaostankov, 1693–1730; popis izdanih kupnih in zaščitnih pisem, 1730; popis pobranih dajatev, 
1731); Celje, beneficij Sv. Trojice (urbar, 1609–1627); Celje, gospoščina (zapisnik ob prevzemu, 1751); Celje, minoritski samostan 
(urbar, 1753); Celje, župnijsko in opatijsko imenje (urbarji, 1757, 1763, 1767–1800; desetinski registri, 1802, 1842–1847; subre-
particijski izvlečki, 1749, 1754, 1757, 1802, 1847; popis prihodkov od dajatev in gornine, 1750–1843; inventar listin, premičnin 
in nepremičnin); Jelše, gospoščina (štiftregister, 1752); Gornji Grad, cerkev (register dajatev podložnikov, 1731–1777); Gornji 
Grad, knezoškofijska gospoščina (štiftregister, 1776); Konjice, gospoščina (urbar, 1597–1688, 1697; davčni register, 1702, 1721; 
register denarne tlačne obveze, 1787–1789; popis gospoščine); Kostanjevica na Krki, gospoščina (urbar, 1588); Lemberg, go-
spoščina (urbar, 1687–1726); Ljubno, trg (register tlake, 1758–1760); Mally, F. Ksaverij (letine in pridelki vinogradov, 1796–1810); 
Neustocklovo imenje (urbar, 1753); Oplotnica, župnijsko imenje (desetinski registri, 1757–1769); Planina pri Sevnici, župnijsko 
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imenje Sv. Marjeta (urbar, 1732–1763); Ponikva, posestvo (prijava pravic do dajatev,1850; osnutek za preračun žitne in vinske 
desetine, 1830–1834; evidenca dninarjev, opravljenih del in plačila, 1856–1863; register žitne desetine, 1808–1813, 1837); 
Raka in Bučka ter imenje Studenice, združena gospoščina (vpisnik zaščitnih pisem, 1819–1828); Ruesovo imenje (urbar, 1753), 
Sevnica, župnijsko imenje (desetinski register, 1716); Teharje, koseška skupnost (urbar, 1537–1643, 1753); Turn pod Brestanico, 
posestvo (štiftregister, 1723–1725; davčni register, 1714–1715, 1725; gorninski register, 1716, 1723, 1724; register žitnega činža, 
1716, 1724; obračun prejemkov in izdatkov ter davčnih zaostankov, 1714–1731; izvleček plačane in zaostale gornine, 1724, 
1726–1731; specifikacija prihodkov, 1731); Žiče, kartuzija (urbar in privilegiji, 13.–15. st.); Žiče, gospoščina za urad Oplotnica 
(urbar, 1632–1639); Žovnek, gospoščina (popis prihodkov gospoščine, 1836).

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2007), Vodnik po urbarjih in urbarialnih registrih štajerskih arhivov (2009)

ZbIRKA FOtOgRAFIj SI_ZAC/0524

ČAS NASTANKA: 1870–2004
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 15 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Večino zbirke sestavljajo fotografije in reprodukcije slik, za katere se ne da ugotoviti, kdo jih je posedoval pred prevzemom v 
arhiv. Nekaj jih je arhiv pridobil z nakupi in darili.

VSEBINA
Črno-bele in barvne fotografije Celja in okoliških krajev, 1870–2006 (družabne in športne prireditve, društva, naravne nesreče, 
skupine, posamezniki), albumi, 1950–1984 (različne prireditve, razstave, Jugoslovanska ljudska armada, kongresi Komunistične 
partije Jugoslavije, industrija, delovne brigade), letalski posnetki Celja, 1956.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2001)

FOtOteKA čASOPISA NAš glAS KRšKO SI_ZAC/0531

ČAS NASTANKA: 1933–1997
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 21 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Časopis Naš glas je izdajal Radio Brežice že v 80. letih 20. stoletja. V 90. letih je izhajal časopis z naslovom Sava glas, ki je 
nehal izhajati konec leta 2007.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranil Radio Brežice.

VSEBINA
Fotografije športnih, kulturnih, sindikalnih, političnih prireditev, sejmov, 1980–1994; objektov (gospodarstvo, obrt, kmetijstvo, 
trgovina), 1938, 1981–1994; posameznikov, skupin, 1981–1996; krajev (Brestanica, Brežice, Krško, Senovo, Cerklje ob Krki, 
Črnomelj, Semič, Dolenja vas, Stari Grad, Libna, Artiče, Pišece, Čatež, Jesenice, Kališovec, Drnovo, Gora, Gorenji Leskovec, 
Impoljca, Koprivnica, Kostanjevica, Videm, Mavčiče, Dolenja vas, Leskovec, Hrvaška Gora, Sevnica, Mokrice, Bizeljsko, Krška 
vas, Pijavško, Planina, Podbočje, Raka, Presladol, Boštanj, Radeče, Sremič, Veliki Trn, Veliki Podlog, Zdole), 1932, 1981–1995.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2001)

ZbIRKA PečAtOV IN VReDNOtNIC SI_ZAC/0570

ČAS NASTANKA: 1465–1918
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 21 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Odtise pečatov je do predaje Zgodovinskemu arhivu Celje hranil Arhiv Republike Slovenije. Zbirka se dopolnjuje tudi z novimi 
prevzemi arhivskega gradiva in ob urejanju fondov.

VSEBINA
Odtisi pečatov Celja (1465, 1498), Šentjurja (1539, 1739), Šoštanja (17.–18. st.), gospoščine Rogatec – Strmol, Podgrad, celjskega 
čevljarskega ceha, stanovske uprave Zdravilišča Rogaška Slatina; pečatne nalepke: Občinski urad Slovenj Gradec, Občinski 
urad Celje, Občinski urad Rogatec, Gozdarska uprava Rogatec, Občinski urad Brežice, Trška občina Konjice, Samostan trapi-
stov v Rajhenburgu, Rudarski urad Celje, Državna cinkarna Celje, Mesto Slovenska Bistrica, Etapno poveljstvo Celje, Društvo 
Deutscher Schulverein, odvetnik Rudolf Filipič Celje …

SISTEM UREDITVE: krajevni
JEZIK: nemški, latinski
PISAVA: gotica (tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2009)

ZbIRKA mOštVeNIH KNjIg INDUStRIjSKIH PODjetIj SI_ZAC/0784

ČAS NASTANKA: 1874–1948
ZVRST GRADIVA: rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT FONDA

Pri nekaterih starejših industrijskih podjetjih so se od gradiva, nastalega pri njihovem poslovanju do leta 1945, ohranili samo 
seznami zaposlenih (t. i. moštvene knjige). Da se ne bi izgubile ali bile uničene, jih je Zgodovinski arhiv Celje prevzel še pred 
prevzemom ostalega arhiva teh podjetij.

VSEBINA
Moštvena knjiga Kopitarne Winkler, Sevnica, 1890–1948; moštvena knjiga Tiskarne Družbe sv. Mohorja, 1892–1946; moštvena 
knjiga Kopitarne, prve jugoslovanske tovarne kopit in drugih lesnih izdelkov v Mestinju, 1936–1946.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Mikola, 1993)

ZbIRKA RegIStROV IN KARtOteK ObRtNIH,  
tRgOVSKIH IN gOStINSKIH ObRAtOV teR  
DRžAVNIH gOSPODARSKIH PODjetIj lOKAlNegA POmeNA SI_ZAC/0796

ČAS NASTANKA: 1846–1961
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 28 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Ni znano, kdo je hranil gradivo pred prevzemom v arhiv.
VSEBINA

Obrtni register vsebuje podatke za Celje, Brežice, Krško, Sevnico, Slovenske Konjice, Šoštanj, Gornji Grad, Laško, Kostanjevico, 
Poljčane, Mozirje, Slovensko Bistrico, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Šentjur, Vojnik, Vransko, Žalec (1873–1962).

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen)

ZbIRKA POSlOVNIH KNjIg, CeNIKOV IN  
PRODAjNIH KAtAlOgOV tRgOVSKIH PODjetIj SI_ZAC/0804

ČAS NASTANKA: 1811–1939
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
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KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT FONDA

Ni znano, kdo je hranil gradivo zbirke pred prevzemom v arhiv.
VSEBINA

Prodajni katalogi Daniel Rakusch, 1926, Rudolf Stermecki, 1939, Julius Weiner, 1919; cenik Merkur, 1909, cenik Obrtne zadruge 
kovačev Celje, 1926; nabavna knjiga Vitalij Rakusch, 1811–1818.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ZbIRKA VPRAšAlNIH lIStOV O člANIH ZVeZe  
ZDRUžeNj bORCeV NARODNOOSVObODIlNe VOjSKe SI_ZAC/0960

ČAS NASTANKA: 1964
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 5 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Gradivo zbirke je del gradiva, ki ga je zbral Aleksander Videčnik. Več let ga je hranila Kulturna skupnost občine Mozirje.
VSEBINA

Vprašalni listi o članih Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne v krajevnih organizacijah: Bočna, Gornji Grad, Luče, 
Ljubno, Mozirje, Nazarje, Nova Štifta, Rečica, Solčava, Šmartno ob Dreti.

SISTEM UREDITVE: abecedni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Zajc Cizelj, 1994)

ZbIRKA NAčRtOV SI_ZAC/1022

ČAS NASTANKA: 1881–1964
ZVRST GRADIVA: arhitekturne in tehnološke risbe
OBSEG (v tekočih metrih): 1,4
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 14 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Gradivo so pred predajo hranili različnih ustvarjalci.
VSEBINA

Načrti stanovanjskih in gospodarskih poslopij, 1913–1949, turističnih in gostinskih objektov, 1903–1963; denarnih zavodov, 
1920–1950, cerkva, 1895–1942, vojaških objektov, 1891–1949, sodnih ustanov, 1895–1958, zdravstvenih ustanov, 1887–1948, 
trgovin, 1905–1960, kulturnih in prosvetnih ustanov, 1903–1961, vodovoda, kanalizacije, cest, 1886–1964, mostov in brvi, 
1881–1950, premogovnikov in tovarn, 1920–1960, regulacije Savinje in pritokov, 1906–1946.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Maček)

ZbIRKA KAtAStRSKIH mAP SI_ZAC/1023

ČAS NASTANKA: 1824–1975
ZVRST GRADIVA: kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 6,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 610 map
HISTORIAT FONDA

Gradivo zbirke so pred predajo hranila okrajna sodišča in geodetske uprave, za katere je pristojen Zgodovinski arhiv Celje.
VSEBINA

Katastrske mape katastrskih občin: Andraž, Anovec, Anže, Arclin, Armeško, Arnovo selo, Artiče, Babna Gora, Babna Reka, Bele 
Vode, Bevče, Bezina, Bezovica, Bezovje, Bizeljsko, Blanca, Blatno, Bobovo, Bočna, Bodrež, Bojsno, Boštanj, Božje, Braslovče, 
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Brda, Brdce nad Dobrno, Brecljevo, Breg, Brestanica, Brestovec, Brezen, Brezina I in II, Brezje /Mozirje/, Brezje /Šentjur/, Brezje 
/Brežice/, Brezje /Krško/, Brezje pri Zrečah, Brezova, Brezovica, Brezovo, Brežice, Buče, Bučka, Bukošek, Bukovje, Bukovžlak, 
Bušeča vas, Celje, Cerina, Cerklje, Cerovec /Sevnica/, Cerovec /Šmarje pri Jelšah/, Ceste, Cirkovce, Cirnik, Curnovec, Čača vas, 
Čatež, Čeče, Čreškova, Črnc, Črni Vrh, Črnova, Dečno selo, Dednja vas, Dekmanca, Dobležiče, Dobovec /Šmarje pri Jelšah/, 
Dobovec /Trbovlje/, Dobrič, Dobrina, Dobrna, Dobrova, Dobrovlje, Dol /Celje/, Dol /Šmarje pri Jelšah/, Dol pri Hrastniku, Do-
lenja vas, Dolga Gora, Dolnji Leskovec, Donačka Gora, Dovško, Dramlje, Drenovec, Drensko Rebro, Drevenik, Drnovo, Dvor, 
Ema, Florjan pri Gornjem Gradu, Florjan pri Šoštanju, Gaberke-Družmirje, Gabrje, Gavce, Globočice, Globoko, Golavabuka, 
Golobinjek, Gomilsko, Gore, Gorenje, Gorenje pri Zrečah, Gorica /Žalec/, Gorica /Krško/, Gorica pri Slivnici, Goričica, Gorjane, 
Gornja vas, Gornji Grad, Gornji Leskovec, Gotovlje, Goveji Dol, Grajska vas, Graška Gora, Grliče, Grobelce, Grobelno, Hajn-
sko, Homec /Mozirje/, Homec /Celje/, Hotemež, Hrastje, Hrastnik (Sv. Lenart), Hrastovec, Hubajnica, Hudinja, Imeno, Javorje, 
Jereslavec, Jernej pri Ločah, Jeronim, Ješovec, Jurklošter, Kačji Dol, Kal, Kališovec, Kalobje, Kamence (Sv. Katarina), Kameno, 
Kapele, Kasaze, Kavče, Kladje, Klanc, Knezdol, Koble, Kokarje, Kompole, Kompolje, Konjiška vas, Konjski Vrh, Koprivnica, 
Koretno, Koritno, Kostanjek, Kostanjevica, Košnica, Kozjak, Kozje, Krajna Brda, Krajnčica, Kristan Vrh, Križe, Križevec, Krnica, 
Krsinji Vrh, Krška vas, Krško, Kunšperk, Lahomno, Lahomšek, Lastnič, Laško, Latkova vas, Laze, Lažiše /Laško/, Ledina, Legen, 
Lemberg, Lemberg okolica, Lemberg trg, Lenart pri Gornjem Gradu, Lepa Njiva, Leskovec, Lešje, Letuš, Levec, Liboje, Ličenca, 
Lipa, Lipje, Lipoglav, Lisce, Ljubija, Ljubnica, Ljubno, Loče, Loče (Sv. Duh v Ločah), Ločica, Log, Logarska dolina, Loka, Loka 
pri Zidanem Mostu, Loka pri Žusmu, Lokarje, Lokavec, Loke, Loke pri Planini, Lokovica, Lokve, Lopaca, Loška Gora, Lože, 
Ložnica, Luče, Male Braslovče, Male Dole, Male Rodne (Sv. Mohor), Mali Kamen, Mali Vrh, Malkovec, Marija Dobje, Marija 
Reka, Marijina vas, Marno, Matke, Medlog, Metni Vrh, Mihalovec, Miklavž, Mislinja, Mostec, Mozirje, Mrčna sela, Mrzlo Polje, 
Negonje, Nezbiše, Nimno, Njivice, Nova Cerkev (Strmec), Nova vas, Novake, Obrežje, Ojstriška vas, Ojstro, Oklukova Gora, 
Okroglice, Olešče, Oplotnica, Orehovec /Brežice/, Orešje, Orla vas, Osredek, Ostrožno /Celje/, Ostrožno /Šentjur pri Celju/, 
Oštrc, Otiški Vrh, Padeški Vrh, Paka, Paka I, Pameče, Paneče, Paridol, Paška vas, Paški Kozjak, Pavlova vas, Pečovje, Perovec, 
Pesje, Petrovče, Pijavice, Pijovci, Pilštanj, Piršenbreg, Pišece, Planina /Krško/, Planina /Šentjur pri Celju/, Planinca, Planinska 
vas, Plat, Platinovec, Plazovje, Ples, Plešivec, Pleterje, Pletovarje, Podbočje, Podboršt, Podčetrtek, Podgrad, Podgorje /Celje/, 
Podgorje /Brežice/, Podgorje /Slovenj Gradec/, Podkraj /Velenje/, Podkraj /Trbovlje/, Podkum, Podsreda, Podveža, Podvin, 
Podvinje, Podvolovjek, Podvrh /Žalec/, Podvrh /Sevnica/, Poklek, Poljane, Poljčane, Polzela, Pongrac, Ponikva /Žalec/, Ponikva 
/Šentjur pri Celju/, Ponkvica, površje, Prebold, Prekopa, Preloge /Slovenske Konjice/, Preloge /Šmarje pri Jelšah/, Prelska, Pre-
sečno, Presladol, Prihova, Primož, Primož pri Ljubnem, Pristava, Prožinska vas, Pusto Polje, Radana vas, Radeče, Radegunda, 
Radež, Radmirje, Raduha, Rajnkovec, Raka, Rakovec, Ratanska vas, Ravne /Velenje/, Ravne /Krško/, Raztez, Rečica, Rečica ob 
Paki, Rečica ob Savinji, Reka, Resnik, Reštanj, Rifengozd, Rifnik, Rigonce, Rimske Toplice, Rjavica, Rogaška Slatina, Rogatec, 
Roginska Gorca, Rožni Vrh, Rožno, Rupe, Savina, Sedlarjevo, Sedraž, Sela, Selce, Senovica, Senovo, Senuše, Sevnica, Silovec, 
Skomarje, Skorno pri Šoštanju, Sladka Gora, Slatina, Slemene, Slivnica pri Celju, Slivno, Slogonsko, Slovenj Gradec, Slovenske 
Konjice, Smednik, Socka, Sodna vas, Solčava, Sopote, Spodnja Hudinja, Spodnja Kostrivnica, Spodnja Pohanca, Spodnja Rečica, 
Spodnje Gorče, Spodnje Grušovje, Spodnje Sečovo, Spodnje Selce, Spodnji Dolič, Sremič, Sromlje, Stara vas /Brežice/, Stara 
vas /Krško/, Stari Grad, Stari trg, Stenica, Stojanski Vrh, Stolovnik, Stranice, Stranje, Straška Gorca, Strmca, Strmec, Studence 
/Žalec/, Studenec, Suho, Sveti Florijan, Svetina, Svibno, Šedem, Šempeter v Savinjski dolini, Šentilj pod Turjakom, Šentjanž /
Mozirje/, Šentjanž /Sevnica/, Šentjungert I, II, Šentjur pri Celju, Šentlenart, Šentrupert, Šentvid nad Valdekom, Šentvid pri Pla-
nini, Šentvid pri Zavodnju, Širje, Škalce, Škale, Škofja vas, Šmarje, Šmarje pri Jelšah, Šmartno, Šmartno ob Dreti, Šmartno ob 
Paki, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmatevž, Šmihel /Mozirje/, Šmihel /Laško/, Šmiklavž /Mozirje/, Šmiklavž /Laško/, Šmiklavž 
pri Vodrižu, Šoštanj, Teharje, Tekačevo, Telče, Tepanje, Ter, Tešova, Tinsko, Tirosek, Tlake, Tolsti Vrh, Tomaž, Topole, Topolšica, 
Tratna, Trbovlje, Trebče, Tremerje, Trlično, Trnava, Trnje, Trnovec, Trnovlje, Trobni Dol. Trška Gorca, Tržišče /Šmarje pri Jelšah/, 
Tržišče /Sevnica/, Turje, Velenje, Velika Dolina, Velika Pirešica, Velike Rodne, Veliki Dol, Veliki Kamen, Veliki Obrež, Veliki Pod-
log, Veliki Trn /Krško/, Veliki Trn /Velenje/, Veliko Mraševo, Verače, Verpete, Vetrnik, Videm, Vidovica, Vinska Gora (Šentjanž), 
Virštanj, Višnja vas, Vitanje, Vitna vas, Vodriž, Vodruž, Voduce, Vodule, Vojnik okolica, Vojnik trg, Volčje, Vonarje, Vransko, 
Vrenska Gorca, Vrh /Šmarje pri Jelšah/, Vrh /Sevnica/, Vrh nad Laškim /Sv. Lenart/, Vrhe I, II, Vrhje, Vrhovo, Vršna vas, Zabava, 
Zabukovica, Zabukovje, Zadrže, Zagaj /Šentjur pri Celju/, Zagaj /Šmarje pri Jelšah/, Zagorje /Šmarje pri Jelšah/, Zagrad, Za-
kot, Zalog, Založe, Zaplanina, Zavodnje, Zavrh, Završe, Zbelovska Gora, Zdole, Zgornja Pohanca Zgornja Polskava, Zgornje 
Grušovje, Zgornje Laže, Zgornje Pobrežje, Zgornje Selce I, II, Zgornji Dolič, Zgornji Gabrnik, Zgornji Motnik, Zgornji Obrež, 
Zibika, Zlateče, Zreče, Zvodno, Žalec, Železno, Žiče, Žigrski Vrh, Župelevec, Žurkov Dol; skice katastrskih občin po okrajih: 
Brežice, Celje, Gornja Radgona, Gornji Grad, Kozje, Laško, Lenart, Ljutomer, Maribor (levi breg), Maribor (desni breg), Ormož, 
Ptuj, Radlje (Marenberk), Rogatec, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Sevnica, Šmarje, Šoštanj, Vransko.

SISTEM UREDITVE: krajevni
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2006)



694

SI_ZAC_C.100

FOtOteKA PelIKAN SI_ZAC/1025

ČAS NASTANKA: 1932–1957
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 13 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Fotografski mojster Josip Pelikan se je rodil 9. decembra 1885 v Trbižu. Oče in mati, oba fotografa, sta bila po rodu iz Češke. V 
poklic ga je uvedel oče. Obrtno dovoljenje je dobil leta 1910. Leta 1920 se je preselil v Celje in tu delal do svoje smrti leta 1977.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred prevzemom v arhiv hranila Božena Pelikan.

VSEBINA
Fotografije Celja in okolice; Stari grad, Bled, Bohinj, Vršič, Braslovče, Okrešelj, Mežica, Celjska koča, Idrija, Velenje, Brežice, Raj-
henburg, Brestanica, Konjski vrh, Logarska dolina, Laško, Nova Cerkev, Novo Celje, Nazarje, Mozirska koča, Planina pri Sevnici, 
Polzela, Dobrna, Rogaška Slatina, Rimske Toplice, Sv. Pavel, Šentvid pri Zavodnju, Sleme, Svetina, Štore, Vojnik, Šempeter, 
Šoštanj, Litija, Zagorje, Vojnik, Šmartno v Rožni dolini, družabne, kulturne, športne prireditve; vojaštvo; procesije; razstave; 
tekmovanja; volitve; poplave; Orli; Sokoli; tovarne; hoteli; šole; pokopališča, pogrebi; bolnišnice; cerkve; posamezne zgradbe, 
ulice; gledališče, stavba, predstave, 1951–1957; Tito, vojni ujetniki, osvoboditev; partizani; posamezniki, Marko Natlačen, Anton 
Korošec, Dragiša Cvetković, Marković, Julius Kugy, Zobec, Alojzij Mihelčič, Alojzij Voršič, Reya, Alojz Goričan, Ernst Kalan, škof 
Anton Bonaventura Jeglič, Hohnjec, Juro Hrašovec, Josip Kotnik, škof Ivan Jožef Tomažič, opat Peter Jurak, pater Leopold, 
Lukman, Hanželič, Bitenc, Plaznik, Cukman, Ogrizek, Stermecki, Anton Cestnik.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis

FOtOteKA VIDečNIK SI_ZAC/1027

ČAS NASTANKA: 1890–1987
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 4,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 41 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Aleksander Videčnik se je rodil 11. decembra 1920, v Zgornjo Savinjsko dolino pa je prišel leta 1975 kot upokojeni bančni 
uslužbenec. Ker ga je zanimala zgodovina, se je usmeril v preučevanje kulturne dediščine na tem območju. Zanima ga stara 
arhitektura, poslikave, stare listine, fotografije, knjige, zapisi v raznih kronikah, skratka vse, iz česar je mogoče črpati podatke 
o življenju in delu naših prednikov. Svoje raziskave in dognanja s področja zgodovine in narodopisja je zbral in predstavil v 
več kot 30 knjigah in tako ohranil kasnejšim rodovom dragoceno bogastvo.

HISTORIAT FONDA
Fototeko sta do predaje arhivu hranila Aleksander Videčnik in Občinska kulturna skupnost Mozirje.

VSEBINA
Fotografije krajev: Bočna, Gornji Grad, Ljubno, Radmirje, Luče, Mozirje, Šmihel, Lepa Njiva, Nazarje, Nova Štifta, Rečica, Solčava, 
Šmartno ob Dreti, Zgornja Savinjska dolina, 1861–1987; delavsko gibanje, 1932–1947; narodnoosvobodilni boj, 1941–1945.

SISTEM UREDITVE: tematski, krajevni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 1999)

FOtOteKA bOžIč SI_ZAC/1028

ČAS NASTANKA: 1952–1984
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT USTVARJALCA

Peter Božič je bil novinar, dopisnik časopisa Delo iz Celja. Sodi med pionirje Radia Celje, bil je dolgoletni upravnik do konca 
junija leta 1962.
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HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje v arhiv hranil Peter Božič.

VSEBINA
Kontaktni posnetki, trakovi črno-belih negativov; Celje in okolica, dogodki in osebe, 1952–1984.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2001)

ZbIRKA FIlmOV SI_ZAC/1029

ČAS NASTANKA: 1954–1978
ZVRST GRADIVA: filmsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 8 kolutov
HISTORIAT FONDA

Filme so do predaje v arhiv hranili različni imetniki: Aleksander Videčnik, Franc Žužej in Zdravilišče Rogaška Slatina.
VSEBINA

Praznik mladih zadružnikov; selekcija krompirja in pridelovanje semenskega krompirja; selekcijska postaja za perutnino v 
Ločah; Dnevi molčeče zaprisege; Zdravilišče Rogaška Slatina; zdravilišča Slovenije; Hmezad Žalec.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PRIPOMOČKI: arhivski popis

ZbIRKA ZemljIšKIH KNjIg SI_ZAC/1031

ČAS NASTANKA: 1780–1886
ZVRST GRADIVA: rokopisno in spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 201,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2018 knjig
HISTORIAT USTVARJALCA

Vodenje zemljiških knjig se je na Štajerskem začelo v prvi polovici 18. stoletja. Pozitivne izkušnje, ki so jih pridobili z vpeljavo 
deželne deske za Štajersko leta 1730, so vplivale na nastanek zemljiških knjig. Že 31. oktobra 1736 je izšel patent, ki je dolo-
čal, da morajo voditi zemljiško knjigo tudi podložna deželnoknežja mesta in trgi, vodenje zemljiških knjig za vso podložno 
posest pa je prinesel zemljiškoknjižni patent za Štajersko z dne 19. novembra 1768. S tem patentom se je začelo tudi ločeno 
vodenje zemljiških knjig in knjig listin, tako da so bili listinski zapisi v lastnih dokumentnih knjigah. Zemljiške knjige so vodili 
gospodarski uradi po posameznih zemljiških gospostvih. Za stare posesti so vodili urbarialne in rustikalne zemljiške knjige. 
V dominikalne zemljiške knjige so vpisovali kmetije, ki so nastale z razdelitvijo gospoščinskih travnikov in pašnikov. Lastnike 
vinogradov pa so vpisovali v gorsko zemljiško knjigo. Ob koncu patrimonialne uprave, zemljiške knjige gospostev niso bile 
zaključene, ampak so jih naprej vodila novoustanovljena okrajna sodišča (zemljiškoknjižni uradi), in sicer do novega zakona 
o zemljiški knjigi z dne 25. julija 1871. S tem zakonom je bilo vodenje zemljiških knjig po posameznih gospostvih zaključeno, 
namesto njih pa so kot teritorialne enote uvedli katastrske občine.

HISTORIAT FONDA
Po odpravi vodenja zemljiških knjig po zemljiških gospostvih v 80. letih 19. stoletja so bile zemljiške knjige hranjene v arhivih 
okrajnih sodišč.

VSEBINA
Gospostvo Anderburg (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, vknjižbe in izbrisi združenih gosposk Blagovna in Anderburg, 
1836–1864); imenje Bajnof (zemljiška knjiga); gospostvo Bizeljsko (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige 
listin in vpisnik vknjižb in izbrisov, 1801–1850); gospostvo Blagovna (urbarialna, dominikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige 
listin, 1813–1849); gospostvo Boštanj (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1790–1850); župnijsko 
imenje Boštanj (knjiga sprememb posesti in ostale listine, 1786–1850); trški magistrat Braslovče (zemljiška knjiga, knjigi listin, 
1812–1848); župnijsko imenje Braslovče (zemljiška knjiga, knjige listin, pred 1841); gospostvo Brestanica/Rajhenburg (domini-
kalna, rustikana in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1798–1851); župnijska posest Brestanica/Rajhenburg (knjiga listin, 
1833–1834); gospostvo Brežice (urbarialna in gorska zemljiška knjiga, zemljiška knjiga, knjige listin in vpisnik vknjižb in izbrisov, 
1802–1850); župnijska posest Brežice (zemljiška knjiga); magistrat Brežice (zemljiška knjiga); imenje Brode pri Vranskem (zemlji-
ška knjiga, knjige listin, 1817–1850); magistratno gospostvo Celje (dominikalna in urbarialna zemljiška knjiga, knjige listin in 
vpisnik vknjižb in izbrisov, 1802–1851); eksminoritsko imenje Celje (posestna knjiga, knjiga posesti in bremen, vpisnik obreme-
nitev, 1777–1779, knjige listin, 1814–1831); imenje oltarja sv. Janeza (vpisnik listin, 1806–1850); opatijsko imenje Celje (zemljiška 
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knjiga, vpisnik vknjižb in izbrisov listin, 1811–1844, zapisnik o spremembi posesti, 1802–1808; zemljiška knjiga opatijskemu 
imenju inkorporiranega imenja sv. Maksimiljan, zemljiška knjiga imenja sv. Duha); cerkveno imenje Naša ljuba gospa pod 
zvonikom v Celju (zemljiška knjiga gorska in rustikalna, knjiga listin, 1832–1850); cerkveno gospostvo sv. Daniel v Celju (zemlji-
ška knjiga, zapisnik o spremembah posesti, 1834–1844, vpisnik vknjižb in izbrisov,1806–1808); župnijsko imenje Črešnjice (ze-
mljiška knjiga); gospostvo Dobrova /pri Velenju in Marof /Ravne pri Šoštanju (knjiga listin in vpisnik, 1805–1850, sirotinska 
glavna knjiga); gospostvo Dobrna (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjiga listin in vpisnik vknjižb in izbrisov, 
1835–1850); gospostvo Dobrnica (dominikalna, rustikalna in gorska, knjiga listin, 1791–1845); posestvo Drvanja (zapisnik o 
spremembi posesti, 1775–1842); imenji Eberndorf in Sveti Andrej (zemljiška knjiga, knjiga listin, 1834–1850); gospostvo Fortenek 
(dominikalna in urbarialna zemljiška knjiga, knjiga listin, 1810–1846); gospostvi Fortenek in Šoštanj (zapisnik zapuščinskih 
razprav, 1844–1848, depozitni dnevnik, 1842–1850, registraturni zapisnik, 1828–1835, sirotinska glavna knjiga); gospostvo 
Frankolovo (dominikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin in vpisnik vknjižb in izbrisov, 1809–1850); posestvo Golič (do-
minikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, zapisnik o zapuščinah in spremembi posesti, 1830–1850, vpisnik vknjižb in 
izbrisov vknjižb in izbrisov, 1830–1850); gospostvo Gorica pri Preboldu (zemljiška knjiga, knjiga listin, zemljiška knjiga zaščitnih 
podložnikov); gospostvo Gorica pri Velenju (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, zapisnik o spremembi posesti, 1837–1850, 
vpisnik vknjižb in izbrisov, 1837–1850); gospoščina Gornji Grad (ekstrakti sodišča); gospoščina Gornji Motnik (zemljiška knjiga, 
zapisnik o spremembi posesti in vpisnik vknjižb in izbrisov, po letu 1842); gospostvo Gornji Rogatec (zemljiška knjiga domini-
kalna, rustikalna in gorska, knjige listin, 1805–1850, zapisnik popisov premoženja); župnijsko in cerkveno imenje Gotovlje (ze-
mljiška knjiga, zapuščinski spisi); gospostvo Gozdni dvor (zemljiška knjiga); gospostvo Gradič (dominkalna, rustikalna in gorska 
zemljiška knjiga, sirotinska knjiga, vpisnik vknjižb in izbrisov); gospostvo Gradič pri Turnu (ekstrakti sodišča Celje); imenje Ho-
temež (gorska zemljiška knjiga, zemljiška knjiga hub, knjige listin, 1823–1851, knjiga jamstvenih pisem, 1824–1848); cerkveno 
imenje sv. Pankracija Griže (zemljiška knjiga); gospostvo Jamnik (zemljiška knjiga, 1804–1841, knjige listin in vpisnik vknjižb in 
izbrisov, 1801–1841); državno gospostvo Jurklošter (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin in vpisnik 
vknjižb in izbrisov, 1773–1850); gospostvo Kasaze (zemljiška knjiga); gospostvo Klevevž in Svur (zemljiška knjiga); imenje Kliviš 
(izvlečki iz zemljiške knjige); gospostvo Konjice (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin in vpisnik vknjižb in izbrisov, 
1800–1848, davčni register, 1803–1820); magistrat Konjice (knjige listin, 1809–1848); nadžupnijsko imenje Konjice (dominikal-
na, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, zemljiška knjiga beneficijev sv. Erazma in sv. Sebastijana in vpisnik listin, zemljiška 
knjiga cerkvenega imenja sv. Jurija, knjige listin in vpisnik vknjižb in izbrisov, 1807–1850); okrajno sodišče Konjice (ekstrakti 
gospostev Zbelovo, Anderburg, Žiče, Dobje, Jelše); magistrat Krško (zemljiška knjiga, knjige listin, 1815–1850); gospostvo Krško 
(gorska zemljiška knjiga, seznam sirot, 1850); zastavno gospostvo Kostanjevica (zemljiška knjiga hub, gorska zemljiška knjiga); 
državno gospostvo Kostanjevica (dominikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1789–1850); opatijsko gospostvo Kosta-
njevica (rustikalna, urbarialna in gorska zemljiška knjiga); gospostvo Kostanjevica (dominikalna zemljiška knjiga, knjige listin, 
1794–1850, izbrisni vpisnik, 1834); župnijsko imenje Kostrivnica (zemljiška knjiga, zapisnik listin, 1813–1850); gospostvo Kozje 
(zapisnik listin, 1813–1850); gospostvo Kunšperk (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin združenih gosposk Kunšperk 
in Bizeljsko, 1801–1850); imenje Lanovž / Slivnica (zemljiška knjiga); trški magistrat Laško (zemljiška knjiga, zapisnik listin, 
1806–1846, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1834); gospostvo Laško in Germekovo imenje (dominikalna, rustikalna in gorska zemlji-
ška knjiga, knjige listin in vpisnik vknjižb in izbrisov, 1792–1850); nadžupnijsko imenje Laško (zemljiška knjiga, zemljiška knjiga 
cerkvenega imenja sv. Mihaela in oltarnih imenj, knjige listin, 1814–1851, judicialni registraturni zapisnik nadžupnijskega 
imenja, cerkvenega imenja sv. Mihaela in oltarnih imenj sv. Martina in sv. Florjana, 1845–1849); imenje Weixelbergerjev dvor 
s Škofcami, Graškim dvorom in Širjem / Laško (zemljiška knjiga, pred 1805, zapisnik o zapuščinah in spremembi posesti, pred 
1813, vpisnik vknjižb, pred 1820); gospostvo Legant (zemljiška knjiga, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1818–1850); gospostvo Lemberg 
(dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjige, knjiga listin, 1804–1844, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1813–1850); trški magi-
strat Lemberg (zemljiška knjiga, knjige listin in vpisnik vknjižb in izbrisov, 1822–1850); gospostvo Leskovec (zemljiška knjiga hub, 
gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1820–1846, vpisniki, 1770–1835); župnijsko imenje Leskovec (knjige listin, 1833–1850); 
gospostvo Lindek (zemljiška knjiga); gospostvo Loka (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin in vpisnik 
vknjižb in izbrisov, 1802–1851); župnijsko imenje Loka (zemljiška knjiga, zapisnik o zapuščini in spremembi posesti, 1800, vpisnik 
vknjižb in izbrisov, 1830–1849); gospostvo Mokronog (gorska zemljiška knjiga); imenje Marija Dobrna (ekstrakti); gospostvo 
Marof / Ravne pri Šoštanju (zemljiška knjiga, knjiga listin, 1808–1830, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1842–1850); gospostvo Mokri-
ce (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1785–1844); trški magistrat Mozirje (davčna knjiga, 1800–
1819); imenje Neustein (rustikalna zemljiška knjiga, zemljiška knjiga za območje Zavrh in Lepa gora, knjiga listin, 1815–1850); 
gospostvo Nova Cerkev (zemljiška knjiga, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1835–1844, inventurni zapisnik imenja Mekinje); imenje 
Novi Dvor (rustikalna in gorska zemljiška knjiga); gospostvo Novi Klošter (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjiga listin, 
1796–1850, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1821–1831); gospostvo Novo Celje (zemljiška knjiga, zemljiška knjiga dominikalistov: sv. 
Štefan, sv. Jurij, Tremerje, Paneče, Južna ob Savi v Trbovljah, zemljiška knjiga gornikov: Špital, Brumberk, Grmovje, knjige listin, 
1807–1849, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1800–1849); gospostvo Ojstrica (dodatek k zemljiški knjigi, knjige listin, 1807–1844, vpisnik 
sirotinskih zadolžnic, 1821); gospostvo Olimje (zapisnik o inventuri zapuščin, 1800–1806); gospostvo Oplotnica (rustikalna in 
gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1803–1851, vpisnik dolgov, 1843, davčni registri, 1657–1787); gospostvo Oplotnica-Konjice 
(rustikalna zemljiška knjiga, knjiga listin, 1836–1838, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1810–1851); trški magistrat Ormož (sodni zapi-
snik, 1802–1807); gospostvo Paški Grad (ekstrakti sodišča Vransko, zapisnik o inventurah in zapuščinah); gospostvo Pišece 
(dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1801–1851); gospostvo Pleterje (gorska zemljiška knjiga, do-
minikalna in rustikalna zemljiška knjiga na območju sodnega okraja Krško, knjige listin, 1774–1850); gospostvo Podčetrtek 
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(dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1802–1851, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1805–1839); združeni 
gosposki Podčetrtek in Hartenštajn (knjige listin, 1804–1840); združene gosposke Podčetrtek, Hartenštajn in Olimje (knjige listin, 
1818–1835, vpisnik vknjižb in izbrisov); okrajno sodišče Podčetrtek (zapisnik listin, 1851, ekstrakti za občino Rodne); gospostvo 
Podgrad (zemljiška knjiga, knjige listin, 1802–1850, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1818–1850); gospostvo Pogled (dominikalna, 
rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1805–1846); posestvo Ponikva, Selce (zemljiška knjiga, knjige listin, 1811–1850); 
župnijsko imenje Ponikva (zemljiška knjiga, zapisnik listin, 1808–1843); imenje Praproče in Smerek (zemljiška knjiga, knjige listin, 
1792–1852, kupna in jamstvena pisma, 1814–1850); gospostvo Prebold (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, zemljiška knjiga 
zaščitnih podložnikov, knjige listin, 1807–1851); gospostvo Prešnik (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga); mino-
ritsko gospostvo Ptuj (rustikalna in gorska zemljiška knjiga); trg Radeče (zemljiška knjiga); gospostvo Radeče (zemljiška knjiga, 
knjige listin, 1815–1850, ženitne pogodbe, 1799–1850); imenje Radeče (zemljiška knjiga, knjiga listin, 1815–1842); gospostvo 
Ranšperk (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1803–1851, vpisnik sirotinskih zadolžnic, 1809–1836); imenje Ra-
yershof (zemljiška knjiga, knjiga listin, 1802–1833); gospostvo Rekštajn (gorska zemljiška knjiga, knjiga listin, 1807–1845); go-
spostvo Rifnik (gorska zemljiška knjiga); trški magistrat Rogatec (zemljiška knjiga, knjige listin, 1810–1845); nadžupnijsko 
imenje Rogatec (rustikalna in gorska zemljiška knjiga nadžupnijskemu imenju inkorporiranega beneficija sv. Katarine, knjige 
listin, 1804–1850); okrajno sodišče Rogatec (knjiga listin, 1850–1851); gospostvo Rotenturn pri Slovenj Gradcu (laudemialni 
zapisnik, 1779–1824, knjige listin, 1795–1818); združene gosposke Rotenturn, Valdek, Hartenštajn (kupna pisma, 1795–1804); 
združene gosposke Rotenturn, Hartenštajn, Vodriž in imenja Zavlar, sv. Janez, sv. Nikolaj (kupna pisma, 1834); imenje Rožni 
dvor (knjige listin, 1815–1850, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1815–1850); imenje Ruda (zemljiška kniga, knjige listin, 1810–1849); 
posestvo Rosem pri Pragerskem (vpisnik izbrisov); trg Sevnica (zemljiška knjiga, knjige listin, 1780–1851, gospostvo Slovenska 
Bistrica (gorska zemljiška knjiga); eksminoritsko gospostvo Slovenska Bistrica (dominikalna in rustikalna zemljiška knjiga); 
gospostvo Socka pri Taboru (dominikalna in rustikalna zemljiška knjiga, vpisnik vinskih dajatev, 1797–1811, knjige listin, 
1811–1834, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1829–1839); imenje Spodnji Ekenštajn (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjiga listin, 
1834–1853); gosposka Spodnji Lanovž (zemljiška knjiga, zapisnik listin, 1804–1850); vpisnik vknjižb in izbrisov, 1803–1842); 
župnijsko imenje Spodnja Polskava (dominikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1805–1850); gosposka Spodnja Pol-
skava (knjiga listin, 1804–1828); imenje Spodnja Radelca (dominikalna in rustikalna zemljiška knjiga); gospostvo Spodnja 
Sevnica (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1800–1850); gospostvo Strmol (dominikalna, rusti-
kalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1803–1848); župnijsko imenje Svibno (gorska zemljiška knjiga, zemljiška knjiga 
hub, knjige listin, 1799–1850, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1840–1850); gospostvo Svibno (knjige listin, 1772–1853); gospostvo 
Stopnik (zemljiška knjiga, knjige listin, 1806–1850, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1805–1844); državno imenje sv. Duh (knjige listin, 
1804–1840, vpisnik vknjižb in izbrisov); župnijsko imenje sv. Ilija v Šentilju (zemljiška knjiga in knjiga listin, od 1753); župnijsko 
imenje sv. Janez na Vinski Gori (zemljiška knjiga); župnijsko imenje sv. Martin pri Šaleku (zemljiška knjiga); župnijsko imenje sv. 
Mihaela pri Šoštanju (zemljiška knjiga, knjiga listin, od 1802); župnijsko imenje sv. Križ pri Rogaški Slatini (zemljiška knjiga); 
župnijsko imenje sv. Pavel pri Preboldu (zemljiška knjiga, knjige listin, 1812–1850); župnijsko imenje sv. Pongrac v Grižah (ze-
mljiška knjiga s knjigo listin, 1826–1850); gospostvo Šalek (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 
1830–1845, vpisnik sirotinskih obveznic); gospostvo Šenek (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, izpiski iz zemlji-
ške knjige urada Šenek in Polzela, knjige listin, 1820–1840, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1830–1850); župnijsko imenje Šentjernej 
(knjige listin, 1828–1850); trg Šentjur (zemljiška knjiga); župnijsko imenje Šentjur (zemljiška knjiga, knjigi listin, 1801–1851); 
dekanija Škale (zemljiška knjiga, knjige listin, 1799–1842, vpisni vknjižb in izbrisov, 1805–1850, sirotinska knjiga, depozitna 
glavna knjiga); gospostvo Šmarje pri Jelšah (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1805–1833, vpisnik 
vknjižb in izbrisov, 1800–1833); župnijsko imenje Šmarje pri Jelšah (zemljiška knjiga, dopolnilo k zemljiški knjigi, knjige listin, 
1828–1836); imenje Šmarje pri Sevnici (dominikalna zemljiška knjiga, knjiga listin, 1796–1845); cerkveno imenje Šmartno ob 
Paki (rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjigi listin, 1796–1849, vpisnik vknjižb); gospostvo Šoštanj (zemljiška knjiga urada 
Topolšica, dominikalna zemljiška knjiga, knjige listin, 1809–1848); trg Šoštanj (zemljiška knjiga, knjige listin, 1822–1850, siro-
tinski dnevnik, 1847–1850, depozitna glavna knjiga, 1846–1849); gospostvo Štrovsenek (dominikalna in rustikalna zemljiška 
knjiga, knjiga listin, vpisnik vknjižb, 1808–1850); gospostvo Tabor (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige 
listin, 1802–1851, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1819–1849); žlahtnija Teharje (zemljiška knjiga uradov Kasaze, Kapla in Selo, knjigi 
listin, 1821–1850, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1846); župnijska cerkev sv. Martina in podružnic sv. Ane in sv. Lovrenca (zemljiška 
knjiga in popis ustanov župnijske cerkve sv. Martina in podružnic sv. Ane in sv. Lovrenca); župnijsko imenje Trbovlje (zapisnik 
o spremembi posesti); gospostvo Trebnik (zemljiška knjiga, davčni registri, 1753–1790); gospostvo Trnava pri Žovneku (zapisnik 
zemljiških parcel); gospostvo Turn (zemljiška knjiga, knjige listin, 1804–1845, sirotinski vpisnik zadolžnic, 1800–1844); Turn pri 
Šaleku (knjige listin, 1836–1848, depozitni dnevnik, depozitna glavna knjiga); gospostvo Velenje (dominikalna, rustikalna in 
gorska zemljiška knjiga, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1814–1848, sirotinska knjiga, depozitna knjiga); imenje sv. Marije v Velenju 
(zemljiška knjiga, knjige listin, 1800–1852, sirotinska knjiga, vpisnk vknjižb in izbrisov, 1821–1850); komenda Nemškega viteške-
ga reda/Velika Nedelja (sodni zapisnik, 1806, knjiga listin, 1808–1839, sirotinska knjiga, knjiga aktiv in dolgov, 1796–1825, 
knjiga dolgov, izvirajočih iz dediščin); imenje Velika vas (dominikalna in rustikalna zemljiška knjiga, indeks k zemljiški knjigi); 
župnijsko imenje Videm (knjigi listin, 1821–1851, sirotinska knjiga); imenje Vina Gorica (zemljiška knjiga, knjiga listin); gospostvo 
Vitanje (zemljiška knjiga, knjige listin, 1815–1840, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1832–1850, zaščitna pisma, zapisnik pupilarnih 
obveznic, 1813–1821); gospostvo Vitanje in Jamnik (knjige listin, 1806–1850); trški magistrat Vitanje (zemljiška knjiga); župnijsko 
imenje Vitanje (zemljiška knjiga, vpisnik listin, 1806–1842); Vodriž (zaščitna pisma, 1815–1820); imenje Voglovo (zemljiška 
knjiga, zapisnik o spremembi posesti, 1832–1849, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1836–1849); župnijsko imenje Vojnik (zemljiška 
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knjiga z vloženim vpisnikom pogodb, 1808–1850, zemljiška knjiga župnijske cerkve sv. Jerneja in podružnice sv. Florjana, ze-
mljiška knjiga z magistratom združenega imenja sv. Jerneja, zemljiška knjiga z magistratom združenega imenja sv. Florjana); 
magistrat Vojnik (zemljiška knjiga, knjige listin, 1755–1845, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1801–1838); župnijsko imenje Vransko 
(zemljiška knjiga, knjige listin, 1825–1832, vpisnik vknjižb in izbrisov); sodišče Vransko (prehodna zemljiška knjiga, register za 
razna gospostva, indeks za razna gospostva); gospostvo Vrbovec (ekstrakti sodišča Gornji Grad); imenje Weixelbach (zemljiška 
knjiga, seznam posesti vpisane v zemljiško knjigo Weixelbach, ki je spadala pod sodni okraj Krško, 1850); gospostvo Zalog, 
Grmovje, Soteska (dominikalna, urbarialna in gorska zemljiška knjiga, zapisnik o spremembi posesti, 1810–1849, vpisnik vknjižb 
in izbrisov); imenje Zaselo (zemljiška knjiga); gospostvo Zbelovo (urbarialna, dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knji-
ga, knjige listin, 1802–1850, sodni zapisnik, 1807, 1823, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1818–1846, ženitne pogodbe, 1807–1814, si-
rotinske zadolžnice, 1821–1845); imenje Zgornja Radelca (knjige listin, 1833–1850); gospostvo Zgornja Sevnica (dominikalna, 
rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1814–1850, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1824–1851, vpisnik ženitnih pogodb, 
1817–1840, pupilna dolžna pisma, 1799–1840); imenje Zgornji Ekenštajn (zemljiška knjiga, knjiga listin, 1845–1853); gospostvo 
Zgornji Lanovž/Slivnica (zemljiška knjiga, knjige listin, 1783–1814); trški magistrat Žalec (zemljiška knjiga, knjige listin, 1806–1843, 
vpisnik vknjižb in izbrisov, 1839–1843); župnijsko imenje Žalec (zemljiška knjiga, vpisnik listin); župnijsko imenje Žetale (zapisnik 
o spremembi posesti, 1804–1850); gospostvo Žiče (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1782–1848, 
vpisnik ženitnih pisem, zadolžnic, 1800–1819, zapisnik sirotinskih zadolžnic, 1790–1798, zaščitna pisma, 1814–1818, vpisnik 
vknjižb in izbrisov, 1835–1850); gospostvo Žička vas (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, davčna knjiga), go-
spostvo Žovnek (dominikalna, rustikalna in gorska zemljiška knjiga, zemljiška knjiga svobodnih podložnikov, zapisnik o inven-
turi zapuščin, 1808–1843, vpisnik zaščitnih pisem, indeks delovodnikov, 1825–1826); imenje Žusem (dominikalna, rustikalna in 
gorska zemljiška knjiga, knjiga listin, 1801–1819, vpisnik vknjižb in izbrisov, 1820–1850); gospostvo Žusem (dominikalna, rusti-
kalna in gorska zemljiška knjiga, knjige listin, 1800–1850, vpisnik sirotinskih zadolžnic, 1801–1828, vpisnik vknjižb in izbrisov, 
1806–1846); župnijsko imenje Žusem (gorska zemljiška knjiga, knjigi listin, 1801–1847).

SISTEM UREDITVE: krajevni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (H. Zdovc)

ZbIRKA čASOPISOV SI_ZAC/1060

ČAS NASTANKA: 1962–2010
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Revija Tovariš je bila najdena v skladišču leta 2009, Cillier Zeitung in Der Untersteirer je do predaje hranil Jože Četina.
VSEBINA

Tovariš, 1962–1966, Der Untersteirer, 1987–2010, Cillier Zeitung, 1991.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški 
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ZbIRKA NOSIlCeV ZVOKA, SlIKe IN RAčUNAlNIšKIH ZAPISOV SI_ZAC/1240

ČAS NASTANKA: 1944–2003
ZVRST GRADIVA: elektronsko gradivo, zvočni zapisi
OBSEG (v tekočih metrih): 2,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 22 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Za večino gradiva ni znano, kdo ga je hranil pred prevzemom v arhiv. Del vinilnih plošč je hranila Mira Pilih iz Liboj, eno pa 
Srečko Rože iz Lokev.

VSEBINA
Vinilne plošče (klasična glasba, zborovsko petje, govori E. Kardelja, narodno-zabavna in zabavna glasba) – 214 kosov; vide-
otrakovi (reklamni spoti za pijače, turizem, Šolski video) – 26 kosov; magnetofonski trakovi (reklamna besedila za Rogaško 
Slatino, izpovedi borcev narodnoosvobodilne vojne) – 9 kosov; diskete; CD (predstavitev Arhiva Republike Slovenije, 2002; 
nemške nacistične pesmi iz časa okupacije, posneto 2005) – 2 kosa, avdiokasete.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, hrvaški
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PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

ZbIRKA RAZgleDNIC SI_ZAC/1274

ČAS NASTANKA: 1889–1950
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 7 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Gradivo so do predaje arhivu hranili različni ustvarjalci, večinoma je bilo to gradivo pridobljeno z nakupi.
VSEBINA

Razglednice krajev: Artiče, Bele Vode, Bistrica ob Sotli, Bizeljsko, Blagovna, Boč, Bočna, Boštanj, Braslovče, Brestanica, Brežice, 
Bučka, Celje, Čadram, Čateške Toplice, Čatež, Dobje, Dobrna, Donačka Gora, Frankolovo, Gamberk, Globoko pri Brežicah, 
Gomilsko, Gora Oljka, Gorenje, Gornji Grad, Grobelno, Hrastnik, Huda luknja, Jurklošter, Komna, Koprivnica, Kostanjevica na 
Krki, Kozje, Krško, Kum, Laško, Lemberg, Lisca, Ljubno, Loče, Logarska Dolina, Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Žusmu, Loke 
pri Zagorju ob Savi, Luče, Marija Gradec, Medvedjak, Mislinja, Mokrice, Mozirje, Muta, Nazarje, Nemški Dol, Nova Štifta, Novo 
Celje, Ojstrica, Okrešelj, Pečovnik, Pesje pri Velenju, Petrovče, Pišece, Planina pri Sevnici, Podčetrtek, Poljčane, Polje ob Sotli, 
Polzela, Ponikva, Pragersko, Prebold, Pristava, Radeče, Radna, Raka, Rečica ob Savinji, Rimske Toplice, Rinka, Robanov Kot, 
Rogaška Slatina, Rogatec, Senovo, Sevnica, Slivnica pri Celju, Slovensk Bistrica, Slovenske Konjice, Solčava, Sromlje, Stranje, 
Svete Gore pri Bistrici ob Sotli, Sveti Rok, Šalek, Šempeter v Savinjski dolini, Širje, Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Sevnici, Šmarjeta 
pri Rimskih Toplicah, Šentjur pri Celju, Šmartno ob Paki, Šmartno v Rožni dolini, Šoštanj, Štore, Tabor pri Vranskem, Teharje, 
Topolšica, Trbovlje, Trojane, Turn pri Krškem, Velenje, Videm pri Krškem, Vinska Gora, Vitanje, Vransko, Vrh nad Laškim, Vrbje 
pri Žalcu, Zagorje ob Savi, Zalog, Zidani Most, Zreče, Žalec, Žiče.

SISTEM UREDITVE: krajevni
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2009)

FOtOteKA CIgleNečKI šmARje PRI jelšAH SI_ZAC/1278

ČAS NASTANKA: 1930–1940
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Slavko Ciglenečki (1910–2007) je bil fotografski mojster v Šmarju pri Jelšah in častni občan občine Šmarje pri Jelšah.
HISTORIAT FONDA

Gradivo je bilo pred predajo v lasti ustvarjalca.
VSEBINA

13 fotografij skupin, posameznikov, dogodkov, objektov.
SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2003)

ZbIRKA OSebNIH DOKUmeNtOV SI_ZAC/1285

ČAS NASTANKA: 1836–1968
ZVRST GRADIVA: tiski, rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT FONDA

Del dokumentov je bil del del fonda Premogovnik Senovo, del Okrajnega sodišča Celje ter drugih fondov in zbirk.
VSEBINA

Osebne izkaznice; potni listi; matični listi; članske izkaznice družbenopolitičnih organizacij in društev; delavske knjižice; udar-
niška izkaznica; spričevala; prometne knjižice; prometno dovoljenje; vozniško dovoljenje.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
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JEZIK: slovenski, nemški, angleški
PISAVA: gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano. 

ZbIRKA PlAKAtOV SI_ZAC/1286

ČAS NASTANKA: 1848–2010
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 10 map
HISTORIAT FONDA

Filmske plakate je do predaje arhivu hranil Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, del plakatov je hranil Muzej Velenje, del 
Kullturna skupnost Mozirje, del pa politične stranke.

VSEBINA
Razglas spodnjeavstrijskega predsednika vlade o dogodkih 13. marca 1848; plakati iz časa okupacije, 1941–1945 (obvestila o 
streljanju talcev, 1941–1943, razni); plakati ob kulturnih prireditvah, 1929–2006; plakati ob praznikih občin in krajevnih sku-
pnosti ter obletnicah dogodkov iz obdobja narodnoosvobodilnega boja, 1956–1991; turizem, 1962–2006; šport in rekreacija, 
1974–2007; planinstvo, 1984–1985; lovci; čebelarji, 1981–1986; ribiči, 1964; gasilci, 1983–1987; šoferji in avtomehaniki, 1985; 
politične stranke, sindikati, volitve, 1992–2008; različne razstave in nasveti kmetovalcem, 1954–1984; sejmi, 1934–1999; različne 
prireditve, festivali, razstave, pogovori in predavanja, 1950–2006; zadruge, 1945–1946; razglasi civilnih in vojaških oblasti, 
1934–1996; izobraževanje, 2003–2005; filmski plakati, 2003–2005; ekonomska propaganda za izdelke in storitve, 2004–2005.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2010)

ZbIRKA geOgRAFSKIH KARt SI_ZAC/1293

ČAS NASTANKA: 1590–1986
ZVRST GRADIVA: kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 198 map
HISTORIAT FONDA

Zbirka geografskih kart je nastala leta 2002 zaradi na novo pridobljenega kartografskega gradiva (z nakupi, prevzemi gra-
diva uprave), ki ga ni bilo moč popisati in umestiti hkrati s spisovnim gradivom. V zbirko so uvrščeni samo dokumenti, ki niso 
nastali ob delovanju prevzetih ustvarjalcev.

VSEBINA
Tiskane in risane geografske karte.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški, latinski, italijanski, francoski, angleški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

ZbIRKA gRAFIK KRAjeV SI_ZAC/1294

ČAS NASTANKA: 1750–1900
ZVRST GRADIVA: kartografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 
HISTORIAT FONDA

Zbirka grafik krajev je bila oblikovana leta 2002 za popis in ureditev grafičnega gradiva, ki ga je Zgodovinski arhiv Celje začel 
intenzivno pridobivati z nakupi, v zbirko pa so bili vključeni tudi tovrstni dokumenti, ki so se ohranili z drugim (spisovnim) 
gradivom.

VSEBINA
Grafični listi krajev: Blagovna, Braslovče, Brestanica, Brežice, Celje, Donačka Gora, Dunaj, Frohnleiten, Gornji Grad, Hrastnik, 
Laško, Logarska dolina, Mürzzuschlag, Novi Klošter, Novo Celje, Ojstrica, Olimje, Paški Grad, Pilštanj, Planina pri Sevnici, 
Podčetrtek, Podgrad, Prebold, Ranšperk, Rimske Toplice, Rogaška Slatina, Rogatec, Sevnica, Slovenske Konjice, Strmol pri 
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Rogatcu, Studenice, Šalek, Šoštanj, Štrovsenek, Tabor pri Vojniku, Turn pri Velenju, Vitanje, Vojnik, Zalog, Zbelovo, Zidani 
Most, Žovnek, Žusem. 

SISTEM UREDITVE: krajevni
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

ZbIRKA SlIK OSebNOStI SI_ZAC/1295

ČAS NASTANKA: 1561–1985
ZVRST GRADIVA: grafično gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 96 map
HISTORIAT FONDA

Zbirka slik osebnosti je bila oblikovana leta 2002 za popis in ureditev gradiva, ki ga je Zgodovinski arhiv Celje začel intenzivno 
pridobivati z nakupi, v zbirko pa so bili vključeni tudi tovrstni dokumenti, ki so se ohranili z drugim (spisovnim) gradivom.

VSEBINA
Grafični listi, fotografije: nadvojvoda Janez Habsburški, nadvojvoda Rudolf Habsburški, Josip Juraj Strossmayer, cesar Fer-
dinand I. Habsburški, cesar Karel I. Habsburški, cesar Franc Jožef I., vitez Georg von Schönerer, grof Eduard von Taafe, Josip 
Broz Tito, Edvard Kardelj, Rudolf Maister, Vladimir Iljič Uljanov Lenin, Ulrik II. Celjski, Avgust Friderik Seebacher, Aleksander I. 
Karađorđević, Andrej Kalan, Josip Vidmar.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški, slovenski, srbohrvaški
PISAVA: gotica (tisk), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek, 2010) 

ZbIRKA VOščIlNIC SI_ZAC/1313

ČAS NASTANKA: 1918–2006
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT FONDA

Zbrano iz različnih virov.
VSEBINA

Voščilnice za božič, novo leto, veliko noč, rojstni dan, god, državne praznike, 1918–2006.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (I. Mulej, 2008)

ZbIRKA štAmPIljK SI_ZAC/1314

ČAS NASTANKA: ok. 1918–ok. 1950
ZVRST GRADIVA: grafično gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT FONDA

Zbrano iz različnih virov.
VSEBINA

11 štampiljk: magistrat Mozirje; Štajerska domovinska zveza Mozirje; Počitniška zveza Jugoslavije, aktiv Mozirje; Zveza mla-
dine Mozirje in Lepa Njiva.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2007)
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ZbIRKA FOtOgRAFIj SHeRPA Celje SI_ZAC/1395

ČAS NASTANKA: 2000–2005
ZVRST GRADIVA: fotografsko gradivo, elektronsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Fotoreporter Edi Einspieler - Sherpa iz Celja. Fotografska agencija Sherpa je s pretežno novinarsko fotografijo na slovenskem 
in tudi tujem prizorišču prisotna od leta 1992 dalje. Pokriva območje od Rinke do Sotle s poudarkom na Celju z bližnjo okolico.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je do predaje hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Fotografije Celja in okolice, različne prireditve, zgradbe, posamezniki …

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

FOtOteKA šeNtjURSKe NOVICe šeNtjUR SI_ZAC/1447

ČAS NASTANKA: 1917–2006
ZVRST GRADIVA: fotografsko in elektronsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Lokalni časopis, lastnik Franc Kovač. Prva številka je izšla 22. aprila 1993, naklada je v najboljših časih dosegla tudi 1.600 
izvodov. Prva barvna in grafično modernejša številka je izšla 21. septembra 1999. Šentjurske novice so leta 2003 obhajale 
10-letnico izhajanja, ki so jo obeležile z izdajo zbornika »10 letnikov Šentjurskih novic«. Prva številka časopisa kot 14-dnevnika 
je izšla 11. oktobra 2005.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranil ustvarjalec.

VSEBINA
Fotografije dogodkov, posameznikov, skupin, objektov, narave.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.



703

SI_ZAC_C.200

temAtSKe ZbIRKe SI_ZAC_C.200

ČAS NASTANKA: 1694–2009
KULTURNI KONTEKST

Arhivska zbirka obsega arhivsko gradivo različnega izvora oziroma različnih ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki je zbrano 
po vsebini in vrstah arhivskega gradiva ter drugih merilih. Tematske zbirke so tako, ne glede na vrsto gradiva, vezane na 
določeno temo.

ZbIRKA gRADIVA RAZlIčNIH PROVeNIeNC IZ čASA OKUPACIje SI_ZAC/0093

ČAS NASTANKA: 1941–1945
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT FONDA

Zbirka je sestavljena iz enot, katerih provenience deloma ni moč ugotoviti. Del jih je bil izvzet iz gradiva fonda dekanija Ro-
gatec, del jih je bil priključen pri urejanju fondov, nastalih v času okupacije, del je bil odkupljen februarja 2003 od g. Bornška.

VSEBINA
Knjiga zalog in blagajniška knjiga policijske menze, 1941; izkaznica invalidskega zavarovanja, 1941; evidenca izdanih domov-
nic; delovodnik, 1942; tri knjige s pregledom plačanih poštnin, 1942–1943; nakaznica za kosila in večerje, 1945; neodposlane 
dopisnice; nemški bankovci; različne publikacije; albumi s propagandnimi razglednicami.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2003)

ZbIRKA tURIStIčNIH IZDAj SI_ZAC/0507

ČAS NASTANKA: 1933–2007
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT FONDA

Gradivo so pred predajo hranili turistično-informacijski centri posameznih krajev.
VSEBINA

Prospekti, zloženke, obvestila o turističnih prireditvah, zemljevidi krajev in področij, ceniki, razglednice, 1933–2007.
SISTEM UREDITVE: krajevni
JEZIK: slovenski, nemški, angleški, francoski, italijanski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2007)

ZbIRKA RAZNIH DOKUmeNtOV INDUStRIjSKIH,  
ObRtNIH IN tRgOVSKIH PODjetIj SI_ZAC/0511

ČAS NASTANKA: 1887–1988
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Zbirko sestavljajo računi, ceniki, razni dopisi in drugi dokumenti, ki so nastali pri poslovanju podjetij na Celjskem. Ti dokumenti 
so v večini primerov bili med gradivom sodišč ter upravnih organov in so bili izločeni pri urejanju posameznih fondov. Ker pa 
imajo pomembno pričevalno vrednost za preučevanje gospodarstva na Celjskem, so bili ohranjeni in tvorijo posebno zbirko, 
ki se še veča. Ti dokumenti niso pomembni zaradi svoje vsebine, ampak izključno zaradi tiskanih glav, v katerih so poleg imen 
pri nekaterih tudi slike podjetij, njihovi zaščitni znaki, letnice njihove ustanovitve in drugi podatki.

VSEBINA
Različni dokumenti industrijskih, obrtnih in trgovskih podjetij (dopisi, računi, itd. z logotopi), 1887–1988.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
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JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (M. Medved, 2000)

ZbIRKA gRADIVA HRANIlNIC IN POSOjIlNIC SI_ZAC/0743

ČAS NASTANKA: 1935–1940
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT FONDA

Gradivo je pred predajo hranil Aleksander Videčnik iz Mozirja.
VSEBINA

Hranilne knjižice različnih hranilnic in posojilnic, 1896–1970; delovna knjižica; obveznice; delnice; gradivo o poslovanju po-
sameznih hranilnic in posojilnic.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2007)

ZbIRKA gRADIVA O mlADINSKem VARčeVANjU SI_ZAC/0783

ČAS NASTANKA: 1969–1978
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Pionirske hranilnice so bile ustanovljene po letu 1969. Delovale so do leta 1978. Prvi svet mentorjev hranilničarjev celjske regije 
je bil v Podčetrtku. Jože Brilej je bil začetnik pionirskega hranilnštva v Jugoslaviji.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo arhivu hranil Aleksander Videčnik.

VSEBINA
Zapisi Aleksandra Videčnika in ostalih avtorjev o pionirskih hranilnicah in varčevanju mladine, 1969–1978; gradivo o posame-
znih pionirskih hranilnicah, 1970–1976; gradivo o srečanjih hranilničarjev, 1972–1978; usposabljanje uslužbencev, 1972–1978.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (J. Majcen) 

ZbIRKA CeHOVSKIH DOKUmeNtOV SI_ZAC/0786

ČAS NASTANKA: 1700–1891
ZVRST GRADIVA: spisovno in listinsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 9,0
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 90 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Do prvega močnejšega udarca cehovski obrti je prišlo že leta 1527, ko je deželni knez Ferdinand I. odločneje posegel v sklice-
vanje cehovskih skupščin, prepovedal samovoljno cehovsko »sodstvo«, odpravil dogovorno določanje cen in samooklicane 
cehovske praznike ter uveljavil nekaj novosti pri podeljevanju novih mojstrstev. Pomočnike so hoteli z novim redom tesneje 
navezati na delavnico (onemogočiti pretirano menjavanje delodajalcev), obenem pa jih disciplinirati. Že tedaj je deželni knez 
skušal odpraviti omejevanje števila pomočnikov na posamezno delavnico in urediti pravila, po katerih bi lahko do podpor iz 
skladnice (blagajne) prišli tudi potrebni pomočniki. Nova cezura v delovanju cehov je napočila z reformacijo in protireformacijo 
sredi 16. stoletja. Številna nova verska določila (zlasti določila o obveznem udeleževanju obredov) in potenciranje pomena 
»prave krščanske vere« pri potrjevanju cehovskih privilegijev, naj bi tudi v sicer večinoma katolištvu zveste obrtniške vrste vnesle 
disciplino protireformacijskega gibanja. Namesto precej samostojnih in strokovno neodvisnih lokalnih cehov, ki jih je poznal 
srednji vek, je doba protireformacije uveljavila vertikalno delitev skladnic (v vrhu so bile glavne graške skladnice, nižje pa razne 
četrtne – tudi Celje jih je imelo še v novi vek nekaj s tem imenom – in stranske). V tem obdobju velja med monarhi, ki so se 
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intenzivneje ukvarjali z reguliranjem obrti (in drugega neagrarnega gospodarstva) omeniti tudi Ferdinanda III. (1637–1657) 
in Leopolda I. (1657–1705). Potenciranje versko-bratovščinske vloge cehov je prekinilo obdobje prosvetljenega absolutizma. 
Razen znamenitega obrtnega reda iz leta 1732 je habsburška država v obravnavanem obdobju še s številnimi drugimi, pretežno 
zakonskimi akti pa tudi z drugačnimi spodbudami, temeljito posegla v tedaj že preraščeno cehovsko organizirano obrt. Dva 
glavna cilja državnega poseganja v obrt sta nedvomno bila usklajevanje obstoječega obrtnega (nenapisanega in napisanega) 
prava z novimi državnopravnimi akti in novim državnim mehanizmom (temelječim na moderni absolutistično-centralistični 
državni ureditvi) ter intenzivna komercializacija obrti (tržna orientacija določenih panog). Spremembo v odnosu države do 
neagrarnega gospodarstva je denimo najprej napovedalo obdobje cesarja Franca I. na prelomu stoletja, ko je za 18. stoletje 
značilno dekretalno reguliranje gospodarstva zamenjala skoraj neomejena svoboda za razvoj osebne gospodarske inicia-
tive, v to obdobje pa sodijo tudi poskusi formiranja gospodarskih združenj/zbornic kot pospeševalcev in financerjev novih 
gospodarskih panog. Najkorenitejši poseg v zaprašeno obrtno strukturo je pomenil obrtni red z dne 20. 12. 1859. Obrti so bile 
poslej razdeljene na proste (obrtni list zanje je bilo moč dobiti s samim naznanilom/prijavo) in koncesionirane (vezane so bile 
na določena strokovna znanja in na pridobitev obrtnega dovoljenja). Z določili tega reda predvidena moderna obrtniška 
združenja so dokončno postala zgolj strokovno-povezovalne interesne združbe – pravne osebe, ki so v splošnih vprašanjih 
zavezane k spoštovanju splošnih normativnih aktov (nadzor nad tem je poverjen upravnim oblastem).

HISTORIAT FONDA
Nekaj gradiva za zbirko cehov je bilo najprej izločenega iz zbirke listin, posamezni dokumenti pa tudi iz drugih zbirk ali 
pridobljeni z menjavo z drugimi arhivi.

VSEBINA
Potrditve cehovskih pravil, 1706–1770; učna pisma, 1754–1937; cehovske knjige – blagajniške, vajeniške, pomočniške, mojstrske, 
1759–1891; knjige zapisnikov,1890–1892.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: nemški, slovenski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), humanistika (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (A. Žižek)

DeželNA KOmISIjA ZA ODmeRO ZemljIšKegA DAVKA gRADeC SI_ZAC/0805

ČAS NASTANKA: 1855–1913
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 6 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Davčna administracija v Gradcu je bila ustanovljena na osnovi odloka finančnega ministrstva z dne 25. marca 1851, delovati 
pa je začela 1. aprila 1852.

HISTORIAT FONDA
Gradivo so po prenehanju delovanja ustvarjalca hranili v Štajerskem deželnem arhivu Gradec.

VSEBINA
Lokalne cene pridelkov, vina, lesa, dela dninarjev, 1855–1869, seznam cen pri prosti kupoprodaji posameznih zemljiških 
parcel glede na kakovostni razred, 1874; zbirni pregled sodnih davčnih cenitev celotnih gospostev, pregled sodnih cenitev pri 
kupoprodaji celotnih gospostev, 1855–1869; odmera davka pri zakupu pašnikov, travnikov gozdov, 1871; zbirni pregled prodaj 
celotnih gospostev, 1874, razlike v donosnosti pri gozdnih zemljiščih; izvlečki iz cenitvenega elaborata (davčni okraj Brežice, 
Gornji Grad, Laško, Prebold); deželna meja med Štajersko in Kranjsko, od Vidma do Brežic (izmere), 1912–1913.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis), latinica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 2010) 

ZbIRKA DOKUmeNtOV, NAStAlIH NA OSVObOjeNem KOZjANSKem SI_ZAC/1021

ČAS NASTANKA: 1938–1945
ZVRST GRADIVA: tiski, rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT FONDA

Ni znano, kdo je gradivo hranil pred prevzemom v arhiv.
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VSEBINA
Poročni list, 1938; rojstni list, 1942; osebne izkaznice, 1942; potrdila, dovoljenja, 1944; pesmarica Naša pesem, ki jo je izdalo 
poverjeništvo Izvršnega odbora Osvobodilne fronte za Štajersko, 1944.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski, nemški
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich)

VARIA SI_ZAC/1030

ČAS NASTANKA: 1694–1968
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 1,6
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 16 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Gradivo je bilo deloma najdeno v skladišču, deloma so ga hranilii različni donatorji, Pokrajinski muzej Celje, Študijska knji-
žnica Celje …

VSEBINA
Gradivo sodišč, upravnih organov, gospodarskih subjektov, društev, zadrug, policije, cerkve, posameznikov …

SISTEM UREDITVE: 
JEZIK: slovenski, nemški, latinski
PISAVA: gotica (rokopis), gotica (tisk), latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ZbIRKA gRADIVA ZA ZgODOVINO ZASAVjA IN POSAVjA SI_ZAC/1052

ČAS NASTANKA: 1942–1960
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT FONDA

Del gradiva je pred predajo hranila Lidija Ojsteršek, drugi del (diplomsko nalogo) pa Rado Vodenik.
VSEBINA

Zagorska zgodovina, 1942; poročilo o delu krajevne organizacije Antifašistične fronte žensk, 1948; seminarska naloga Antonije 
Habicht o trboveljskem okraju; fotografije dela v rudniku in krajev v Posavju in Zasavju, 1960.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

ZbIRKA gRADIVA VOlIteV IN POlItIčNIH StRANK SI_ZAC/1224

ČAS NASTANKA: 1988–2009
ZVRST GRADIVA: spisovno in elektronsko gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,3
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 3 arhivske škatle
HISTORIAT FONDA

Gradivo so pred predajo hranile različne politične stranke.
VSEBINA

Volilno propagandno gradivo političnih strank (plakati, zloženke, video kaseta): lokalne volitve, 2002, 2006, 2010, predse-
dniške volitve, 2002, 2007, volitve v evropski parlament, 2004, 2009, parlamentarne volitve, 2004, 2008; spisovno gradivo iz 
časa pred nastankom političnih strank.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)
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ZbIRKA gRADIVA O ROKOmetU V CeljU SI_ZAC/1231

ČAS NASTANKA: 2004–2008
ZVRST GRADIVA: tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT FONDA

Del gradiva je pred predajo hranil Turistično-informacijski center Celje, del pa Metka Bukošek.
VSEBINA

Koledar prvenstva, razglednice, brošure, vstopnice, plakat, publikacije rokometnega kluba v Celju, 2004; koledar Rokometni 
klub Celje s slikami ekip, 2008.

SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2009)

ZbIRKA POPIS VOjNIH žRteV 1941–1945 bRežICe SI_ZAC/1310

ČAS NASTANKA: po 1950
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,7
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 27 arhivskih škatel
HISTORIAT FONDA

Gradivo je pred predajo hranil Posavski muzej Brežice.
VSEBINA

Popisne pole žrtev vojnega nasilja.
SISTEM UREDITVE: abecedni, krajevni
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ZbIRKA gRADIVA PIHAlNIH gODb SI_ZAC/1312

ČAS NASTANKA: 1919–2002
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT FONDA

Zbrano iz različnih virov.
VSEBINA

Fotografije, publikacije ob jubilejih, gradivo združenja pihalnih orkestrov celjskega območja s sedežem v Žalcu.
SISTEM UREDITVE: kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2007)

ZbIRKA KOmISIje ZA IZVAjANje ZAKONA O POPRAVI KRIVIC SI_ZAC/1345

ČAS NASTANKA: 1997–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 2,8
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 28 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic je nastala na podlagi Zakona o popravi krivic (Ur. l. 
RS, št. 70/2005), ki ureja pravico do povrnitve škode in pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bivšim političnim 
zapornikom in svojcem po vojni pobitih oseb, postopek za uveljavljanje teh pravic ter organe, ki odločajo o teh pravicah. 
Komisija odloča o priznanju statusa bivšega političnega zapornika oz. svojca po vojni pobite osebe, o priznanju pravice do 
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odškodnine in vštetju časa odvzema prostosti v pokojninsko dobo. Za opravljanje strokovnih opravil za Komisijo je bil v okviru 
Ministrstva za pravosodje ustanovljen Sektor za popravo krivic in za narodno spravo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranil član komisije dr. Milko Mikola.

VSEBINA
Zapisniki sestankov komisije s prilogami, 1997–2005.

SISTEM UREDITVE: kronološki, tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ZbIRKA gRADIVA RAZlIčNIH DRUšteV SI_ZAC/1406

ČAS NASTANKA: 1976–2005
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo, tiski
OBSEG (v tekočih metrih): 0,2
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 2 arhivski škatli
HISTORIAT FONDA

Zbrano iz različnih virov.
VSEBINA

Zapisniki, poročila, jubilejne publikacije, dopisi, letaki društev, tiskane internetne strani s (predvsem) celjskega območja.
SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: Gradivo ni popisano.

ZbIRKA gRADIVA KOmISIje ZA RAZISKAVO POVOjNIH PObOjeV,  
PRAVNO DVOmljIVIH PROCeSOV IN DRUgIH NePRAVIlNOStI Celje SI_ZAC/1439

ČAS NASTANKA: 1990–1994
ZVRST GRADIVA: spisovno in rokopisno gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 0,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 1 arhivska škatla
HISTORIAT USTVARJALCA

Skupščina občine Celje je na skupni seji vseh treh zborov 20. decembra 1990 izvolila komisijo za raziskavo povojnih mno-
žičnih pobojev, pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti. Zbirala je gradivo o grobiščih, prejemala izjave in vloge 
občanov. Delovala je vsaj še leta 1994.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranila Mestna občina Celje.

VSEBINA
Zapisniki sej, poročila, gradivo o grobiščih, pisma in vloge občanov, pričevanja o pobojih.

SISTEM UREDITVE: tematski, kronološki
JEZIK: slovenski
PISAVA: latinica (rokopis), latinica (tipkopis ali tisk)
PRIPOMOČKI: arhivski popis
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ZbIRKe ZASebNIH ZbIRAteljeV SI_ZAC_C.300

ČAS NASTANKA: 1696–1981
KULTURNI KONTEKST

Arhivska zbirka obsega arhivsko gradivo različnega izvora oziroma različnih ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki je zbrano po 
vsebini in vrstah arhivskega gradiva ter drugih merilih. Zbirke zasebnih zbirateljev so tiste zbirke, ki so nastajale z aktivnost-
mi posameznikov, predvsem ljubiteljskih zbirateljev. Nastajale so praviloma v daljšem obdobju ter z odločitvijo zasebnika 
zbiratelja, bile predane v hrambo arhivu z darilom, odkupom ali pa kot depozit.

ZbIRKA VIDečNIK AleKSANDeR SI_ZAC/0510

ČAS NASTANKA: 1696–1981
ZVRST GRADIVA: spisovno, rokopisno in fotografsko gradivo
OBSEG (v tekočih metrih): 8,1
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 81 arhivskih škatel
HISTORIAT USTVARJALCA

Aleksander Videčnik se je rodil 11. decembra 1920, v Zgornjo Savinjsko dolino pa je prišel leta 1975 kot upokojeni bančni 
uslužbenec. Ker ga je zanimala zgodovina, se je usmeril v preučevanje kulturne dediščine na tem območju, tudi v občini Na-
zarje. Zanima ga stara arhitektura, poslikave, stare listine, fotografije, knjige, zapisi v raznih kronikah, skratka vse, iz česar je 
mogoče črpati podatke o življenju in delu naših prednikov. Svoje raziskave in dognanja s področja zgodovine in narodopisja 
je zbral in predstavil v več kot dvajsetih knjigah in tako ohranil kasnejšim rodovom dragoceno bogastvo.

HISTORIAT FONDA
Gradivo je pred predajo hranila Kulturna skupnost Mozirje, nastalo je z zbirateljskim delom Aleksandra Videčnika iz Mozirja.

VSEBINA
Gradivo (tudi le kopije) posameznih krajev Gornje Savinjske doline (gradivo društev, gospodarskih subjektov, hranilnic, 
sodišč, upravnih organov, fotografije in osebni dokumenti ter ostalo gradivo posameznikov, publikacije), periodika in tiski 
(1892–1964), razstavni katalogi, molitveniki.

SISTEM UREDITVE: kronološki, krajevni
JEZIK: slovenski, nemški, latinski
PISAVA: latinica (tipkopis ali tisk), latinica (rokopis), gotica (tisk), gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis, prevzemni seznam
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ZbIRKe RePRODUKCIj SI_ZAC_C.400

ČAS NASTANKA: 1970–2005 
KULTURNI KONTEKST

Arhivska zbirka obsega arhivsko gradivo različnega izvora oziroma različnih ustvarjalcev arhivskega gradiva, ki je zbrano po 
vsebini in vrstah arhivskega gradiva ter drugih merilih. Zbirke reprodukcij predstavljajo zbirke mikrofilmov, fotokopij, digi-
talnih posnetkov in drugih oblik reprodukcij arhivskega gradiva, ki se nahaja v arhivu ali pa v drugih istovrstnih ali sorodnih 
ustanovah v domovini in tujini. 

ZbIRKA mIKROFIlmOV SI_ZAC/1119

ČAS NASTANKA: 1980–2005 
ZVRST GRADIVA: mikrofilmi 
OBSEG (v tekočih metrih): 0,5 
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 221 kolutov 
HISTORIAT FONDA 

Zbirka je nastala z mikrofilmanjem originalnega arhivskega gradiva. V veliki večini gre za gradivo, ki se nahaja v Zgodovin-
skem arhivu Celje, manjši del pa so mikrofilmi gradiva, ki se nahaja v nadškofijskih arhivih v Ljubljani in Mariboru.

VSEBINA
Mikrofilmi arhivskih fondov in zbirk Zgodovinskega arhiva Celje: zbirka listin, zbirka urbarjev, zbirka rokopisov, Magistrat 
Celje, Okrožni urad Celje, Okrajna gosposka Laško, Okrajni stavbni urad Celje, Okrajni urad Celje, Okrajni urad Gornji Grad, 
Okrajni urad Šmarje pri Jelšah, Okrajni urad Rogatec, Okrajni urad Konjice, Okrajni urad Vransko, Okrajni urad Kozje, Okrajni 
urad Laško, Okrajno glavarstvo Celje, Železarna Štore, zbirka registrov in kartotek obrtnih, trgovskih in gostinskih obratov ter 
državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena; popis prebivalstva, 1754; matične knjige mestne župnije sv. Danijela Celje.

SISTEM UREDITVE: tematski
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Himmelreich, 2008)

ZbIRKA FOtOKOPIj IZ štAjeRSKegA DeželNegA ARHIVA gRADeC  SI_ZAC/1120

ČAS NASTANKA: 1970–1997 
ZVRST GRADIVA: spisovno gradivo 
OBSEG (v tekočih metrih): 79,7 
KOLIČINA (v tehničnih enotah): 218 arhivskih škatel, 579 knjig 
HISTORIAT FONDA 

Glavnina zbirke je nastala iz fotokopij (večina vezanih v knjige), ki jih je Štajerski deželni arhiv izdelal zase, nato pa leta 1997 
predal slovenskim arhivom. Manjši del zbirke predstavljajo fotokopije, ki jih je celjski arhiv dal izdelati ob evidentiranju ar-
hivskega gradiva.

VSEBINA
Fotokopije arhivov mest in trgov (Braslovče, 1570–1839, Brežice, 1551–1881, Celje, 1459–1850, Konjice, 1783–1816, Laško, 1768–
1808, Lemberg, 1748–1820, Lenart v Slovenskih Goricah, 1565–1823, Ljubno, 1565–1823, Mozirje, 1572–1844, Pilštanj, 1832, Pla-
nina, 1790–1798, Rečica, 1780–1834, Rogatec, 1782–1827, Sevnica, 1561–1848, Vojnik, 1548–1857, Žalec, 1572–1822); cerkvenih 
imenj (Braslovče, 1702–1847, Celje-minoriti, 1773–1829, Celje-opatija, 1770–1873, Črešnjice, 1745, Dobrna, 1772–1803, Gotovlje, 
1694–1842, Griže, 1714–1934, Hoče, 1797, Konjice, 1779–1820, Koprivnica, 1843, Kozje, 1845–1846, Laporje, 1796–1833, Laško, 
1780–1813, Luče, 1731–1833, Mozirje, 1787–1815, Nova Cerkev, 1542–1848, Petrovče, 1798, Pilštanj, 1787, Polzela, 1788–1846, 
Ponikva, 1760–1846, Ptujska Gora, 1720–1850, Razbor, s.d., Rečica, 1791–1816, Rogatec, 1778–1816, Sevnica, 1789–1824, Sladka 
Gora, 1793–1840, Sv. Andraž nad Polzelo, 1780–1851, Sv. Jurij ob Taboru, 1736–1848, Sv. Križ pri Rogaški Slatini, 1588–1814, 
Sv. Pavel pri Preboldu, 1787, Šentjur pri Celju, 1766–1846, Šentilj pod Turjakom, s.d., Šmarje pri Jelšah, 1754–1820, Šmartno 
ob Paki, 1787–1850, Šmiklavž pri Vodrižu, 1786, Trbonje, 1796–1849, Uršlja Gora, 1609–1955, Videm, 1676–1873, Vojnik, 
1648–1849, Vransko, 1690–1844, Žalec, 1798–1823); gospoščin, imenj in posestev (Bizeljsko in Bistrica ob Sotli, 1785–1800, 
Blagovna in Anderburg, 1771–1814, Branek, 1786–1842, Brdce, s.d., Brežice, od 1770, Celje-grofija, 1457–1796, Freudenau za 
urad Črnci, 1780–1802, Deutschlandsberg za urad Zrkovci, 1797–1826, Dobrna, 1515–1844, Dobrnica, 1794–1806, Dobrova 
pri Velenju in Ravne pri Šoštanju, 1787–1838, Ekenštajn, od 1785, Frajštajn, 1779–1798, Frankolovo, 1780–1826, Frajdenek (pri 
Mariboru), s.d., Freisburg pri Gornji Radgoni, 1791–1800, Gornja Radgona, 1773–1776, Gornji Grad, 1560–1810, Grasslovo 
imenje, 1788–1830, Hartenštajn, 1789, Jamnik, 1745–1800, Jelše, od 1755, Jurklošter, 1458–1802, Konjice, 1572–1846, Kozje in 
Pilštanj, 1762–1815, Laško, 1742–1800, Lemberg, 1781–1807, Limbuš, od 1734, Lindek, 1789–1840, Maribor in Betnava, od 1787, 
Marovški dvorec, 1768–1796), Mislinja, 1769–1817, Novi Klošter, 1453–1817, Novo Celje, 1749–1805, Ojstrica, 1791–1794, Olimje, 
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1780–1814, Oplotnica, 1614–1796, Ottersbach, s.d., Paški Grad, s.d., Pilštanj in Galenhofen, 1770, Pišece, 1770–1813, Planina 
pri Sevnici, 1764–1811, Pleterje za urad Slivnica, s.d., Podčetrtek in Hartenštajn, 1737–1804, Podgrad, 1782–1810, Podsreda, 
1628–1812, Prebold, s.d., Prešnik, 1787–1823, Rače, 1782–1789, Rajhenburg in Turn, 1630–1845, Radlje, 1380–1827, Rigonce 
pri Brežicah, 1780–1814, Rogatec, 1301–1810, Rošpoh, od 1798, Ruda, 1743–1810, Sevnica, 1772–1820, Strmol, 1785–1807, 
Studenice, 1780–1825, Sv. Duh v Ločah, 1787–1841, Šahenturn, 1743–1846, Šalek, 1754–1779, Šenek, 1790–1823, Širje, od 1772, 
Šoštanj, 1595–1848, Štrovsenek, 1778–1801, Tabor pri Vojniku, 1772–1802, Teharje, 1574–1814, Trebnik, od 1764, Turn, od 1754, 
Velenje in Gradič, 1760–1815, Vetrinjski dvor, 1798–1810, Vitanje, 1681–1865, Vrbovec in Rudenek, 1541–1817, Zalog, 1793–1809, 
Zamošak, 1752–1779, Zbelovo, 1753–1810, Zgornji Lanovž, 1786–1818, Žiče, 1651–1799, Žovnek, 1550–1816, Žusem, 1579–1837, 
Weichselbergerjev dvorec v Laškem, od 1788.

SISTEM UREDITVE: krajevni 
JEZIK: nemški
PISAVA: gotica (rokopis)
PRIPOMOČKI: arhivski popis (B. Cvelfar, 1999)
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A
Administrativna šola Celje, 424
Aero Celje, 532
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, 219
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Krško, 219
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Trbovlje, 218
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Velenje, 220
Agraria Brežice, 497
Arbajter Milena, 671
Atletsko društvo Kladivar Celje, 638

B
Bohor Lesna oprema Mestinje, 526
Bohor Šentjur, 530
Bor Laško, 527
Bratovska skladnica Rajhenburg, 480
Brenčič Radovan, 673

C
Celeia - Sad Celje, 509
Celjska obrtna razstava Celje, 563
Celjska posojilnica Celje, 571
Celjska razstava Celje, 563
Celjska turistična zveza Celje, 644
Celjske mesnine Celje, 510
Celjski sejem Celje, 565
Celjsko pevsko društvo Celje, 630
Celjsko strelsko društvo Celje, 634
Center interesnih dejavnosti Celje, 443
Center za socialno delo Brežice, 223
Center za socialno delo Sevnica, 224
Center za socialno delo Trbovlje, 227
Cerkveni konkurenčni odbor Celje, 652
Ceste-kanalizacije Celje, 547
Cestno podjetje Celje, 551
Cinkarna Celje, 531

Č
Čebelarska zveza celjske regije Celje, 646
Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje, 645
Črnej Janez, 672

D
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Brežice, 221
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, 221
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje - izpostava 

Slovenske Konjice, 220
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Velenje, 220
Davčni urad Kostanjevica, 222
Dečko Ivan, 673
Dekliška šola šolskih sester v Celju, 382
Delavska univerza Brežice, 436
Delavska univerza Mozirje, 437
Deloza Zagorje, 521
Deška osnovna šola Celje, 382
Deželna komisija za odmero zemljiškega davka Gradec, 705
Deželni svetnik okrožja Brežice, 21
Deželni svetnik okrožja Celje, 18
Deželni svetnik okrožja Trbovlje, 19
Deželno sodišče Celje, 293
Deželsko in krajevno sodišče gospoščine Zbelovo, 267
Deželsko in krajevno sodišče Planina pri Sevnici, 236
Deželsko sodišče Bizeljsko, 277
Deželsko sodišče Laško, 235
Deželsko sodišče Podsreda, 236
Deželsko sodišče Šoštanj, 237
Deželsko sodišče Velenje, 277

Dijaški dom Krško, 442
Dnevno zavetišče v Celju, 391
Dolenc Milan, 679
Dom onemoglih Vojnik, 477
Dom počitka Šalek, 476
Dom upokojencev Polzela, 477
Društvo gluhih in naglušnih Celje, 643
Društvo izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav Celje, 623
Društvo mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko v času 1941–1945 

Celje, 640
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske Celje, 640
Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi, 627
Društvo Rdečega križa Dobrna, 626
Društvo Teharski otroci Celje, 642
Društvo za varstvo okolja Celje, 643
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Celje, 312
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Krško, 313
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Žalec, 313
Državna dvorazredna trgovska šola Celje, 423

E
Elektro Celje, 548
Elektro Trbovlje, 548
Elektronika Velenje, 542
Elkroj Mozirje, 520
EMO San Celje, 537
Enorazredna ljudska šola Podkraj, 385
Es Franc, 673
ETI Elektroelement Izlake, 542
Etol Celje, 533

F
Ferralit Žalec, 535
Finomehanika Celje, 565
Fiori Štore, 513
Fotolik Celje, 565
Fototeka Božič, 694
Fototeka Ciglenečki Šmarje pri Jelšah, 699
Fototeka časopisa Naš glas Krško, 690
Fototeka Pelikan, 694
Fototeka Šentjurske novice Šentjur, 702
Fototeka Videčnik, 694

G
Gasilsko društvo Ponikva, 370
Gimnazija Brežice, 416
I. gimnazija v Celju, 415
II. gimnazija Celje, 415
Gimnazija Trbovlje, 414
Glavna, deška in dekliška osnovna šola Celje, 381
GLIN Nazarje, 529
Glinšek Ivan, 680
Gollitsch Eduard, 674
Gorenje Velenje, 538
Gospodarska zbornica Celje, 487
Gospodinjska šola Frankolovo, 438
Gospoščina Gornji Grad, 659
Gospoščina Rajhenburg, 662
Gospoščina Šoštanj, 661
Gospoščina Turn pri Velenju in Šalek, 661
Gostinska zbornica za okraj Celje, 488
Gostinsko podjetje Rudar Trbovlje, 558
Gostišče Dimnik Trbovlje, 560
Gostišče Klek Trbovlje, 559
Gostišče Na hribčku Trbovlje, 559
Gostišče Pod Klečko Trbovlje, 559
Grabar Franc, 671
Gradbeni odbor za rekonstrukcijo in zaščito rimskih izkopanin v 

Šempetru, 448
Gradbeno podjetje Graditelj Trbovlje, 550

Kazalo fondov in zbirk po abecednem redu naslovov
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Gradis Celje, 552
Gradišnik Fedor, 674
Graščina Ponikva, 660

H
Haas von Eleonora, 675
Hmezad Žalec (strokovni izpiti), 566
Hmezad Grames Žalec, 563
Hočevar Janko, 680
Horvatič Ivan Slavko , 678
Hranilnica in posojilnica Ljubno, 573
Hranilnica in posojilnica Polzela, 572
Hranilnica in posojilnica Sveta Kunigunda, 568
Hranilnica in posojilnica Žiče, 574
Hranilnica mestne občine Brežice, 570
Hranilno in posojilno društvo Slovenske Konjice, 574
Hrašovec Milko, 675
Hribernik Franc, 675

I
Industrijska kovinarska šola Celje, 422
Industrijska kovinarska šola Štore, 422
Ingrad VNG, 551
Inštitut za balneologijo in klimatologijo Celje, 456
Iskra, industrijska elektronika Kostanjevica, 542
ITC Celje, 491

J
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna 

izpostava Mozirje, 452
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna 

izpostava Žalec, 452
Javno tožilstvo Krško, 308
Jezernik Karel, 672
Jugoslovanska matica, podružnica Zagorje ob Savi, 641
Juteks Žalec, 514
Jutranjka Sevnica, 522
Južnoštajerska hranilnica v Celju, 571

K
Keramična industrija Liboje, 543
Kino Šentjur, 451
Kinopodjetje Celje, 452
Kislinger Juro, 676
Klavnica Petrovče, 509
Klima Celje, 539
Klub kulturnih delavcev Ivan Cankar Celje, 629
Klub slovenskih kolesarjev Celje, 634
Kmečka hranilnica in posojilnica v Konjicah, 569
Kmečka hranilnica in posojilnica Vitanje, 570
Kmetijska zadruga Bočna, 496
Kmetijska zadruga Gornji Grad, 494
Kmetijska zadruga Ljubno, 494
Kmetijska zadruga Nova Štifta, 495
Kmetijska zadruga Šmartno ob Dreti, 496
Kmetijska zadruga Telče, 498
Kmetijska zadruga Trnava Gomilsko, 493
Kmetijska zadruga Tržišče-Šentjanž, 495
Kmetijsko gospodarska šola Brežice, 438
Kmetijsko gospodarska šola Dobrna, 439
Kmetijsko gospodarska šola Raka, 434
Kmetijsko gospodarska šola Vojnik, 435
Kmetijsko gospodarstvo Šalek, 500
Knjižnica Sevnica, 447
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, 446
Knjižnica Velenje, 447
Kočevar Štefan, 681
Kolšek Alenka, 670
Kolšek Konrad, 680
Konfekcija Mont Kozje, 521
Konus Slovenske Konjice, 517
KORS Rogaška Slatina, 519
Kosi Anton, 683

Kovinotehna Celje, 555
Kovinsko podjetje Kovo Vransko, 536
Krajevna skupnost Bistrica ob Sotli, 211
Krajevna skupnost Medlog, 210
Krajevna skupnost Ponikva, 211
Krajevna skupnost Tabor, 210
Krajevna skupnost Vitanje, 211
Krajevni ljudski odbor Arja vas, 164
Krajevni ljudski odbor Artiče, 72
Krajevni ljudski odbor Bele Vode, 72
Krajevni ljudski odbor Bezina, 72
Krajevni ljudski odbor Bizeljsko, 73
Krajevni ljudski odbor Blagovna, 73
Krajevni ljudski odbor Blanca, 73
Krajevni ljudski odbor Bočna, 74
Krajevni ljudski odbor Boštanj, 74
Krajevni ljudski odbor Braslovče, 75
Krajevni ljudski odbor Breg, 75
Krajevni ljudski odbor Brege, 75
Krajevni ljudski odbor Brestovec, 76
Krajevni ljudski odbor Brežice-okolica, 76
Krajevni ljudski odbor Buče, 77
Krajevni ljudski odbor Bučka, 77
Krajevni ljudski odbor Cerovec, 77
Krajevni ljudski odbor Čatež ob Savi, 78
Krajevni ljudski odbor Čeče, 78
Krajevni ljudski odbor Čemšenik, 79
Krajevni ljudski odbor Črešnjevec, 79
Krajevni ljudski odbor Črešnjice, 79
Krajevni ljudski odbor Črneča vas, 80
Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno, 80
Krajevni ljudski odbor Dobje pri Planini, 80
Krajevni ljudski odbor Dobova, 81
Krajevni ljudski odbor Dobovec, 81
Krajevni ljudski odbor Dobrna, 82
Krajevni ljudski odbor Dol pri Hrastniku, 82
Krajevni ljudski odbor Donačka Gora, 83
Krajevni ljudski odbor Dovško, 82
Krajevni ljudski odbor Dramlje, 83
Krajevni ljudski odbor Drensko Rebro, 84
Krajevni ljudski odbor Drešinja vas, 162
Krajevni ljudski odbor Družmirje, 84
Krajevni ljudski odbor Frankolovo, 84
Krajevni ljudski odbor Gabrsko, 85
Krajevni ljudski odbor Galicija, 85
Krajevni ljudski odbor Globoko, 85
Krajevni ljudski odbor Gomilsko, 86
Krajevni ljudski odbor Gorenje, 86
Krajevni ljudski odbor Gorica ob Dreti, 87
Krajevni ljudski odbor Gorjane, 87
Krajevni ljudski odbor Gornji Grad, 87
Krajevni ljudski odbor Gotovlje, 88
Krajevni ljudski odbor Grajska vas, 163
Krajevni ljudski odbor Griže, 88
Krajevni ljudski odbor Grobelno, 89
Krajevni ljudski odbor Grušovlje, 89
Krajevni ljudski odbor Hotunje, 89
Krajevni ljudski odbor Izlake, 90
Krajevni ljudski odbor Jagnjenica, 90
Krajevni ljudski odbor Jelovec, 91
Krajevni ljudski odbor Jurklošter, 91
Krajevni ljudski odbor Kalobje, 91
Krajevni ljudski odbor Kapla vas, 163
Krajevni ljudski odbor Kompolje, 92
Krajevni ljudski odbor Konjiška vas, 92
Krajevni ljudski odbor Kostrivnica, 93
Krajevni ljudski odbor Kotredež, 93
Krajevni ljudski odbor Kozje, 93
Krajevni ljudski odbor Križ, 94
Krajevni ljudski odbor Krmelj, 94
Krajevni ljudski odbor Krška vas, 95
Krajevni ljudski odbor Kuretno, 95
Krajevni ljudski odbor Ledina, 95
Krajevni ljudski odbor Lemberg, 96
Krajevni ljudski odbor Lesično, 96
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Krajevni ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 97
Krajevni ljudski odbor Letuš, 97
Krajevni ljudski odbor Levec, 163
Krajevni ljudski odbor Liboje, 97
Krajevni ljudski odbor Lipoglav, 98
Krajevni ljudski odbor Ljubečna, 98
Krajevni ljudski odbor Ljubija-Lepa Njiva, 99
Krajevni ljudski odbor Ljubnica, 99
Krajevni ljudski odbor Ljubno, 99
Krajevni ljudski odbor Loče, 100
Krajevni ljudski odbor Ločica, 100
Krajevni ljudski odbor Log, 100
Krajevni ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 101
Krajevni ljudski odbor Loke, 164
Krajevni ljudski odbor Loke-Kisovec, 101
Krajevni ljudski odbor Lokovica, 102
Krajevni ljudski odbor Lončarjev Dol, 102
Krajevni ljudski odbor Loška Gora, 102
Krajevni ljudski odbor Luče, 103
Krajevni ljudski odbor Malkovec, 103
Krajevni ljudski odbor Marija Gradec, 104
Krajevni ljudski odbor Marija Reka, 104
Krajevni ljudski odbor Marno, 104
Krajevni ljudski odbor Marof, 105
Krajevni ljudski odbor Mlinše, 105
Krajevni ljudski odbor Mozirje, 106
Krajevni ljudski odbor Nazarje, 106
Krajevni ljudski odbor Nova Cerkev, 106
Krajevni ljudski odbor Nova Štifta, 107
Krajevni ljudski odbor Orehovo, 107
Krajevni ljudski odbor Oštrc, 107
Krajevni ljudski odbor Paka, 108
Krajevni ljudski odbor Paka, 108
Krajevni ljudski odbor Pečice, 109
Krajevni ljudski odbor Pesje, 109
Krajevni ljudski odbor Petrovče, 109
Krajevni ljudski odbor Pilštanj, 110
Krajevni ljudski odbor Pišece, 110
Krajevni ljudski odbor Planina pri Sevnici, 110
Krajevni ljudski odbor Plešivec, 111
Krajevni ljudski odbor Podčetrtek, 111
Krajevni ljudski odbor Podgorje, 112
Krajevni ljudski odbor Podsreda, 112
Krajevni ljudski odbor Podvrh, 112
Krajevni ljudski odbor Poklek-Leskovec, 113
Krajevni ljudski odbor Poljčane, 113
Krajevni ljudski odbor Polje ob Sotli, 114
Krajevni ljudski odbor Polšnik, 114
Krajevni ljudski odbor Polzela, 114
Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 115
Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Žalcu, 162
Krajevni ljudski odbor Prapretno, 115
Krajevni ljudski odbor Prekopa, 116
Krajevni ljudski odbor Preloge, 116
Krajevni ljudski odbor Prevorje, 117
Krajevni ljudski odbor Prihova, 117
Krajevni ljudski odbor Prušnja vas, 118
Krajevni ljudski odbor Radeče, 118
Krajevni ljudski odbor Radmirje, 118
Krajevni ljudski odbor Rajhenburg, 119
Krajevni ljudski odbor Raka, 161
Krajevni ljudski odbor Ratanska vas, 119
Krajevni ljudski odbor Ravne, 120
Krajevni ljudski odbor Razbor, 120
Krajevni ljudski odbor Rečica, 120
Krajevni ljudski odbor Rečica ob Savinji, 121
Krajevni ljudski odbor Rifengozd, 121
Krajevni ljudski odbor Rifnik, 122
Krajevni ljudski odbor Rimske Toplice, 122
Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, 122
Krajevni ljudski odbor Rogatec, 123
Krajevni ljudski odbor Sečovo, 123
Krajevni ljudski odbor Senovo, 124
Krajevni ljudski odbor Senožeti, 124
Krajevni ljudski odbor Senuše, 124

Krajevni ljudski odbor Sevnica, 125
Krajevni ljudski odbor Skomarje, 125
Krajevni ljudski odbor Skopice, 126
Krajevni ljudski odbor Sladka Gora, 126
Krajevni ljudski odbor Slivnica pri Celju, 126
Krajevni ljudski odbor Slovenske Konjice, 127
Krajevni ljudski odbor Socka, 127
Krajevni ljudski odbor Sodna vas, 128
Krajevni ljudski odbor Solčava, 128
Krajevni ljudski odbor Spodnji Dolič, 128
Krajevni ljudski odbor Sromlje, 129
Krajevni ljudski odbor Stari Grad, 129
Krajevni ljudski odbor Stolovnik, 129
Krajevni ljudski odbor Stranice, 130
Krajevni ljudski odbor Studenec, 130
Krajevni ljudski odbor Sveta Jedert, 133
Krajevni ljudski odbor Sveta Kunigunda, 135
Krajevni ljudski odbor Sveti Duh, 131
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan, 131
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan v Doliču, 132
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan-Skorno, 132
Krajevni ljudski odbor Sveti Jernej, 133
Krajevni ljudski odbor Sveti Jeronim, 133
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij ob Taboru, 134
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pod Kumom, 160
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pri Celju, 134
Krajevni ljudski odbor Sveti Križ pri Kostanjevici, 135
Krajevni ljudski odbor Sveti Križ pri Rogaški Slatini, 135
Krajevni ljudski odbor Sveti Lenart nad Laškim, 136
Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pod Prožinom, 136
Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pri Preboldu, 116 
Krajevni ljudski odbor Sveti Pavel pri Preboldu, 137
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter na Medvedjem selu, 137
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 137
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter v Savinjski dolini, 138
Krajevni ljudski odbor Sveti Primož, 138
Krajevni ljudski odbor Sveti Rok ob Sotli, 139
Krajevni ljudski odbor Sveti Rupert nad Laškim, 139
Krajevni ljudski odbor Sveti Štefan, 139
Krajevni ljudski odbor Sveti Urh, 140
Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Grobelnem, 140
Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Planini, 141
Krajevni ljudski odbor Svetina, 131
Krajevni ljudski odbor Šalek, 141
Krajevni ljudski odbor Škalce, 142
Krajevni ljudski odbor Škale, 143
Krajevni ljudski odbor Škofja vas, 143
Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 143
Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Sevnici, 144
Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Dreti, 144
Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Paki, 145
Krajevni ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, 145
Krajevni ljudski odbor Šmihel pri Mozirju, 145
Krajevni ljudski odbor Špitalič, 146
Krajevni ljudski odbor Št. Andraž pri Velenju, 146
Krajevni ljudski odbor Št. Ilj pri Velenju, 141
Krajevni ljudski odbor Št. Janž, 165
Krajevni ljudski odbor Št. Janž pri Velenju, 142
Krajevni ljudski odbor Št. Lambert, 147
Krajevni ljudski odbor Št. Lenart, 165
Krajevni ljudski odbor Štore, 147
Krajevni ljudski odbor Šutna, 147
Krajevni ljudski odbor Teharje, 148
Krajevni ljudski odbor Telče, 148
Krajevni ljudski odbor Tepanje, 149
Krajevni ljudski odbor Tirna, 149
Krajevni ljudski odbor Topolšica, 149
Krajevni ljudski odbor Trnava, 150
Krajevni ljudski odbor Trnovlje, 150
Krajevni ljudski odbor Trobni Dol, 150
Krajevni ljudski odbor Trojane, 151
Krajevni ljudski odbor Tržišče, 151
Krajevni ljudski odbor Turje, 152
Krajevni ljudski odbor Velenje, 152
Krajevni ljudski odbor Velika Dolina, 161
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Krajevni ljudski odbor Velika Pirešica, 160
Krajevni ljudski odbor Veliki Kamen, 152
Krajevni ljudski odbor Veliki Podlog, 153
Krajevni ljudski odbor Videm ob Savi, 153
Krajevni ljudski odbor Višnja vas, 165
Krajevni ljudski odbor Vitanje, 154
Krajevni ljudski odbor Vojnik, 154
Krajevni ljudski odbor Vransko, 154
Krajevni ljudski odbor Vrbje, 164
Krajevni ljudski odbor Vrbno, 155
Krajevni ljudski odbor Vrhovo, 155
Krajevni ljudski odbor Zabukovica, 156
Krajevni ljudski odbor Zabukovje, 162
Krajevni ljudski odbor Zagaj, 156
Krajevni ljudski odbor Zagorje, 156
Krajevni ljudski odbor Zavodnje, 157
Krajevni ljudski odbor Zbelovo, 157
Krajevni ljudski odbor Zdole, 157
Krajevni ljudski odbor Zidani Most, 158
Krajevni ljudski odbor Zreče, 158
Krajevni ljudski odbor Žalec, 159
Krajevni ljudski odbor Žiče, 159
Krajevni ljudski odbor Žusem, 160
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pod Kumom, 160
Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šmartno ob Dreti, 159
Krajevni šolski odbor Raka, 224
Krajevni šolski svet Sveti Jernej, 228
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Kozje, 272
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Nova Cerkev, 273
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Škale, 273
Krajevno sodišče gospoščin Dobrna in Dobrnica, 246
Krajevno sodišče gospoščine Bizeljsko, 243
Krajevno sodišče gospoščine Blagovna, 243
Krajevno sodišče gospoščine Brežice, 245
Krajevno sodišče gospoščine Frankolovo, 247
Krajevno sodišče gospoščine Gorica pri Velenju, 247
Krajevno sodišče gospoščine Jelše, 249
Krajevno sodišče gospoščine Konjice, 249
Krajevno sodišče gospoščine Laško, 250
Krajevno sodišče gospoščine Lemberg, 251
Krajevno sodišče gospoščine Loka pri Zidanem Mostu, 252
Krajevno sodišče gospoščine Novi Klošter, 253
Krajevno sodišče gospoščine Novo Celje, 254
Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, 254
Krajevno sodišče gospoščine Pišece, 255
Krajevno sodišče gospoščine Podsreda, 256
Krajevno sodišče gospoščine Pogled, 259
Krajevno sodišče gospoščine Prebold, 257
Krajevno sodišče gospoščine Rajhenburg, 244
Krajevno sodišče gospoščine Ranšperk, 258
Krajevno sodišče gospoščine Socka, 260
Krajevno sodišče gospoščine Spodnja Sevnica, 261
Krajevno sodišče gospoščine Stopnik, 276
Krajevno sodišče gospoščine Šalek in Turn, 262
Krajevno sodišče gospoščine Šenek, 263
Krajevno sodišče gospoščine Šoštanj, 264
Krajevno sodišče gospoščine Štrovsenek, 237
Krajevno sodišče gospoščine Tabor, 264
Krajevno sodišče gospoščine Velenje, 265
Krajevno sodišče gospoščine Vitanje, 266
Krajevno sodišče gospoščine Zalog, 267
Krajevno sodišče gospoščine Zgornja Sevnica, 268
Krajevno sodišče gospoščine Žovnek, 268
Krajevno sodišče gospoščine Žusem, 269
Krajevno sodišče Grasslovega imenja, 248
Krajevno sodišče imenja Legant pri Braslovčah, 250
Krajevno sodišče imenja Ruda, 260
Krajevno sodišče imenja Sveti Duh pri Konjicah, 261
Krajevno sodišče imenja Šmarje pri Sevnici, 263
Krajevno sodišče magistrata Braslovče, 238
Krajevno sodišče magistrata Brežice, 238
Krajevno sodišče magistrata Celje, 239 
Krajevno sodišče magistrata Konjice, 240
Krajevno sodišče magistrata Laško, 240
Krajevno sodišče magistrata Sevnica, 241

Krajevno sodišče magistrata Šoštanj, 241
Krajevno sodišče magistrata Vojnik, 242
Krajevno sodišče magistrata Žalec, 242
Krajevno sodišče nekdanjega minoritskega imenja Celje, 269
Krajevno sodišče opatijskega imenja Celje, 270
Krajevno sodišče posestva Brode, 246
Krajevno sodišče posestva Lindek, 252
Krajevno sodišče posestva Ponikva, 257
Krajevno sodišče združenega posestva Zgornji Lanovž in Prešnik, 258
Krajevno sodišče žlahtnije Teharje, 265
Krajevno sodišče župnijskega imenja Črneče, 271
Krajevno sodišče župnijskega imenja Gotovlje, 271
Krajevno sodišče župnijskega imenja Laporje, 279
Krajevno sodišče župnijskega imenja Loka pri Zidanem Mostu, 278
Krajevno sodišče župnijskega imenja Rimske Toplice, 279
Krajevno sodišče župnijskega imenja Sevnica, 278
Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Danijela Celje, 270
Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Pankracija Griže, 272
Krajevno sodišče župnijskega imenja Sveti Jurij, 244
Krajevno sodišče župnijskega imenja Šmarje pri Jelšah, 273
Krajevno sodišče župnijskega imenja Videm pri Krškem, 274
Krajevno sodišče župnijskega imenja Vitanje, 274
Krajevno sodišče župnijskega imenja Vransko, 275
Krajevno sodišče župnijskega imenja Žalec, 275
Krajevno sodišče župnijskega imenja Žusem, 276
Kreator Celje, 512
Kreditna banka Celje, 573
Krojaški salon Neva Celje, 516
Kulturna skupnost občine Celje, 227
Kulturna skupnost občine Sevnica, 227
Kulturna skupnost občine Žalec, 228
Kulturni center Delavski dom Trbovlje, 453
Kulturni center Delavski dom Zagorje, 453
Kulturni zavod Brežice, 451
Kulturno društvo Celjska folklorna skupina Celje, 632
Kulturno-umetniško društvo Bratov Ipavec Šentjur, 630
Kulturno-umetniško društvo Zarja Trnovlje, 628

L
Lajakov Žiga - Mozirski, 676
Lesno industrijski kombinat Savinja Celje, 524
Lešničar Janko, 681
LI Savinja Celje, 528
Libela Celje, 537
LIP Vitanje, 528
Lisca Sevnica, 517
Ljudska univerza Celje, 435
Ljudski odbor mestne občine Radeče, 209
Ljudski odbor mestne občine Velenje, 197
Lorger Stanko, 682

M
Medobčinska zveza prijateljev mladine Celje, 625
Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva Celje, 600
Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije za Posavje Krško, 586
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje, 644
Megra Laško, 557
Meso izdelki Trbovlje, 508
Mestna dekliška meščanska šola Celje, 427
Mestna občina Celje, 26
Mestna slaščičarna Šoštanj, 558
Mestni komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 583
Mestni ljudski odbor Brežice, 68
Mestni ljudski odbor Celje, 69
Mestni ljudski odbor Hrastnik, 69
Mestni ljudski odbor Kostanjevica, 70
Mestni ljudski odbor Laško, 70
Mestni ljudski odbor Šoštanj, 70
Mestni ljudski odbor Trbovlje, 71
Mestni ljudski odbor Zagorje ob Savi, 71
Mestni magistrat Celje, 22
Mestni strelski odbor Celje, 638
Mestni šolski svet Celje, 224
Mestni ubožni svet Celje, 226
Meščanska šola Krško, 429
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Meščanska šola Trbovlje, 425
Meščanska šola Vojnik, 428
Meščanska šola Zagorje ob Savi, 426
Metka Celje, 513
Mihelčič Alojzij, 679
MIK Prebold, 518
Minimarket in gostišče Voglar Leskovec, 560
Mislej Anton, 669
Mladinski dom Mihe Pintarja Dobrna, 475
Mladinski dom Rogatec, 475
Mlaker Rudolf, 677
Mojstrska šola Celje, 422
Moško pevsko društvo Celje, 630

N
Narodna čitalnica Šmarje pri Jelšah, 629
Narodna čitalnica v Celju, 629
Nedeljska nadaljevalna šola Celje, 419
Nižja gimnazija Cerklje ob Krki, 427
Nižja gimnazija Dobova, 428
Nižja gimnazija Dobrna, 430
Nižja gimnazija Krško, 426
Nižja gimnazija Laško, 430
Nižja gimnazija Leskovec pri Krškem, 425
Nižja gimnazija Rogaška Slatina-Šmarje, 429
Nižja gimnazija Sevnica, 430
Nižja gimnazija Vitanje, 429
Nižja gimnazija Vojnik, 427
Nižja gimnazija Zagorje ob Savi, 426
Nogometni klub Senovo, 636
Nordpol klub Celje, 641
Notar Adolf Mravljak in notarski namestnik Ivan Ušlakar Laško, 331
Notar Adolf Mravljak Radeče, 333
Notar Adolf Mravljak Rogatec, 336
Notar Alojzij Pegan Radeče, 333
Notar Andreas Bratkovič Vransko, 352
Notar Andrej Kokol Šmarje pri Jelšah, 344
Notar Anton Bartol Brežice, 318
Notar Anton Hudovernik Kostanjevica, 324
Notar Anton Svetina Gornji Grad, 323
Notar Anton Svetina Šoštanj, 349
Notar Anton Svetina Vransko, 351
Notar Avgust Drukar Celje, 320
Notar Avgust Drukar Gornji Grad, 322
Notar Avgust Drukar Laško, 330
Notar Avgust Kolšek Krško, 317
Notar Ferdo Križan Šmarje pri Jelšah, 345
Notar Fran Firbas Brežice, 355
Notar Fran Horvat Brežice, 354
Notar Fran Ivanšek Brežice, 353
Notar Fran Moertl Vransko, 351
Notar Fran Presečnik Vransko, 351
Notar Fran Prislan Laško, 331
Notar Franc Burger Celje, 319
Notar Franc Burger Radeče, 332
Notar Franc Kellner Brežice, 355
Notar Franc Omahen Krško, 317
Notar Franc Strafella Rogatec, 338
Notar Franc Ulrih Laško, 331
Notar Franc Veršac Sevnica, 340
Notar Frane Ivanšek Rogatec, 336
Notar Franjo Golob Rogatec, 336
Notar Franz Rapoc Šoštanj, 349
Notar Franz Ulrich Vransko, 353
Notar Franz Walter Vransko, 352
Notar Friderik Formacher Kozje, 327
Notar Gottfried Schmidt in notarski namestnik Franc Ratej Slovenske 

Konjice, 343
Notar Herman Wiesthaler Brežice, 354
Notar Hubert Wagner Šmarje pri Jelšah, 346
Notar Hubert Završnik Krško, 329
Notar Ivan Fischer Gornji Grad, 323
Notar Ivan Irkič Krško, 316
Notar Ivan Kačič Šoštanj, 348
Notar Ivan Stojan Celje, 321

Notar Ivan Ušlakar Sevnica, 341
Notar Ivo Šorli Rogatec in Šmarje pri Jelšah, 339
Notar Jakob Kogej Šmarje pri Jelšah, 344
Notar Janez Pogačnik Gornji Grad, 322
Notar Janko Horvat Vransko, 350
Notar Janko Ponebšek Rogatec, 337
Notar Josef Finschger Šoštanj, 347
Notar Josef Hiris Šoštanj, 348
Notar Josip Barle Kozje, 326
Notar Josip Govedič Laško, 330
Notar Josip Rohrman Kostanjevica, 325
Notar Josip Senčar Rogatec, 337
Notar Jožef Kranjc Sevnica, 340
Notar Jožef Vimpolšek Kostanjevica, 353
Notar Jožef Vimpolšek Sevnica, 340
Notar Julij Gspan Kostanjevica, 324
Notar Julius Gspan Krško, 316
Notar Jurij Detiček Celje, 319
Notar Jurij Detiček Gornji Grad, 321
Notar Jurij Pučko Krško, 317
Notar Juro Detiček ml. Vransko, 350
Notar Karel Pleiweiss Radeče, 333
Notar Karel Urh Šmarje pri Jelšah, 346
Notar Karl Kieser Šmarje pri Jelšah, 343
Notar Karl Kumer in notarski namestnik Josip Barle Slovenske 

Konjice, 342
Notar Karl Kumer Kozje, 328
Notar Karl Sirk Brežice, 318
Notar Karl Sirk Rogatec, 338
Notar Kazimir Bratkovič Brežice, 354
Notar Kazimir Bratkovič Gornji Grad, 321
Notar Kazimir Bratkovič Rogatec, 335
Notar Konrad Stoecklinger Radeče, 334
Notar Ladislav Sevnik Rogatec, 337
Notar Leo Filafero Kozje, 327
Notar Leo Filafero Rogatec, 335
Notar Lovro Baš Celje, 319
Notar Makso Menhart Šmarje pri Jelšah, 345
Notar Martin Kocbek in notarski namestnik Karl Hanns Slovenske 

Konjice, 342
Notar Martin Kocbek Kostanjevica, 326
Notar Martin Miheljak Celje, 320
Notar Mate Hafner Kostanjevica, 324
Notar Mate Hafner Radeče, 332
Notar Matija Marinček Šoštanj, 349
Notar Mihael Jezovšek Vransko, 350
Notar Mihael Korber Sevnica, 339
Notar Mihael Pintar Kozje, 329
Notar Mile Jenko Kostanjevica, 325
Notar Mile Jenko Kozje, 328
Notar Moritz Sajovitz Celje, 320
Notar Moritz Schwarzenberg Gornji Grad, 323
Notar Moritz Schwarzenberg Vransko, 352
Notar Otmar Golob Kozje, 328
Notar Peter Jereb Radeče in notarski namestnik Franc Mastnak, 332 
Notar Rade Jereb Kostanjevica, 325
Notar Rado Jereb Slovenske Konjice, 341
Notar Robert Baumgartner Rogatec, 334
Notar Rudolf Kramer Brežice, 318
Notar Vekoslav Krajnc Šmarje pri Jelšah, 345
Notar Viktor Rozina Kostanjevica, 326
Notar Viktor Schoenwetter Radeče, 334
Notar Viktor Škrabar Rogatec, 339
Notar Vilibald Swoboda in notarski namestnik Fran Presečnik Slovenske 

Konjice, 343
Notar Vilibald Swoboda, Šmarje pri Jelšah, 347
Notar Vincenc Toplak Šmarje pri Jelšah, 346
Notar Vinko Kolšek Šoštanj, 348
Notarski namestnik Franc Ratej Slovenska Bistrica, 342
Notarski namestnik Josip Vimpolšek Kozje, 329

O
Občina Anže, 53
Občina Boč, 57
Občina Braslovče, 27
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Občina Brestovec, 27
Občina Brezen, 56
Občina Celje-okolica, 27
Občina Frankolovo, 59
Občina Gomilsko, 28
Občina Gornji Grad, 28
Občina Grajska vas, 29
Občina Griže, 37
Občina Hrastnik-Dol, 29
Občina Kostanjevica, 29
Občina Kostrivnica, 30
Občina Kotredež, 31
Občina Kozje, 30
Občina Laško, 31
Občina Ljubnica, 57
Občina Marija Reka, 55
Občina Mlinše, 31
Občina Nimno, 32
Občina Paka, 55
Občina Petrovče, 32
Občina Plat, 33
Občina Polzela, 33
Občina Ponikva, 33
Občina Rajhenburg, 34
Občina Rajnkovec, 34
Občina Rogaška Slatina, 35
Občina Rogaška Slatina-okolica, 58
Občina Rogatec, 35
Občina Ržiše, 36
Občina Sevnica, 55
Občina Slovenske Konjice, 36
Občina Spodnje Sečovo, 36
Občina Spodnji Dolič, 56
Občina Studenec, 37
Občina Sveta Katarina, 38
Občina Sveta Trojica, 40
Občina Sveti Florijan, 54
Občina Sveti Jurij ob Taboru, 38
Občina Sveti Lovrenc pod Prožinom, 38
Občina Sveti Mohor, 39
Občina Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 57
Občina Sveti Peter v Savinjski dolini, 39
Občina Sveti Vid pri Grobelnem, 40
Občina Šent Andraž pri Velenju, 41
Občina Šmartno v Rožni dolini, 40
Občina Šoštanj, 41
Občina Teharje, 42
Občina Tekačevo, 42
Občina Topolšica, 42
Občina Trbovlje, 43
Občina Velika Pirešica, 60
Občina Vitanje, 43
Občina Vransko, 44
Občina Zagorje ob Savi, 44
Občina Žalec, 44
Občinska gasilska zveza Celje, 369
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Brežice, 599
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Celje, 601
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Krško, 599
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Laško, 603
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Sevnica, 597
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Šentjur pri 

Celju, 600
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Velenje, 600
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Zagorje ob 

Savi, 602
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Žalec, 598
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Krško, 604

Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije 
Sevnica, 604

Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije 
Šentjur, 605

Občinska zveza prijateljev mladine Krško, 626
Občinska zveza prijateljev mladine Velenje, 626
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Brežice, 586
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 587
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Hrastnik, 587
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kostanjevica, 588
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kozje, 588
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Krško, 588
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Laško, 589
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Loče pri Poljčanah, 589
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Mozirje, 589
Občinski komite zveze komunistov Slovenije Polzela, 590
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Prebold, 590
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Rogaška Slatina, 591
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Senovo, 591
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Sevnica, 591
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Slovenske Konjice, 592
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šentjur pri Celju, 592
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šmarje pri Jelšah, 593
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šoštanj-Velenje, 593
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Trbovlje, 593
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Vojnik, 594
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Zagorje, 594
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Žalec, 595
Občinski ljudski odbor Artiče, 167
Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli, 168
Občinski ljudski odbor Bizeljsko, 168
Občinski ljudski odbor Blanca, 168
Občinski ljudski odbor Boštanj, 169
Občinski ljudski odbor Braslovče, 169
Občinski ljudski odbor Brestanica, 169
Občinski ljudski odbor Breze, 170
Občinski ljudski odbor Brežice, 202
Občinski ljudski odbor Bučka, 171
Občinski ljudski odbor Celje, 171
Občinski ljudski odbor Čatež ob Savi, 172
Občinski ljudski odbor Čemšenik, 172
Občinski ljudski odbor Dobova, 172
Občinski ljudski odbor Dobrna, 173
Občinski ljudski odbor Dol pri Hrastniku, 173
Občinski ljudski odbor Dramlje, 173
Občinski ljudski odbor Frankolovo, 174
Občinski ljudski odbor Gomilsko, 174
Občinski ljudski odbor Gornji Grad, 175
Občinski ljudski odbor Griže, 175
Občinski ljudski odbor Hrastnik, 175
Občinski ljudski odbor Jurklošter, 176
Občinski ljudski odbor Kostanjevica, 176
Občinski ljudski odbor Kozje, 177
Občinski ljudski odbor Krmelj-Šentjanž, 177
Občinski ljudski odbor Krško, 203
Občinski ljudski odbor Laško, 178
Občinski ljudski odbor Lesično, 178
Občinski ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 179
Občinski ljudski odbor Ljubno, 179
Občinski ljudski odbor Loče, 180
Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 180
Občinski ljudski odbor Luče, 180
Občinski ljudski odbor Mlinše, 181
Občinski ljudski odbor Mozirje, 181
Občinski ljudski odbor Nazarje, 181
Občinski ljudski odbor Petrovče, 182
Občinski ljudski odbor Pišece, 182
Občinski ljudski odbor Planina pri Sevnici, 183
Občinski ljudski odbor Podbočje, 183
Občinski ljudski odbor Podčetrtek, 183
Občinski ljudski odbor Podkum, 184
Občinski ljudski odbor Podsreda, 184
Občinski ljudski odbor Polje ob Sotli, 184
Občinski ljudski odbor Polšnik, 185
Občinski ljudski odbor Polzela, 185
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Občinski ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 186
Občinski ljudski odbor Prebold, 186
Občinski ljudski odbor Pristava, 186
Občinski ljudski odbor Radeče, 187
Občinski ljudski odbor Raka, 187
Občinski ljudski odbor Rečica, 188
Občinski ljudski odbor Rečica ob Savinji, 188
Občinski ljudski odbor Rimske Toplice, 188
Občinski ljudski odbor Rogaška Slatina, 189
Občinski ljudski odbor Rogatec, 189
Občinski ljudski odbor Senovo, 190
Občinski ljudski odbor Senožeti, 190
Občinski ljudski odbor Sevnica, 205
Občinski ljudski odbor Slivnica pri Celju, 191
Občinski ljudski odbor Slovenske Konjice, 191
Občinski ljudski odbor Solčava, 192
Občinski ljudski odbor Strmec, 192
Občinski ljudski odbor Studenec, 192
Občinski ljudski odbor Šempeter v Savinjski dolini, 193
Občinski ljudski odbor Šentjur pri Celju, 193
Občinski ljudski odbor Škofja vas, 194
Občinski ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 194
Občinski ljudski odbor Šmartno ob Paki, 194
Občinski ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, 195
Občinski ljudski odbor Šoštanj, 195
Občinski ljudski odbor Štore, 196
Občinski ljudski odbor Tabor, 196
Občinski ljudski odbor Trbovlje, 196
Občinski ljudski odbor Tržišče, 197
Občinski ljudski odbor Velika Dolina, 198
Občinski ljudski odbor Veliki Trn, 198
Občinski ljudski odbor Vitanje, 198
Občinski ljudski odbor Vojnik, 199
Občinski ljudski odbor Vransko, 199
Občinski ljudski odbor Zabukovje, 199
Občinski ljudski odbor Zagorje ob Savi, 200
Občinski ljudski odbor Zreče, 200
Občinski ljudski odbor Žalec, 201
Občinski ljudski odbor Žusem, 201
Občinski odbor Slovenske demokratične zveze – Narodne demokratske 

stranke Celje, 580
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 

Celje, 611
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 

Krško, 612
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 

Sevnica, 610
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 

Žalec, 611
Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Senovo, 623
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Brežice, 608
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Celje, 610
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Krško, 609
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Laško, 606
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Sevnica, 607
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Slovenske Konjice, 609
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Šmarje pri Jelšah, 611
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Velenje, 608
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Zagorje ob Savi, 612
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Žalec, 607
Občinski sindikalni svet Hrastnik, 616
Občinski sindikalni svet Krško, 615
Občinski sindikalni svet Radeče, 617
Občinski sindikalni svet Sevnica, 616
Občinski sindikalni svet Trbovlje, 617

Občinski sindikalni svet Zagorje, 618
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Celje, 618
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Laško, 618
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Šentjur, 619
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Žalec, 619
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenske Konjice, 620
Območna gospodarska zbornica Zasavje Zagorje ob Savi, 487
Območna obrtna zbornica Celje, 486
Območna organizacija sindikatov Posavja, enota Brežice, 614
Območna skupnost Rdečega križa Celje, 627
Obrtna in vajenska šola Celje, 419
Obrtna nadaljevalna šola v Radečah, 420
Obrtna nadaljevalna šola v Žalcu, 421
Obrtna šola Slovenske Konjice, 424
Obrtna zadruga Bohor Sevnica, 492
Obrtna zadruga Grič Brežice, 492
Obrtniška nabavno-prodajna zadruga za okraj Celje-okolica, 497
Obrtno kovinsko podjetje Posavje Brežice, 537
Obrtno podjetje Tapetništvo Trbovlje, 525
Obutev Celje, 516
Odvetnik Anton Rojec Celje, 358
Okrajna gosposka Gornji Grad-Vrbovec, 8
Okrajna gosposka Laško, 8
Okrajna hranilnica v Kozjem, 573
Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Celje, 489
Okrajna obrtna zbornica Celje, 487
Okrajna zveza prijateljev mladine Celje, 625
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Poljčane, 584
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Slovenske Konjice, 584
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Šmarje pri Jelšah, 585
Okrajni komite ljudske mladine Slovenije Celje, 605
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 582
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Celje-okolica, 583
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Krško, 584
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Šoštanj, 585
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Trbovlje, 586
Okrajni ljudski odbor Celje, 63
Okrajni ljudski odbor Krško, 64
Okrajni ljudski odbor Poljčane, 64
Okrajni ljudski odbor Slovenska Bistrica, 65
Okrajni ljudski odbor Slovenske Konjice, 65
Okrajni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 66
Okrajni ljudski odbor Šoštanj, 66
Okrajni ljudski odbor Trbovlje, 67
Okrajni magazin Celje, 553
Okrajni odbor Antifašistične fronte žensk Poljčane, 602
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Celje, 598
Okrajni sindikalni svet Celje, 614
Okrajni stavbni urad Celje, 16
Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Celje, 628
Okrajni šolski svet Brežice, 225
Okrajni šolski svet Kozje, 225
Okrajni šolski svet Sevnica, 226
Okrajni urad Celje, 12
Okrajni urad Gornji Grad, 13
Okrajni urad Jelšovec, 13
Okrajni urad Konjice, 14
Okrajni urad Kozje, 14
Okrajni urad Laško, 15
Okrajni urad Rogatec, 15
Okrajni urad Sevnica, 15
Okrajni urad Vransko, 16
Okrajno glavarstvo Celje, 11
Okrajno glavarstvo in sresko načelstvo Brežice, 11
Okrajno glavarstvo Krško, 17
Okrajno gradbeno podjetje Ograd Trbovlje, 550
Okrajno sodišče Brežice, 283
Okrajno sodišče Celje, 286
Okrajno sodišče Gornji Grad, 286
Okrajno sodišče Kostanjevica, 284
Okrajno sodišče Kozje, 287
Okrajno sodišče Krško, 293
Okrajno sodišče Laško, 287
Okrajno sodišče Podčetrtek, 288
Okrajno sodišče Radeče, 288
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Okrajno sodišče Rogatec, 288
Okrajno sodišče Sevnica, 289
Okrajno sodišče Slovenske Konjice, 289
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 290
Okrajno sodišče Šoštanj, 290
Okrajno sodišče Trbovlje, 294
Okrajno sodišče Vransko, 291
Okrajno sodišče Žalec, 283
Okrožni komite Komunistične partije Slovenije Celje, 582
Okrožni ljudski odbor Celje, 62
Okrožni odbor Osvobodilne fronte Celje, 596
Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Zasavje, 597
Okrožni urad Celje, 6
Okrožno državno tožilstvo Celje, 308
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zunanji oddelek v 

Trbovljah, 307
Okrožno gospodarsko sodišče Celje, 298
Okrožno kot rudarsko sodišče Celje, 298
Okrožno kot trgovsko sodišče Celje, 297
Okrožno sodišče Celje, 285
Okupacijska občina Celje, 45
Okupacijska občina Gornji Grad, 45
Okupacijska občina Hrastnik, 46
Okupacijska občina Kostanjevica na Krki, 46
Okupacijska občina Laško, 47
Okupacijska občina Leskovec pri Krškem, 47
Okupacijska občina Mozirje, 48
Okupacijska občina Polzela, 48
Okupacijska občina Prihova, 58
Okupacijska občina Radeče, 49
Okupacijska občina Rogaška Slatina, 49
Okupacijska občina Sveti Jurij pri Taboru, 50
Okupacijska občina Šentjur pri Celju, 54
Okupacijska občina Teharje, 50
Okupacijska občina Trbovlje, 51
Okupacijska občina Velika Pirešica, 52
Okupacijska občina Vitanje, 52
Okupacijska občina Zagorje, 59
Okupacijska občina Zidani Most, 52
Okupacijska občina Žalec, 53
Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica Krško, 293 
Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica Sevnica, 292
Okupacijsko sodišče Slovenska Bistrica, podružnica Slovenske 

Konjice, 284
Okupacijsko sodišče Šoštanj, 292
Okupacijsko sodišče Trbovlje, 291
Opekarna Brežice, 543
Oprema Celje, 523
Orožen Janko, 677
Osnovna šola Alojz Hohkraut Trbovlje, 396
Osnovna šola begunskega centra Sevnica, 388
Osnovna šola Bojsno, 379
Osnovna šola Brestanica, 395
Osnovna šola Breze, 407
Osnovna šola Brežice, 380
Osnovna šola Buče, 380
Osnovna šola Bučka, 402
Osnovna šola Bušeča vas, 381
Osnovna šola Cerklje ob Krki, 377
Osnovna šola Čatež ob Savi, 383
Osnovna šola Črešnjevec, 404
Osnovna šola Črešnjice, 398
Osnovna šola Dobova, 377
Osnovna šola Dobovec, 395
Osnovna šola Dobrna, 400
Osnovna šola Dramlje, 383
Osnovna šola Dušan Poženel Laško, 411
Osnovna šola Frankolovo, 397
Osnovna šola Globoko, 383
Osnovna šola Griže, 384
Osnovna šola Henina, 407
Osnovna šola Jagnjenica, 379
Osnovna šola Jurij Dalmatin Krško, 394
Osnovna šola Jurklošter, 409
Osnovna šola Koprivnica, 410

Osnovna šola Kozje, 384
Osnovna šola Lažiše, 408
Osnovna šola Ledina, 401
Osnovna šola Lemberg, 397
Osnovna šola Leskovec pri Krškem, 378
Osnovna šola Loče pri Poljčanah, 403
Osnovna šola Lokavec, 409
Osnovna šola Mrzlava vas, 385
Osnovna šola Nova Cerkev, 392
Osnovna šola Pišece, 394
Osnovna šola Podgorje, 399
Osnovna šola Podsreda, 386
Osnovna šola Podvrh, 402
Osnovna šola Polzela, 386
Osnovna šola Ponikva pri Grobelnem, 387
Osnovna šola Prevorje, 387
Osnovna šola Primož Trubar Laško, 379
Osnovna šola Radeče, 387
Osnovna šola Raka, 378
Osnovna šola Rakovec, 393
Osnovna šola Razbor, 403
Osnovna šola Rečica, 406
Osnovna šola Reka, 405
Osnovna šola Rimske Toplice, 407
Osnovna šola Sedraž, 408
Osnovna šola Sevnica, 399
Osnovna šola Skopice, 388
Osnovna šola Sladka Gora, 397
Osnovna šola Slivnica, 389
Osnovna šola Slovenske Konjice, 398
Osnovna šola Socka, 392
Osnovna šola Studenec pri Sevnici, 399
Osnovna šola Sveti Anton, 401
Osnovna šola Sveti Jernej, 404
Osnovna šola Svibno, 377
Osnovna šola Šentvid pri Grobelnem, 391
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 396
Osnovna šola Šmartno v Rožni dolini, 392
Osnovna šola Štore, 395
Osnovna šola Teharje, 389
Osnovna šola Toplice Zagorje ob Savi, 376
Osnovna šola Velenje, 389
Osnovna šola Velika Dolina, 400
Osnovna šola Vinska Gora, 403
Osnovna šola Vitanje, 393
Osnovna šola Vojnik, 390
Osnovna šola Vransko, 390
Osnovna šola Vrh nad Laškim, 406
Osnovna šola Vrhovo, 410
Osnovna šola Zabukovje, 401
Osnovna šola Zbelovo, 405
Osnovna šola Zidani Most, 409
Osnovna šola Žiče, 405
Osrednja knjižnica Celje, 448
Otroški vrtec Krško, 375

P
Pekovska zadruga v Celju, 493
Petriček Anton, 682
Pivovarna Laško, 510
Pivovarna Tara Celje, 510
Planinsko društvo Bohor Senovo, 635
Planinsko društvo Solčava, 638
Plesni forum Celje, 453
Pogrebni zavod Celje, 564
Pohištvo Celje, 527
Poslovna zveza za gozdno in lesno gospodarstvo Celje, 490
Poslovno združenje za izgradnjo Energo-kemičnega kombinata 

Velenje, 490
Posojilnica Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 572
Posojilnica v Konjicah, 569
Posojilnica v Šoštanju, 574
Posojilnica Zreče, 570
Pravoslavna župnija svetega Save v Celju, 655
Premogovnik Senovo, 503
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Premogovnik Zabukovica, 504
Projektivni biro Celje, 561
Prostovoljno gasilsko društvo Celje, 369
Prosvetno društvo France Prešeren Socka, 631
Prosvetno društvo Mozirje, 631
Pšeničnik Miloš, 669
Pyrota Celje, 533

R
Radio Center Trbovlje, 460
Rajfajznovka Ljubno v Savinjski dolini, 568
Rajfajznovka Vitanje, 575
Rajfajznovka Zbelovo, 575
Razvojni center Celje, 561
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje, 458
Režek Adolf, 670
Rodbina Achleitner, 665
Rodbina Attems, 666
Rodbina Goričar, 668
Rodbina Horvat-Bukovec, 668
Rodbina Kartin, 665
Rodbina Oset, 668
Rodbina Tiselj, 666
Rodbina Woschnagg , 665
Rodbina Zupanc , 667
Rodbina Žgank , 667
Rudarska šola v Celju, 423
Rudnik lignita Velenje, 504
Rudnik rjavega premoga Laško, 502
Rudnik rjavega premoga Pečovnik, 503
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 505
Rudnik Zagorje, 505

S
Sabljaški klub Kladivar Celje, 635
Samostan Nazarje, 653
Samoupravne interesne skupnosti občine Mozirje, 230
Samoupravne interesne skupnosti občine Sevnica, 230
Samoupravne interesne skupnosti občine Šentjur, 230
Samoupravne interesne skupnosti občine Zagorje ob Savi, 229
Sava papir Krško, 553
Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov Goričar & drug Ljubija pri 

Mozirju, 532
Savinjski občan Žalec, 702
Schelander Oswald, 677
Schell Franc Edvard, 682
Silex Blanca, 529
Sindikalni kino Senovo, 451
Siporex Kisovec, 540
Skupščina občine Brežice, 170
Skupščina občine Celje, 202
Skupščina občine Hrastnik, 203
Skupščina občine Krško, 177
Skupščina občine Laško, 204
Skupščina občine Mozirje, 204
Skupščina občine Sevnica, 190
Skupščina občine Slovenske Konjice, 205
Skupščina občine Šentjur pri Celju, 206
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, 207
Skupščina občine Trbovlje, 208
Skupščina občine Velenje, 201
Skupščina občine Zagorje ob Savi, 207
Skupščina občine Žalec, 208
Slovenija Merkur Celje, 554
Slovensko društvo Celje, Grevenbroich, 644
Slovensko ljudsko gledališče Celje, 450
Smučarski klub Braslovče, 636
Sodišče slovenske narodne časti, senat v Celju, 303
Sodišče združenega dela v Brežicah, 300
Sodišče združenega dela v Celju, 300
Sodnik za prekrške Brežice, 362
Sodnik za prekrške Celje, 362
Sodnik za prekrške Hrastnik, 363
Sodnik za prekrške Krško, 361
Sodnik za prekrške Laško, 364

Sodnik za prekrške Mozirje, 362
Sodnik za prekrške Sevnica, 365
Sodnik za prekrške Slovenske Konjice, 363
Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju, 360
Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah, 365
Sodnik za prekrške Trbovlje, 361
Sodnik za prekrške Velenje, 360
Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi, 364
Sodnik za prekrške Žalec, 363
SOP Krško, 540
Splošna bolnišnica Brežice, 466
Splošno kovinsko podjetje Kovina Bizeljsko, 536
Spodnještajerski narodni svet Celje, 641
Srednja šola Krško, 417
Sresko načelstvo Laško, 12
Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 17
Stavbna zadruga državnih uslužbencev v Celju, 494
Steklarna bratov Maurer Trbovlje, 541
Steklarna Hrastnik, 541
Strašek Milenko, 670
Strelsko društvo Braslovče, 633
Strelsko društvo Ponikva, 637
Strojna tovarna Trbovlje, 536
Suvita Celje, 555
SVEA Zagorje, 526
Svetovni slovenski kongres, podružnica za celjsko območje, 642

Š
Šola za odrasle Radeče, 439
Šolski center Šentjur, 418
Špital Svete Elizabete v Celju, 465
Športna zveza Celje, 639
Športno društvo Rudar Trbovlje, 633
Štab IV. operativne cone, 368

T
Tapetništvo-mizarstvo Celje, 529
Tekstilna tovarna nogavic Polzela, 521
Tekstilna tovarna Prebold, 519
Tekstilna tovarna Šempeter v Savinjski dolini, 514
Telovadno društvo Celjski Sokol Celje, 637
Telovadno društvo Partizan Braslovče, 636
Telovadno društvo Senovo, 635
Telovadno društvo Sokol Braslovče, 634
Termoelektrarna Šoštanj, 547
Termoelektrarna Trbovlje, 546
Termoelektrarna Velenje, 546
TOLO Šentjur, 520
Toper Celje, 517
Tovarna celuloze in papirja Videm Krško, 524
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik, 531
Tovarna konfekcije ŠIK Šoštanj, 515
Tovarna oblačil Konfekcija Šmarje pri Jelšah, 513
Tovarna papirja in lepenke Višnja vas, 525
Tovarna usnja Šoštanj, 515
Tovarna volnenih odej Škofja vas, 512
Transport Krško, 557
Trg Konjice, 24
Trg Lemberg pri Sladki Gori, 24
Trg Ljubno, 22
Trg Mozirje, 23
Trg Pilštanj, 25
Trgovinska zbornica za okraj Celje, 488
Trgovska šola Trbovlje, 418
Trgovsko podjetje Franc Strupi Celje, 555
Trgovsko podjetje Sadje-zelenjava Šoštanj, 554
Trgovsko podjetje Veletrg Velenje, 554
Trivialka v Nazarjah, 385
Troylus Aleksandra, 678

U
Uprava narodne imovine Celje, 216
Upravna enota Šentjur pri Celju, 213
Upravno sodišče za območje Dravske banovine v Celju, 296
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Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 
Mariboru, izpostava Celje, 19

Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 
Mariboru, izpostava Šoštanj, 20

Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 
Mariboru, izpostava Trbovlje, 20

V
Vajenska šola Mozirje, 420
Vajenska šola Trbovlje, 421
Vajenska šola Velenje, 421
Varia, 706
Vaški odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Senovo, 601
Večerna delavska gimnazija Krško, 434
Večerna osnovna šola Krško, 435
Večerna šola Cerklje ob Krki, 437
Večerna šola Vojnik, 436
Veleposestvo kneza Windischgrätza v Konjicah, 660
Vino Brežice, 508
Vinska klet Virštanj, 500
Višje državno tožilstvo Celje, 309
Vodna skupnost Trboveljščica Trbovlje, 547
Vodušek Matija, 678
Vojaško sodišče mesta Celje in Vojaško sodišče mariborskega vojnega 

področja, senat v Celju, 302
Volna Laško, 516
Vrabič Olga, 672
Vrtec Cerklje ob Krki, 374
Vrtec Toplice Zagorje ob Savi, 374
Vrtec Vitanje, 375

W
Westen-Emo Celje, 535

Z
Zadružna hranilnica in posojilnica v Celju, 571
Zasavski muzej Trbovlje, 448
Zavod za kulturne prireditve Celje, 454
Zavod za napredek gospodarstva Celje, 562
Zavod za pospeševanje gospodinjstva Celje, 437
Zavod za prosvetno in pedagoško službo Trbovlje, 226
Zbirka cehovskih dokumentov, 704
Zbirka časopisov, 698
Zbirka dokumentov, nastalih na osvobojenem Kozjanskem, 705
Zbirka filmov, 695
Zbirka fotografij, 690
Zbirka fotografij Sherpa Celje, 702
Zbirka fotokopij iz Štajerskega deželnega arhiva Gradec , 711
Zbirka geografskih kart, 700
Zbirka gradiva hranilnic in posojilnic, 704
Zbirka gradiva komisije za raziskavo povojnih pobojev, pravno 

dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Celje, 708
Zbirka gradiva o mladinskem varčevanju, 704
Zbirka gradiva o rokometu v Celju, 707
Zbirka gradiva pihalnih godb, 707
Zbirka gradiva različnih društev, 708
Zbirka gradiva različnih provenienc iz časa okupacije, 703
Zbirka gradiva volitev in političnih strank, 706
Zbirka gradiva za zgodovino Zasavja in Posavja, 706
Zbirka grafik krajev, 700
Zbirka katastrskih map, 692
Zbirka Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, 707
Zbirka listin, 687
Zbirka listin gospoščine Dobrnica, 688
Zbirka listin minoritskega samostana v Celju, 687
Zbirka mikrofilmov, 711
Zbirka moštvenih knjig industrijskih podjetij, 691
Zbirka načrtov, 692
Zbirka nosilcev zvoka, slike in računalniških zapisov, 698
Zbirka osebnih dokumentov, 699
Zbirka pečatov in vrednotnic, 690
Zbirka plakatov, 700
Zbirka Popis vojnih žrtev 1941–1945 Brežice, 707
Zbirka poslovnih knjig, cenikov in prodajnih katalogov trgovskih 

podjetij, 691

Zbirka razglednic, 699
Zbirka raznih dokumentov industrijskih, obrtnih in trgovskih 

podjetij, 703
Zbirka registrov in kartotek obrtnih, trgovskih in gostinskih obratov ter 

državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena, 691
Zbirka rokopisov, 689
Zbirka slik osebnosti, 701
Zbirka štampiljk, 701
Zbirka teharskih listin, 688
Zbirka turističnih izdaj, 703
Zbirka univerzitetnih in diplom drugih šol, 688
Zbirka urbarjev, 689
Zbirka Videčnik Aleksander, 709
Zbirka voščilnic, 701
Zbirka vprašalnih listov o članih Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojske, 692
Zbirka zemljiških knjig, 695
Zdravilišče Dobrna, 468
Zdravilišče Laško, 470
Zdravilišče Novo Celje, 469
Zdravilišče Rogaška Slatina, 469
Zdravilišče Topolšica, 470
Zdravstveni dom Celje, 467
Združenje lastnikov razlaščenega premoženja, podružnica Celje, 642
Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje, 622
Zgodovinski arhiv Celje, 447
Zveza čebelarskih družin občine Celje, 645
Zveza društev inženirjev in tehnikov območja Celje, 622
Zveza kulturnih društev Sevnica, 631
Zveza kulturnih organizacij Brežice, 649
Zveza kulturnih organizacij Celje, 650
Zveza kulturnih organizacij Krško, 648
Zveza kulturnih organizacij Mozirje, 647
Zveza kulturnih organizacij Sevnica, 647
Zveza kulturnih organizacij Slovenske Konjice, 648
Zveza kulturnih organizacij Trbovlje, 648
Zveza kulturnih organizacij Zagorje ob Savi, 649
Zveza kulturnih organizacij Žalec, 649
Zveza naravnih zdravilišč in zdraviliških krajev Slovenije Celje, 471
Zveza prosvetnih delavcev in nameščencev, podružnica Vojnik, 623
Zveza športnih društev Žalec, 637

Ž
Železarna Štore, 534
Žična Celje, 538
Župnija Čemšenik, 653
Župnija Mozirje, 652
Župnija Svetega Frančiška Radmirje, 653
Župnijski urad Trbovlje, 654
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SI_ZAC_A.000 ARHIVSKI FONDI, 1

SI_ZAC_A.100 UPRAVA, 3

SI_ZAC_A.130 Državne in avtonomne lokalne oblasti do srede 20. 
st., 5

SI_ZAC_A.132 Okrožni uradi, 6
Okrožni urad Celje, 6

SI_ZAC_A.133 Okrajne gosposke in komisariati, 8
Okrajna gosposka Gornji Grad-Vrbovec, 8
Okrajna gosposka Laško, 8

SI_ZAC_A.134 Okrajna glavarstva, okrajni uradi, srezi, 10
Okrajni stavbni urad Celje, 16
Okrajni urad Celje, 12
Okrajni urad Gornji Grad, 13
Okrajni urad Jelšovec, 13
Okrajni urad Konjice, 14
Okrajni urad Kozje, 14
Okrajni urad Laško, 15
Okrajni urad Rogatec, 15
Okrajni urad Sevnica, 15
Okrajni urad Vransko, 16
Okrajno glavarstvo Celje, 11
Okrajno glavarstvo in sresko načelstvo Brežice, 11
Okrajno glavarstvo Krško, 17
Sresko načelstvo Laško, 12
Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 17

SI_ZAC_A.135 Okrožni in drugi uradi na nemškem zasedbenem 
ozemlju, 18

Deželni svetnik okrožja Brežice, 21
Deželni svetnik okrožja Celje, 18
Deželni svetnik okrožja Trbovlje, 19
Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 

Mariboru, izpostava Celje, 19
Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 

Mariboru, izpostava Šoštanj, 20
Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 

Mariboru, izpostava Trbovlje, 20

SI_ZAC_A.137 Mesta, trgi, soseske, 22
Mestni magistrat Celje, 22
Trg Konjice, 24
Trg Lemberg pri Sladki Gori, 24
Trg Ljubno, 22
Trg Mozirje, 23
Trg Pilštanj, 25

SI_ZAC_A.138 Občine, 26
Mestna občina Celje, 26
Občina Anže, 53
Občina Boč, 57
Občina Braslovče, 27
Občina Brestovec, 27
Občina Brezen, 56
Občina Celje-okolica, 27
Občina Frankolovo, 59
Občina Gomilsko, 28
Občina Gornji Grad, 28
Občina Grajska vas, 29
Občina Griže, 37
Občina Hrastnik-Dol, 29
Občina Kostanjevica, 29
Občina Kostrivnica, 30
Občina Kotredež, 31
Občina Kozje, 30
Občina Laško, 31
Občina Ljubnica, 57

Občina Marija Reka, 55
Občina Mlinše, 31
Občina Nimno, 32
Občina Paka, 55
Občina Petrovče, 32
Občina Plat, 33
Občina Polzela, 33
Občina Ponikva, 33
Občina Rajhenburg, 34
Občina Rajnkovec, 34
Občina Rogaška Slatina, 35
Občina Rogaška Slatina-okolica, 58
Občina Rogatec, 35
Občina Ržiše, 36
Občina Sevnica, 55
Občina Slovenske Konjice, 36
Občina Spodnje Sečovo, 36
Občina Spodnji Dolič, 56
Občina Studenec, 37
Občina Sveta Katarina, 38
Občina Sveta Trojica, 40
Občina Sveti Florijan, 54
Občina Sveti Jurij ob Taboru, 38
Občina Sveti Lovrenc pod Prožinom, 38
Občina Sveti Mohor, 39
Občina Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 57
Občina Sveti Peter v Savinjski dolini, 39
Občina Sveti Vid pri Grobelnem, 40
Občina Šent Andraž pri Velenju, 41
Občina Šmartno v Rožni dolini, 40
Občina Šoštanj, 41
Občina Teharje, 42
Občina Tekačevo, 42
Občina Topolšica, 42
Občina Trbovlje, 43
Občina Velika Pirešica, 60
Občina Vitanje, 43
Občina Vransko, 44
Občina Zagorje ob Savi, 44
Občina Žalec, 44
Okupacijska občina Celje, 45
Okupacijska občina Gornji Grad, 45
Okupacijska občina Hrastnik, 46
Okupacijska občina Kostanjevica na Krki, 46
Okupacijska občina Laško, 47
Okupacijska občina Leskovec pri Krškem, 47
Okupacijska občina Mozirje, 48
Okupacijska občina Polzela, 48
Okupacijska občina Prihova, 58
Okupacijska občina Radeče, 49
Okupacijska občina Rogaška Slatina, 49
Okupacijska občina Sveti Jurij pri Taboru, 50
Okupacijska občina Šentjur pri Celju, 54
Okupacijska občina Teharje, 50
Okupacijska občina Trbovlje, 51
Okupacijska občina Velika Pirešica, 52
Okupacijska občina Vitanje, 52
Okupacijska občina Zagorje, 59
Okupacijska občina Zidani Most, 52
Okupacijska občina Žalec, 53

SI_ZAC_A.140 Državne in avtonomne lokalne oblasti od srede 20. 
st., 61

SI_ZAC_A.141 Okrožja, oblasti, 62
Okrožni ljudski odbor Celje, 62

SI_ZAC_A.142 Okraji, 63
Okrajni ljudski odbor Celje, 63
Okrajni ljudski odbor Krško, 64
Okrajni ljudski odbor Poljčane, 64

Kazalo fondov in zbirk po vzajemnem klasifikacijskem načrtu
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Okrajni ljudski odbor Slovenska Bistrica, 65
Okrajni ljudski odbor Slovenske Konjice, 65
Okrajni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 66
Okrajni ljudski odbor Šoštanj, 66
Okrajni ljudski odbor Trbovlje, 67

SI_ZAC_A.143 Mesta, kraji, 68
Krajevni ljudski odbor Arja vas, 164
Krajevni ljudski odbor Artiče, 72
Krajevni ljudski odbor Bele Vode, 72
Krajevni ljudski odbor Bezina, 72
Krajevni ljudski odbor Bizeljsko, 73
Krajevni ljudski odbor Blagovna, 73
Krajevni ljudski odbor Blanca, 73
Krajevni ljudski odbor Bočna, 74
Krajevni ljudski odbor Boštanj, 74
Krajevni ljudski odbor Braslovče, 75
Krajevni ljudski odbor Breg, 75
Krajevni ljudski odbor Brege, 75
Krajevni ljudski odbor Brestovec, 76
Krajevni ljudski odbor Brežice-okolica, 76
Krajevni ljudski odbor Buče, 77
Krajevni ljudski odbor Bučka, 77
Krajevni ljudski odbor Cerovec, 77
Krajevni ljudski odbor Čatež ob Savi, 78
Krajevni ljudski odbor Čeče, 78
Krajevni ljudski odbor Čemšenik, 79
Krajevni ljudski odbor Črešnjevec, 79
Krajevni ljudski odbor Črešnjice, 79
Krajevni ljudski odbor Črneča vas, 80
Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno, 80
Krajevni ljudski odbor Dobje pri Planini, 80
Krajevni ljudski odbor Dobova, 81
Krajevni ljudski odbor Dobovec, 81
Krajevni ljudski odbor Dobrna, 82
Krajevni ljudski odbor Dol pri Hrastniku, 82
Krajevni ljudski odbor Donačka Gora, 83
Krajevni ljudski odbor Dovško, 82
Krajevni ljudski odbor Dramlje, 83
Krajevni ljudski odbor Drensko Rebro, 84
Krajevni ljudski odbor Drešinja vas, 162
Krajevni ljudski odbor Družmirje, 84
Krajevni ljudski odbor Frankolovo, 84
Krajevni ljudski odbor Gabrsko, 85
Krajevni ljudski odbor Galicija, 85
Krajevni ljudski odbor Globoko, 85
Krajevni ljudski odbor Gomilsko, 86
Krajevni ljudski odbor Gorenje, 86
Krajevni ljudski odbor Gorica ob Dreti, 87
Krajevni ljudski odbor Gorjane, 87
Krajevni ljudski odbor Gornji Grad, 87
Krajevni ljudski odbor Gotovlje, 88
Krajevni ljudski odbor Grajska vas, 163
Krajevni ljudski odbor Griže, 88
Krajevni ljudski odbor Grobelno, 89
Krajevni ljudski odbor Grušovlje, 89
Krajevni ljudski odbor Hotunje, 89
Krajevni ljudski odbor Izlake, 90
Krajevni ljudski odbor Jagnjenica, 90
Krajevni ljudski odbor Jelovec, 91
Krajevni ljudski odbor Jurklošter, 91
Krajevni ljudski odbor Kalobje, 91
Krajevni ljudski odbor Kapla vas, 163
Krajevni ljudski odbor Kompolje, 92
Krajevni ljudski odbor Konjiška vas, 92
Krajevni ljudski odbor Kostrivnica, 93
Krajevni ljudski odbor Kotredež, 93
Krajevni ljudski odbor Kozje, 93
Krajevni ljudski odbor Križ, 94
Krajevni ljudski odbor Krmelj, 94
Krajevni ljudski odbor Krška vas, 95
Krajevni ljudski odbor Kuretno, 95
Krajevni ljudski odbor Ledina, 95
Krajevni ljudski odbor Lemberg, 96
Krajevni ljudski odbor Lesično, 96

Krajevni ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 97
Krajevni ljudski odbor Letuš, 97
Krajevni ljudski odbor Levec, 163
Krajevni ljudski odbor Liboje, 97
Krajevni ljudski odbor Lipoglav, 98
Krajevni ljudski odbor Ljubečna, 98
Krajevni ljudski odbor Ljubija-Lepa Njiva, 99
Krajevni ljudski odbor Ljubnica, 99
Krajevni ljudski odbor Ljubno, 99
Krajevni ljudski odbor Loče, 100
Krajevni ljudski odbor Ločica, 100
Krajevni ljudski odbor Log, 100
Krajevni ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 101
Krajevni ljudski odbor Loke, 164
Krajevni ljudski odbor Loke-Kisovec, 101
Krajevni ljudski odbor Lokovica, 102
Krajevni ljudski odbor Lončarjev Dol, 102
Krajevni ljudski odbor Loška Gora, 102
Krajevni ljudski odbor Luče, 103
Krajevni ljudski odbor Malkovec, 103
Krajevni ljudski odbor Marija Gradec, 104
Krajevni ljudski odbor Marija Reka, 104
Krajevni ljudski odbor Marno, 104
Krajevni ljudski odbor Marof, 105
Krajevni ljudski odbor Mlinše, 105
Krajevni ljudski odbor Mozirje, 106
Krajevni ljudski odbor Nazarje, 106
Krajevni ljudski odbor Nova Cerkev, 106
Krajevni ljudski odbor Nova Štifta, 107
Krajevni ljudski odbor Orehovo, 107
Krajevni ljudski odbor Oštrc, 107
Krajevni ljudski odbor Paka, 108
Krajevni ljudski odbor Paka, 108
Krajevni ljudski odbor Pečice, 109
Krajevni ljudski odbor Pesje, 109
Krajevni ljudski odbor Petrovče, 109
Krajevni ljudski odbor Pilštanj, 110
Krajevni ljudski odbor Pišece, 110
Krajevni ljudski odbor Planina pri Sevnici, 110
Krajevni ljudski odbor Plešivec, 111
Krajevni ljudski odbor Podčetrtek, 111
Krajevni ljudski odbor Podgorje, 112
Krajevni ljudski odbor Podsreda, 112
Krajevni ljudski odbor Podvrh, 112
Krajevni ljudski odbor Poklek-Leskovec, 113
Krajevni ljudski odbor Poljčane, 113
Krajevni ljudski odbor Polje ob Sotli, 114
Krajevni ljudski odbor Polšnik, 114
Krajevni ljudski odbor Polzela, 114
Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 115
Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Žalcu, 162
Krajevni ljudski odbor Prapretno, 115
Krajevni ljudski odbor Prekopa, 116
Krajevni ljudski odbor Preloge, 116
Krajevni ljudski odbor Prevorje, 117
Krajevni ljudski odbor Prihova, 117
Krajevni ljudski odbor Prušnja vas, 118
Krajevni ljudski odbor Radeče, 118
Krajevni ljudski odbor Radmirje, 118
Krajevni ljudski odbor Rajhenburg, 119
Krajevni ljudski odbor Raka, 161
Krajevni ljudski odbor Ratanska vas, 119
Krajevni ljudski odbor Ravne, 120
Krajevni ljudski odbor Razbor, 120
Krajevni ljudski odbor Rečica, 120
Krajevni ljudski odbor Rečica ob Savinji, 121
Krajevni ljudski odbor Rifengozd, 121
Krajevni ljudski odbor Rifnik, 122
Krajevni ljudski odbor Rimske Toplice, 122
Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, 122
Krajevni ljudski odbor Rogatec, 123
Krajevni ljudski odbor Sečovo, 123
Krajevni ljudski odbor Senovo, 124
Krajevni ljudski odbor Senožeti, 124
Krajevni ljudski odbor Senuše, 124
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Krajevni ljudski odbor Sevnica, 125
Krajevni ljudski odbor Skomarje, 125
Krajevni ljudski odbor Skopice, 126
Krajevni ljudski odbor Sladka Gora, 126
Krajevni ljudski odbor Slivnica pri Celju, 126
Krajevni ljudski odbor Slovenske Konjice, 127
Krajevni ljudski odbor Socka, 127
Krajevni ljudski odbor Sodna vas, 128
Krajevni ljudski odbor Solčava, 128
Krajevni ljudski odbor Spodnji Dolič, 128
Krajevni ljudski odbor Sromlje, 129
Krajevni ljudski odbor Stari Grad, 129
Krajevni ljudski odbor Stolovnik, 129
Krajevni ljudski odbor Stranice, 130
Krajevni ljudski odbor Studenec, 130
Krajevni ljudski odbor Sveta Jedert, 133
Krajevni ljudski odbor Sveta Kunigunda, 135
Krajevni ljudski odbor Sveti Duh, 131
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan, 131
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan v Doliču, 132
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan-Skorno, 132
Krajevni ljudski odbor Sveti Jernej, 133
Krajevni ljudski odbor Sveti Jeronim, 133
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij ob Taboru, 134
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pod Kumom, 160
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pri Celju, 134
Krajevni ljudski odbor Sveti Križ pri Kostanjevici, 135
Krajevni ljudski odbor Sveti Križ pri Rogaški Slatini, 135
Krajevni ljudski odbor Sveti Lenart nad Laškim, 136
Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pod Prožinom, 136
Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pri Preboldu, 116 
Krajevni ljudski odbor Sveti Pavel pri Preboldu, 137
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter na Medvedjem selu, 137
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 137
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter v Savinjski dolini, 138
Krajevni ljudski odbor Sveti Primož, 138
Krajevni ljudski odbor Sveti Rok ob Sotli, 139
Krajevni ljudski odbor Sveti Rupert nad Laškim, 139
Krajevni ljudski odbor Sveti Štefan, 139
Krajevni ljudski odbor Sveti Urh, 140
Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Grobelnem, 140
Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Planini, 141
Krajevni ljudski odbor Svetina, 131
Krajevni ljudski odbor Šalek, 141
Krajevni ljudski odbor Škalce, 142
Krajevni ljudski odbor Škale, 143
Krajevni ljudski odbor Škofja vas, 143
Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 143
Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Sevnici, 144
Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Dreti, 144
Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Paki, 145
Krajevni ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, 145
Krajevni ljudski odbor Šmihel pri Mozirju, 145
Krajevni ljudski odbor Špitalič, 146
Krajevni ljudski odbor Št. Andraž pri Velenju, 146
Krajevni ljudski odbor Št. Ilj pri Velenju, 141
Krajevni ljudski odbor Št. Janž, 165
Krajevni ljudski odbor Št. Janž pri Velenju, 142
Krajevni ljudski odbor Št. Lambert, 147
Krajevni ljudski odbor Št. Lenart, 165
Krajevni ljudski odbor Štore, 147
Krajevni ljudski odbor Šutna, 147
Krajevni ljudski odbor Teharje, 148
Krajevni ljudski odbor Telče, 148
Krajevni ljudski odbor Tepanje, 149
Krajevni ljudski odbor Tirna, 149
Krajevni ljudski odbor Topolšica, 149
Krajevni ljudski odbor Trnava, 150
Krajevni ljudski odbor Trnovlje, 150
Krajevni ljudski odbor Trobni Dol, 150
Krajevni ljudski odbor Trojane, 151
Krajevni ljudski odbor Tržišče, 151
Krajevni ljudski odbor Turje, 152
Krajevni ljudski odbor Velenje, 152
Krajevni ljudski odbor Velika Dolina, 161

Krajevni ljudski odbor Velika Pirešica, 160
Krajevni ljudski odbor Veliki Kamen, 152
Krajevni ljudski odbor Veliki Podlog, 153
Krajevni ljudski odbor Videm ob Savi, 153
Krajevni ljudski odbor Višnja vas, 165
Krajevni ljudski odbor Vitanje, 154
Krajevni ljudski odbor Vojnik, 154
Krajevni ljudski odbor Vransko, 154
Krajevni ljudski odbor Vrbje, 164
Krajevni ljudski odbor Vrbno, 155
Krajevni ljudski odbor Vrhovo, 155
Krajevni ljudski odbor Zabukovica, 156
Krajevni ljudski odbor Zabukovje, 162
Krajevni ljudski odbor Zagaj, 156
Krajevni ljudski odbor Zagorje, 156
Krajevni ljudski odbor Zavodnje, 157
Krajevni ljudski odbor Zbelovo, 157
Krajevni ljudski odbor Zdole, 157
Krajevni ljudski odbor Zidani Most, 158
Krajevni ljudski odbor Zreče, 158
Krajevni ljudski odbor Žalec, 159
Krajevni ljudski odbor Žiče, 159
Krajevni ljudski odbor Žusem, 160
Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šmartno ob Dreti, 159
Mestni ljudski odbor Brežice, 68
Mestni ljudski odbor Celje, 69
Mestni ljudski odbor Hrastnik, 69
Mestni ljudski odbor Kostanjevica, 70
Mestni ljudski odbor Laško, 70
Mestni ljudski odbor Šoštanj, 70
Mestni ljudski odbor Trbovlje, 71
Mestni ljudski odbor Zagorje ob Savi, 71

SI_ZAC_A.145 Občine, 167
Ljudski odbor mestne občine Radeče, 209
Ljudski odbor mestne občine Velenje, 197
Občinski ljudski odbor Artiče, 167
Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli, 168
Občinski ljudski odbor Bizeljsko, 168
Občinski ljudski odbor Blanca, 168
Občinski ljudski odbor Boštanj, 169
Občinski ljudski odbor Braslovče, 169
Občinski ljudski odbor Brestanica, 169
Občinski ljudski odbor Breze, 170
Občinski ljudski odbor Brežice, 202
Občinski ljudski odbor Bučka, 171
Občinski ljudski odbor Celje, 171
Občinski ljudski odbor Čatež ob Savi, 172
Občinski ljudski odbor Čemšenik, 172
Občinski ljudski odbor Dobova, 172
Občinski ljudski odbor Dobrna, 173
Občinski ljudski odbor Dol pri Hrastniku, 173
Občinski ljudski odbor Dramlje, 173
Občinski ljudski odbor Frankolovo, 174
Občinski ljudski odbor Gomilsko, 174
Občinski ljudski odbor Gornji Grad, 175
Občinski ljudski odbor Griže, 175
Občinski ljudski odbor Hrastnik, 175
Občinski ljudski odbor Jurklošter, 176
Občinski ljudski odbor Kostanjevica, 176
Občinski ljudski odbor Kozje, 177
Občinski ljudski odbor Krmelj-Šentjanž, 177
Občinski ljudski odbor Krško, 203
Občinski ljudski odbor Laško, 178
Občinski ljudski odbor Lesično, 178
Občinski ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 179
Občinski ljudski odbor Ljubno, 179
Občinski ljudski odbor Loče, 180
Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 180
Občinski ljudski odbor Luče, 180
Občinski ljudski odbor Mlinše, 181
Občinski ljudski odbor Mozirje, 181
Občinski ljudski odbor Nazarje, 181
Občinski ljudski odbor Petrovče, 182
Občinski ljudski odbor Pišece, 182
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Občinski ljudski odbor Planina pri Sevnici, 183
Občinski ljudski odbor Podbočje, 183
Občinski ljudski odbor Podčetrtek, 183
Občinski ljudski odbor Podkum, 184
Občinski ljudski odbor Podsreda, 184
Občinski ljudski odbor Polje ob Sotli, 184
Občinski ljudski odbor Polšnik, 185
Občinski ljudski odbor Polzela, 185
Občinski ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 186
Občinski ljudski odbor Prebold, 186
Občinski ljudski odbor Pristava, 186
Občinski ljudski odbor Radeče, 187
Občinski ljudski odbor Raka, 187
Občinski ljudski odbor Rečica, 188
Občinski ljudski odbor Rečica ob Savinji, 188
Občinski ljudski odbor Rimske Toplice, 188
Občinski ljudski odbor Rogaška Slatina, 189
Občinski ljudski odbor Rogatec, 189
Občinski ljudski odbor Senovo, 190
Občinski ljudski odbor Senožeti, 190
Občinski ljudski odbor Sevnica, 205
Občinski ljudski odbor Slivnica pri Celju, 191
Občinski ljudski odbor Slovenske Konjice, 191
Občinski ljudski odbor Solčava, 192
Občinski ljudski odbor Strmec, 192
Občinski ljudski odbor Studenec, 192
Občinski ljudski odbor Šempeter v Savinjski dolini, 193
Občinski ljudski odbor Šentjur pri Celju, 193
Občinski ljudski odbor Škofja vas, 194
Občinski ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 194
Občinski ljudski odbor Šmartno ob Paki, 194
Občinski ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, 195
Občinski ljudski odbor Šoštanj, 195
Občinski ljudski odbor Štore, 196
Občinski ljudski odbor Tabor, 196
Občinski ljudski odbor Trbovlje, 196
Občinski ljudski odbor Tržišče, 197
Občinski ljudski odbor Velika Dolina, 198
Občinski ljudski odbor Veliki Trn, 198
Občinski ljudski odbor Vitanje, 198
Občinski ljudski odbor Vojnik, 199
Občinski ljudski odbor Vransko, 199
Občinski ljudski odbor Zabukovje, 199
Občinski ljudski odbor Zagorje ob Savi, 200
Občinski ljudski odbor Zreče, 200
Občinski ljudski odbor Žalec, 201
Občinski ljudski odbor Žusem, 201
Skupščina občine Brežice, 170
Skupščina občine Celje, 202
Skupščina občine Hrastnik, 203
Skupščina občine Krško, 177
Skupščina občine Laško, 204
Skupščina občine Mozirje, 204
Skupščina občine Sevnica, 190
Skupščina občine Slovenske Konjice, 205
Skupščina občine Šentjur pri Celju, 206
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, 207
Skupščina občine Trbovlje, 208
Skupščina občine Velenje, 201
Skupščina občine Zagorje ob Savi, 207
Skupščina občine Žalec, 208

SI_ZAC_A.146 Krajevne skupnosti, 210
Krajevna skupnost Bistrica ob Sotli, 211
Krajevna skupnost Medlog, 210
Krajevna skupnost Ponikva, 211
Krajevna skupnost Tabor, 210
Krajevna skupnost Vitanje, 211

SI_ZAC_A.148 Upravne enote , 213
Upravna enota Šentjur pri Celju, 213

SI_ZAC_A.150 Posebni upravni organi, 215

SI_ZAC_A.151 Posebni organi za upravo, notranje, zunanje 
zadeve in pravosodje, 216

Uprava narodne imovine Celje, 216

SI_ZAC_A.152 Posebni organi za gospodarstvo in finance, 217
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, 219
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Krško, 219
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Trbovlje, 218
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Velenje, 220
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Brežice, 221
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, 221
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje - izpostava 

Slovenske Konjice, 220
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Velenje, 220
Davčni urad Kostanjevica, 222

SI_ZAC_A.153 Posebni organi za negospodarstvo, 223
Center za socialno delo Brežice, 223
Center za socialno delo Sevnica, 224
Center za socialno delo Trbovlje, 227
Krajevni šolski odbor Raka, 224
Krajevni šolski svet Sveti Jernej, 228
Kulturna skupnost občine Celje, 227
Kulturna skupnost občine Sevnica, 227
Kulturna skupnost občine Žalec, 228
Mestni šolski svet Celje, 224
Mestni ubožni svet Celje, 226
Okrajni šolski svet Brežice, 225
Okrajni šolski svet Kozje, 225
Okrajni šolski svet Sevnica, 226
Zavod za prosvetno in pedagoško službo Trbovlje, 226

SI_ZAC_A.160 Samoupravne interesne skupnosti, 229
Samoupravne interesne skupnosti občine Mozirje, 230
Samoupravne interesne skupnosti občine Sevnica, 230
Samoupravne interesne skupnosti občine Šentjur, 230
Samoupravne interesne skupnosti občine Zagorje ob Savi, 229

SI_ZAC_A.200 PRAVOSODJE, 233

SI_ZAC_A.210 Pravosodni organi pred letom 1850, 235
Deželsko in krajevno sodišče gospoščine Zbelovo, 267
Deželsko in krajevno sodišče Planina pri Sevnici, 236
Deželsko sodišče Bizeljsko, 277
Deželsko sodišče Laško, 235
Deželsko sodišče Podsreda, 236
Deželsko sodišče Šoštanj, 237
Deželsko sodišče Velenje, 277
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Kozje, 272
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Nova Cerkev, 273
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Škale, 273
Krajevno sodišče gospoščin Dobrna in Dobrnica, 246
Krajevno sodišče gospoščine Bizeljsko, 243
Krajevno sodišče gospoščine Blagovna, 243
Krajevno sodišče gospoščine Brežice, 245
Krajevno sodišče gospoščine Frankolovo, 247
Krajevno sodišče gospoščine Gorica pri Velenju, 247
Krajevno sodišče gospoščine Jelše, 249
Krajevno sodišče gospoščine Konjice, 249
Krajevno sodišče gospoščine Laško, 250
Krajevno sodišče gospoščine Lemberg, 251
Krajevno sodišče gospoščine Loka pri Zidanem Mostu, 252
Krajevno sodišče gospoščine Novi Klošter, 253
Krajevno sodišče gospoščine Novo Celje, 254
Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, 254
Krajevno sodišče gospoščine Pišece, 255
Krajevno sodišče gospoščine Podsreda, 256
Krajevno sodišče gospoščine Pogled, 259
Krajevno sodišče gospoščine Prebold, 257
Krajevno sodišče gospoščine Rajhenburg, 244
Krajevno sodišče gospoščine Ranšperk, 258
Krajevno sodišče gospoščine Socka, 260
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Krajevno sodišče gospoščine Spodnja Sevnica, 261
Krajevno sodišče gospoščine Stopnik, 276
Krajevno sodišče gospoščine Šalek in Turn, 262
Krajevno sodišče gospoščine Šenek, 263
Krajevno sodišče gospoščine Šoštanj, 264
Krajevno sodišče gospoščine Štrovsenek, 237
Krajevno sodišče gospoščine Tabor, 264
Krajevno sodišče gospoščine Velenje, 265
Krajevno sodišče gospoščine Vitanje, 266
Krajevno sodišče gospoščine Zalog, 267
Krajevno sodišče gospoščine Zgornja Sevnica, 268
Krajevno sodišče gospoščine Žovnek, 268
Krajevno sodišče gospoščine Žusem, 269
Krajevno sodišče Grasslovega imenja, 248
Krajevno sodišče imenja Legant pri Braslovčah, 250
Krajevno sodišče imenja Ruda, 260
Krajevno sodišče imenja Sveti Duh pri Konjicah, 261
Krajevno sodišče imenja Šmarje pri Sevnici, 263
Krajevno sodišče magistrata Braslovče, 238
Krajevno sodišče magistrata Brežice, 238
Krajevno sodišče magistrata Celje, 239 
Krajevno sodišče magistrata Konjice, 240
Krajevno sodišče magistrata Laško, 240
Krajevno sodišče magistrata Sevnica, 241
Krajevno sodišče magistrata Šoštanj, 241
Krajevno sodišče magistrata Vojnik, 242
Krajevno sodišče magistrata Žalec, 242
Krajevno sodišče nekdanjega minoritskega imenja Celje, 269
Krajevno sodišče opatijskega imenja Celje, 270
Krajevno sodišče posestva Brode, 246
Krajevno sodišče posestva Lindek, 252
Krajevno sodišče posestva Ponikva, 257
Krajevno sodišče združenega posestva Zgornji Lanovž in Prešnik, 258
Krajevno sodišče žlahtnije Teharje, 265
Krajevno sodišče župnijskega imenja Črneče, 271
Krajevno sodišče župnijskega imenja Gotovlje, 271
Krajevno sodišče župnijskega imenja Laporje, 279
Krajevno sodišče župnijskega imenja Loka pri Zidanem Mostu, 278
Krajevno sodišče župnijskega imenja Rimske Toplice, 279
Krajevno sodišče župnijskega imenja Sevnica, 278
Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Danijela Celje, 270
Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Pankracija Griže, 272
Krajevno sodišče župnijskega imenja Sveti Jurij, 244
Krajevno sodišče župnijskega imenja Šmarje pri Jelšah, 273
Krajevno sodišče župnijskega imenja Videm pri Krškem, 274
Krajevno sodišče župnijskega imenja Vitanje, 274
Krajevno sodišče župnijskega imenja Vransko, 275
Krajevno sodišče župnijskega imenja Žalec, 275
Krajevno sodišče župnijskega imenja Žusem, 276

SI_ZAC_A.220 Redna sodišča, 281

SI_ZAC_A.223 Prvostopenjska sodišča, 283
Deželno sodišče Celje, 293
Okrajno sodišče Brežice, 283
Okrajno sodišče Celje, 286
Okrajno sodišče Gornji Grad, 286
Okrajno sodišče Kostanjevica, 284
Okrajno sodišče Kozje, 287
Okrajno sodišče Krško, 293
Okrajno sodišče Laško, 287
Okrajno sodišče Podčetrtek, 288
Okrajno sodišče Radeče, 288
Okrajno sodišče Rogatec, 288
Okrajno sodišče Sevnica, 289
Okrajno sodišče Slovenske Konjice, 289
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 290
Okrajno sodišče Šoštanj, 290
Okrajno sodišče Trbovlje, 294
Okrajno sodišče Vransko, 291
Okrajno sodišče Žalec, 283
Okrožno sodišče Celje, 285
Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica Krško, 293 
Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica Sevnica, 292

Okupacijsko sodišče Slovenska Bistrica, podružnica Slovenske 
Konjice, 284

Okupacijsko sodišče Šoštanj, 292
Okupacijsko sodišče Trbovlje, 291

SI_ZAC_A.230 Posebna sodišča, 295

SI_ZAC_A.232 Upravna sodišča, 296
Upravno sodišče za območje Dravske banovine v Celju, 296

SI_ZAC_A.233 Arbitraže in gospodarska sodišča, 297
Okrožno gospodarsko sodišče Celje, 298
Okrožno kot rudarsko sodišče Celje, 298
Okrožno kot trgovsko sodišče Celje, 297

SI_ZAC_A.234 Delovna in socialna sodišča, 300
Sodišče združenega dela v Brežicah, 300
Sodišče združenega dela v Celju, 300

SI_ZAC_A.236 Vojaška sodišča, 302
Vojaško sodišče mesta Celje in Vojaško sodišče mariborskega vojnega 

področja, senat v Celju, 302

SI_ZAC_A.237 Sodišča slovenske narodne časti, 303
Sodišče slovenske narodne časti, senat v Celju, 303

SI_ZAC_A.240 Tožilstva, 305

SI_ZAC_A.242 Javna/državna tožilstva, 307
Javno tožilstvo Krško, 308
Okrožno državno tožilstvo Celje, 308
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zunanji oddelek v 

Trbovljah, 307
Višje državno tožilstvo Celje, 309

SI_ZAC_A.250 Pravobranilstva, 311

SI_ZAC_A.254 Družbena pravobranilstva, 312
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Celje, 312
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Krško, 313
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Žalec, 313

SI_ZAC_A.260 Notariat, 315

SI_ZAC_A.263 Notarji, 316
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Notar Adolf Mravljak Radeče, 333
Notar Adolf Mravljak Rogatec, 336
Notar Alojzij Pegan Radeče, 333
Notar Andreas Bratkovič Vransko, 352
Notar Andrej Kokol Šmarje pri Jelšah, 344
Notar Anton Bartol Brežice, 318
Notar Anton Hudovernik Kostanjevica, 324
Notar Anton Svetina Gornji Grad, 323
Notar Anton Svetina Šoštanj, 349
Notar Anton Svetina Vransko, 351
Notar Avgust Drukar Celje, 320
Notar Avgust Drukar Gornji Grad, 322
Notar Avgust Drukar Laško, 330
Notar Avgust Kolšek Krško, 317
Notar Ferdo Križan Šmarje pri Jelšah, 345
Notar Fran Firbas Brežice, 355
Notar Fran Horvat Brežice, 354
Notar Fran Ivanšek Brežice, 353
Notar Fran Moertl Vransko, 351
Notar Fran Presečnik Vransko, 351
Notar Fran Prislan Laško, 331
Notar Franc Burger Celje, 319
Notar Franc Burger Radeče, 332
Notar Franc Kellner Brežice, 355
Notar Franc Omahen Krško, 317
Notar Franc Strafella Rogatec, 338
Notar Franc Ulrih Laško, 331
Notar Franc Veršac Sevnica, 340
Notar Frane Ivanšek Rogatec, 336
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Notar Franjo Golob Rogatec, 336
Notar Franz Rapoc Šoštanj, 349
Notar Franz Ulrich Vransko, 353
Notar Franz Walter Vransko, 352
Notar Friderik Formacher Kozje, 327
Notar Gottfried Schmidt in notarski namestnik Franc Ratej Slovenske 

Konjice, 343
Notar Herman Wiesthaler Brežice, 354
Notar Hubert Wagner Šmarje pri Jelšah, 346
Notar Hubert Završnik Krško, 329
Notar Ivan Fischer Gornji Grad, 323
Notar Ivan Irkič Krško, 316
Notar Ivan Kačič Šoštanj, 348
Notar Ivan Stojan Celje, 321
Notar Ivan Ušlakar Sevnica, 341
Notar Ivo Šorli Rogatec in Šmarje pri Jelšah, 339
Notar Jakob Kogej Šmarje pri Jelšah, 344
Notar Janez Pogačnik Gornji Grad, 322
Notar Janko Horvat Vransko, 350
Notar Janko Ponebšek Rogatec, 337
Notar Josef Finschger Šoštanj, 347
Notar Josef Hiris Šoštanj, 348
Notar Josip Barle Kozje, 326
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Notar Josip Rohrman Kostanjevica, 325
Notar Josip Senčar Rogatec, 337
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Notar Jožef Vimpolšek Kostanjevica, 353
Notar Jožef Vimpolšek Sevnica, 340
Notar Julij Gspan Kostanjevica, 324
Notar Julius Gspan Krško, 316
Notar Jurij Detiček Celje, 319
Notar Jurij Detiček Gornji Grad, 321
Notar Jurij Pučko Krško, 317
Notar Juro Detiček ml. Vransko, 350
Notar Karel Pleiweiss Radeče, 333
Notar Karel Urh Šmarje pri Jelšah, 346
Notar Karl Kieser Šmarje pri Jelšah, 343
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Notar Karl Kumer Kozje, 328
Notar Karl Sirk Brežice, 318
Notar Karl Sirk Rogatec, 338
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Notar Martin Kocbek Kostanjevica, 326
Notar Martin Miheljak Celje, 320
Notar Mate Hafner Kostanjevica, 324
Notar Mate Hafner Radeče, 332
Notar Matija Marinček Šoštanj, 349
Notar Mihael Jezovšek Vransko, 350
Notar Mihael Korber Sevnica, 339
Notar Mihael Pintar Kozje, 329
Notar Mile Jenko Kostanjevica, 325
Notar Mile Jenko Kozje, 328
Notar Moritz Sajovitz Celje, 320
Notar Moritz Schwarzenberg Gornji Grad, 323
Notar Moritz Schwarzenberg Vransko, 352
Notar Otmar Golob Kozje, 328
Notar Peter Jereb Radeče in notarski namestnik Franc Mastnak, 332
Notar Rade Jereb Kostanjevica, 325
Notar Rado Jereb Slovenske Konjice, 341
Notar Robert Baumgartner Rogatec, 334
Notar Rudolf Kramer Brežice, 318
Notar Vekoslav Krajnc Šmarje pri Jelšah, 345
Notar Viktor Rozina Kostanjevica, 326

Notar Viktor Schoenwetter Radeče, 334
Notar Viktor Škrabar Rogatec, 339
Notar Vilibald Swoboda in notarski namestnik Fran Presečnik Slovenske 

Konjice, 343
Notar Vilibald Swoboda, Šmarje pri Jelšah, 347
Notar Vincenc Toplak Šmarje pri Jelšah, 346
Notar Vinko Kolšek Šoštanj, 348
Notarski namestnik Franc Ratej Slovenska Bistrica, 342
Notarski namestnik Josip Vimpolšek Kozje, 329

SI_ZAC_A.270 Odvetništvo, 357

SI_ZAC_A.272 Odvetniki, 358
Odvetnik Anton Rojec Celje, 358

SI_ZAC_A.280 Kaznovanje prekrškov, 359

SI_ZAC_A.282 Sodniki za prekrške, 360
Sodnik za prekrške Brežice, 362
Sodnik za prekrške Celje, 362
Sodnik za prekrške Hrastnik, 363
Sodnik za prekrške Krško, 361
Sodnik za prekrške Laško, 364
Sodnik za prekrške Mozirje, 362
Sodnik za prekrške Sevnica, 365
Sodnik za prekrške Slovenske Konjice, 363
Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju, 360
Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah, 365
Sodnik za prekrške Trbovlje, 361
Sodnik za prekrške Velenje, 360
Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi, 364
Sodnik za prekrške Žalec, 363

SI_ZAC_A.300 VOJAŠTVO, JAVNA VARNOST, ZAŠČITA IN 
REŠEVANJE, 367

SI_ZAC_A.315 Vojaške enote in organizacije Narodnoosvobodilne 
vojske, 368

Štab IV. operativne cone, 368

SI_ZAC_A.332 Gasilska in reševalna služba, 369
Gasilsko društvo Ponikva, 370
Občinska gasilska zveza Celje, 369
Prostovoljno gasilsko društvo Celje, 369

SI_ZAC_A.400 VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, KULTURA, ZNANOST, 
ŠPORT, INFORMIRANJE, 371

SI_ZAC_A.410 Predšolska vzgoja in osnovno šolstvo , 373

SI_ZAC_A.411 Vzgojno-varstvene organizacije predšolskih 
otrok, 374

Otroški vrtec Krško, 375
Vrtec Cerklje ob Krki, 374
Vrtec Toplice Zagorje ob Savi, 374
Vrtec Vitanje, 375

SI_ZAC_A.412 Splošne osnovne šole, 376
Dekliška šola šolskih sester v Celju, 382
Deška osnovna šola Celje, 382
Dnevno zavetišče v Celju, 391
Enorazredna ljudska šola Podkraj, 385
Glavna, deška in dekliška osnovna šola Celje, 381
Osnovna šola Alojz Hohkraut Trbovlje, 396
Osnovna šola begunskega centra Sevnica, 388
Osnovna šola Bojsno, 379
Osnovna šola Brestanica, 395
Osnovna šola Breze, 407
Osnovna šola Brežice, 380
Osnovna šola Buče, 380
Osnovna šola Bučka, 402
Osnovna šola Bušeča vas, 381
Osnovna šola Cerklje ob Krki, 377
Osnovna šola Čatež ob Savi, 383
Osnovna šola Črešnjevec, 404
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Osnovna šola Črešnjice, 398
Osnovna šola Dobova, 377
Osnovna šola Dobovec, 395
Osnovna šola Dobrna, 400
Osnovna šola Dramlje, 383
Osnovna šola Dušan Poženel Laško, 411
Osnovna šola Frankolovo, 397
Osnovna šola Globoko, 383
Osnovna šola Griže, 384
Osnovna šola Henina, 407
Osnovna šola Jagnjenica, 379
Osnovna šola Jurij Dalmatin Krško, 394
Osnovna šola Jurklošter, 409
Osnovna šola Koprivnica, 410
Osnovna šola Kozje, 384
Osnovna šola Lažiše, 408
Osnovna šola Ledina, 401
Osnovna šola Lemberg, 397
Osnovna šola Leskovec pri Krškem, 378
Osnovna šola Loče pri Poljčanah, 403
Osnovna šola Lokavec, 409
Osnovna šola Mrzlava vas, 385
Osnovna šola Nova Cerkev, 392
Osnovna šola Pišece, 394
Osnovna šola Podgorje, 399
Osnovna šola Podsreda, 386
Osnovna šola Podvrh, 402
Osnovna šola Polzela, 386
Osnovna šola Ponikva pri Grobelnem, 387
Osnovna šola Prevorje, 387
Osnovna šola Primož Trubar Laško, 379
Osnovna šola Radeče, 387
Osnovna šola Raka, 378
Osnovna šola Rakovec, 393
Osnovna šola Razbor, 403
Osnovna šola Rečica, 406
Osnovna šola Reka, 405
Osnovna šola Rimske Toplice, 407
Osnovna šola Sedraž, 408
Osnovna šola Sevnica, 399
Osnovna šola Skopice, 388
Osnovna šola Sladka Gora, 397
Osnovna šola Slivnica, 389
Osnovna šola Slovenske Konjice, 398
Osnovna šola Socka, 392
Osnovna šola Studenec pri Sevnici, 399
Osnovna šola Sveti Anton, 401
Osnovna šola Sveti Jernej, 404
Osnovna šola Svibno, 377
Osnovna šola Šentvid pri Grobelnem, 391
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 396
Osnovna šola Šmartno v Rožni dolini, 392
Osnovna šola Štore, 395
Osnovna šola Teharje, 389
Osnovna šola Toplice Zagorje ob Savi, 376
Osnovna šola Velenje, 389
Osnovna šola Velika Dolina, 400
Osnovna šola Vinska Gora, 403
Osnovna šola Vitanje, 393
Osnovna šola Vojnik, 390
Osnovna šola Vransko, 390
Osnovna šola Vrh nad Laškim, 406
Osnovna šola Vrhovo, 410
Osnovna šola Zabukovje, 401
Osnovna šola Zbelovo, 405
Osnovna šola Zidani Most, 409
Osnovna šola Žiče, 405
Trivialka v Nazarjah, 385

SI_ZAC_A.420 Srednje šolstvo, 413

SI_ZAC_A.422 Gimnazije, 414
Gimnazija Brežice, 416
Gimnazija Trbovlje, 414
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II. gimnazija Celje, 415

SI_ZAC_A.424 Srednje strokovne šole, 417
Srednja šola Krško, 417
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Državna dvorazredna trgovska šola Celje, 423
Industrijska kovinarska šola Celje, 422
Industrijska kovinarska šola Štore, 422
Mojstrska šola Celje, 422
Nedeljska nadaljevalna šola Celje, 419
Obrtna in vajenska šola Celje, 419
Obrtna nadaljevalna šola v Radečah, 420
Obrtna nadaljevalna šola v Žalcu, 421
Obrtna šola Slovenske Konjice, 424
Rudarska šola v Celju, 423
Šolski center Šentjur, 418
Trgovska šola Trbovlje, 418
Vajenska šola Mozirje, 420
Vajenska šola Trbovlje, 421
Vajenska šola Velenje, 421

SI_ZAC_A.426 Meščanske šole in nižje gimnazije, 425
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Meščanska šola Trbovlje, 425
Meščanska šola Vojnik, 428
Meščanska šola Zagorje ob Savi, 426
Nižja gimnazija Cerklje ob Krki, 427
Nižja gimnazija Dobova, 428
Nižja gimnazija Dobrna, 430
Nižja gimnazija Krško, 426
Nižja gimnazija Laško, 430
Nižja gimnazija Leskovec pri Krškem, 425
Nižja gimnazija Rogaška Slatina-Šmarje, 429
Nižja gimnazija Sevnica, 430
Nižja gimnazija Vitanje, 429
Nižja gimnazija Vojnik, 427
Nižja gimnazija Zagorje ob Savi, 426

SI_ZAC_A.440 Drugo izobraževanje in usposabljanje, 433

SI_ZAC_A.443 Dopolnilno izobraževanje, 434
Delavska univerza Brežice, 436
Delavska univerza Mozirje, 437
Gospodinjska šola Frankolovo, 438
Kmetijsko gospodarska šola Brežice, 438
Kmetijsko gospodarska šola Dobrna, 439
Kmetijsko gospodarska šola Raka, 434
Kmetijsko gospodarska šola Vojnik, 435
Ljudska univerza Celje, 435
Šola za odrasle Radeče, 439
Večerna delavska gimnazija Krško, 434
Večerna osnovna šola Krško, 435
Večerna šola Cerklje ob Krki, 437
Večerna šola Vojnik, 436
Zavod za pospeševanje gospodinjstva Celje, 437

SI_ZAC_A.450 Vzgojno-varstvene ustanove otrok in 
mladine, 441

SI_ZAC_A.451 Dijaški domovi, 442
Dijaški dom Krško, 442

SI_ZAC_A.453 Centri za interesne dejavnosti, 443
Center interesnih dejavnosti Celje, 443

SI_ZAC_A.460 Kultura, 445

SI_ZAC_A.461 Zavodi in organizacije za varstvo premične in 
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Gradbeni odbor za rekonstrukcijo in zaščito rimskih izkopanin v 
Šempetru, 448

Knjižnica Sevnica, 447
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Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, 446
Knjižnica Velenje, 447
Osrednja knjižnica Celje, 448
Zasavski muzej Trbovlje, 448
Zgodovinski arhiv Celje, 447
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izpostava Žalec, 452

Kino Šentjur, 451
Kinopodjetje Celje, 452
Kulturni center Delavski dom Trbovlje, 453
Kulturni center Delavski dom Zagorje, 453
Kulturni zavod Brežice, 451
Plesni forum Celje, 453
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Slovensko ljudsko gledališče Celje, 450
Zavod za kulturne prireditve Celje, 454

SI_ZAC_A.470 Znanost, 455
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SI_ZAC_A.500 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, 461

SI_ZAC_A.510 Zdravstvo, 463

SI_ZAC_A.511 Bolnišnice, 465
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SI_ZAC_A.512 Zdravstveni domovi, 467
Zdravstveni dom Celje, 467

SI_ZAC_A.513 Zdravilišča, 468
Zdravilišče Dobrna, 468
Zdravilišče Laško, 470
Zdravilišče Novo Celje, 469
Zdravilišče Rogaška Slatina, 469
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SI_ZAC_A.541 Mladinski domovi, varne hiše, 474
Mladinski dom Mihe Pintarja Dobrna, 475
Mladinski dom Rogatec, 475

SI_ZAC_A.542 Domovi za ostarele, 476
Dom onemoglih Vojnik, 477
Dom počitka Šalek, 476
Dom upokojencev Polzela, 477

SI_ZAC_A.550 Zdravstveno in socialno zavarovanje, 479

SI_ZAC_A.551 Zavodi za zdravstveno in socialno 
zavarovanje, 480

Bratovska skladnica Rajhenburg, 480

SI_ZAC_A.600 GOSPODARSTVO IN BANČNIŠTVO, 483

SI_ZAC_A.610 Gospodarska združenja, 485

SI_ZAC_A.612 Gospodarske zbornice, 486
Gospodarska zbornica Celje, 487
Gostinska zbornica za okraj Celje, 488
Območna gospodarska zbornica Zasavje Zagorje ob Savi, 487
Območna obrtna zbornica Celje, 486
Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Celje, 489
Okrajna obrtna zbornica Celje, 487
Trgovinska zbornica za okraj Celje, 488

SI_ZAC_A.613 Poslovna združenja, 490
ITC Celje, 491
Poslovna zveza za gozdno in lesno gospodarstvo Celje, 490
Poslovno združenje za izgradnjo Energo-kemičnega kombinata 

Velenje, 490

SI_ZAC_A.614 Zadruge, 492
Agraria Brežice, 497
Kmetijska zadruga Bočna, 496
Kmetijska zadruga Gornji Grad, 494
Kmetijska zadruga Ljubno, 494
Kmetijska zadruga Nova Štifta, 495
Kmetijska zadruga Šmartno ob Dreti, 496
Kmetijska zadruga Telče, 498
Kmetijska zadruga Trnava Gomilsko, 493
Kmetijska zadruga Tržišče-Šentjanž, 495
Obrtna zadruga Bohor Sevnica, 492
Obrtna zadruga Grič Brežice, 492
Obrtniška nabavno-prodajna zadruga za okraj Celje-okolica, 497
Pekovska zadruga v Celju, 493
Stavbna zadruga državnih uslužbencev v Celju, 494

SI_ZAC_A.620 Kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo, 499

SI_ZAC_A.621 Kmetijstvo in lov, 500
Kmetijsko gospodarstvo Šalek, 500
Vinska klet Virštanj, 500

SI_ZAC_A.630 Rudarstvo, 501

SI_ZAC_A.631 Pridobivanje energetskih surovin, 502
Premogovnik Senovo, 503
Premogovnik Zabukovica, 504
Rudnik lignita Velenje, 504
Rudnik rjavega premoga Laško, 502
Rudnik rjavega premoga Pečovnik, 503
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 505
Rudnik Zagorje, 505

SI_ZAC_A.640 Predelovalne dejavnosti, 507

SI_ZAC_A.641 Proizvodnja živil, 508
Celeia - Sad Celje, 509
Celjske mesnine Celje, 510
Klavnica Petrovče, 509
Meso izdelki Trbovlje, 508
Pivovarna Laško, 510
Pivovarna Tara Celje, 510
Vino Brežice, 508

SI_ZAC_A.642 Proizvodnja tekstilij in usnja, 512
Deloza Zagorje, 521
Elkroj Mozirje, 520
Fiori Štore, 513
Juteks Žalec, 514
Jutranjka Sevnica, 522
Konfekcija Mont Kozje, 521
Konus Slovenske Konjice, 517
KORS Rogaška Slatina, 519
Kreator Celje, 512
Krojaški salon Neva Celje, 516
Lisca Sevnica, 517
Metka Celje, 513
MIK Prebold, 518
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Obutev Celje, 516
Tekstilna tovarna nogavic Polzela, 521
Tekstilna tovarna Prebold, 519
Tekstilna tovarna Šempeter v Savinjski dolini, 514
TOLO Šentjur, 520
Toper Celje, 517
Tovarna konfekcije ŠIK Šoštanj, 515
Tovarna oblačil Konfekcija Šmarje pri Jelšah, 513
Tovarna usnja Šoštanj, 515
Tovarna volnenih odej Škofja vas, 512
Volna Laško, 516

SI_ZAC_A.643 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja papirja in 
papirnih izdelkov, 523

Bohor Lesna oprema Mestinje, 526
Bohor Šentjur, 530
Bor Laško, 527
GLIN Nazarje, 529
Lesno industrijski kombinat Savinja Celje, 524
LI Savinja Celje, 528
LIP Vitanje, 528
Obrtno podjetje Tapetništvo Trbovlje, 525
Oprema Celje, 523
Pohištvo Celje, 527
Silex Blanca, 529
SVEA Zagorje, 526
Tapetništvo-mizarstvo Celje, 529
Tovarna celuloze in papirja Videm Krško, 524
Tovarna papirja in lepenke Višnja vas, 525

SI_ZAC_A.644 Proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov, 531
Aero Celje, 532
Cinkarna Celje, 531
Etol Celje, 533
Pyrota Celje, 533
Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov Goričar & drug Ljubija pri 

Mozirju, 532
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik, 531

SI_ZAC_A.645 Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, 534
EMO San Celje, 537
Ferralit Žalec, 535
Gorenje Velenje, 538
Klima Celje, 539
Kovinsko podjetje Kovo Vransko, 536
Libela Celje, 537
Obrtno kovinsko podjetje Posavje Brežice, 537
Splošno kovinsko podjetje Kovina Bizeljsko, 536
Strojna tovarna Trbovlje, 536
Westen-Emo Celje, 535
Železarna Štore, 534
Žična Celje, 538

SI_ZAC_A.648 Druge predelovalne dejavnosti, 540
Elektronika Velenje, 542
ETI Elektroelement Izlake, 542
Iskra, industrijska elektronika Kostanjevica, 542
Keramična industrija Liboje, 543
Opekarna Brežice, 543
Siporex Kisovec, 540
SOP Krško, 540
Steklarna bratov Maurer Trbovlje, 541
Steklarna Hrastnik, 541

SI_ZAC_A.650 Storitvene dejavnosti, 545

SI_ZAC_A.651 Upravljanje z električno energijo, plinom in 
vodo, 546

Ceste-kanalizacije Celje, 547
Elektro Celje, 548
Elektro Trbovlje, 548
Termoelektrarna Šoštanj, 547
Termoelektrarna Trbovlje, 546
Termoelektrarna Velenje, 546
Vodna skupnost Trboveljščica Trbovlje, 547

SI_ZAC_A.652Gradbeništvo, 550
Cestno podjetje Celje, 551
Gradbeno podjetje Graditelj Trbovlje, 550
Gradis Celje, 552
Ingrad VNG, 551
Okrajno gradbeno podjetje Ograd Trbovlje, 550

SI_ZAC_A.653 Trgovina, 553
Kovinotehna Celje, 555
Okrajni magazin Celje, 553
Sava papir Krško, 553
Slovenija Merkur Celje, 554
Suvita Celje, 555
Trgovsko podjetje Franc Strupi Celje, 555
Trgovsko podjetje Sadje-zelenjava Šoštanj, 554
Trgovsko podjetje Veletrg Velenje, 554

SI_ZAC_A.654 Promet, skladiščenje, 557
Megra Laško, 557
Transport Krško, 557

SI_ZAC_A.655 Gostinstvo, 558
Gostinsko podjetje Rudar Trbovlje, 558
Gostišče Dimnik Trbovlje, 560
Gostišče Klek Trbovlje, 559
Gostišče Na hribčku Trbovlje, 559
Gostišče Pod Klečko Trbovlje, 559
Mestna slaščičarna Šoštanj, 558
Minimarket in gostišče Voglar Leskovec, 560

SI_ZAC_A.658 Strokovne in tehnične dejavnosti, 561
Projektivni biro Celje, 561
Razvojni center Celje, 561
Zavod za napredek gospodarstva Celje, 562

SI_ZAC_A.659 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti, 563
Celjska obrtna razstava Celje, 563
Celjska razstava Celje, 563
Celjski sejem Celje, 565
Finomehanika Celje, 565
Fotolik Celje, 565
Hmezad Žalec (strokovni izpiti), 566
Hmezad Grames Žalec, 563
Pogrebni zavod Celje, 564

SI_ZAC_A.660 Finančne in zavarovalniške dejavnosti, 567

SI_ZAC_A.661 Dejavnosti finančnih storitev, 568
Celjska posojilnica Celje, 571
Hranilnica in posojilnica Ljubno, 573
Hranilnica in posojilnica Polzela, 572
Hranilnica in posojilnica Sveta Kunigunda, 568
Hranilnica in posojilnica Žiče, 574
Hranilnica mestne občine Brežice, 570
Hranilno in posojilno društvo Slovenske Konjice, 574
Južnoštajerska hranilnica v Celju, 571
Kmečka hranilnica in posojilnica v Konjicah, 569
Kmečka hranilnica in posojilnica Vitanje, 570
Kreditna banka Celje, 573
Okrajna hranilnica v Kozjem, 573
Posojilnica Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 572
Posojilnica v Konjicah, 569
Posojilnica v Šoštanju, 574
Posojilnica Zreče, 570
Rajfajznovka Ljubno v Savinjski dolini, 568
Rajfajznovka Vitanje, 575
Rajfajznovka Zbelovo, 575
Zadružna hranilnica in posojilnica v Celju, 571

SI_ZAC_A.700 DRUŽBENE IN MEDNARODNE ORGANIZACIJE, 577

SI_ZAC_A.710 Politične stranke, 579

SI_ZAC_A.713 Organizacija političnih strank po letu 1991, 580
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Občinski odbor Slovenske demokratične zveze – Narodne demokratske 
stranke Celje, 580

SI_ZAC_A.720 Družbenopolitične organizacije, 581

SI_ZAC_A.721 Organizacije Komunistične partije – Zveze 
komunistov, 582

Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije za Posavje Krško, 586
Mestni komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 583
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Brežice, 586
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 587
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Hrastnik, 587
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kostanjevica, 588
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kozje, 588
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Krško, 588
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Laško, 589
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Loče pri Poljčanah, 589
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Mozirje, 589
Občinski komite zveze komunistov Slovenije Polzela, 590
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Prebold, 590
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Rogaška Slatina, 591
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Senovo, 591
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Sevnica, 591
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Slovenske Konjice, 592
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šentjur pri Celju, 592
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šmarje pri Jelšah, 593
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šoštanj-Velenje, 593
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Trbovlje, 593
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Vojnik, 594
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Zagorje, 594
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Žalec, 595
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Poljčane, 584
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Slovenske Konjice, 584
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Šmarje pri Jelšah, 585
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 582
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Celje-okolica, 583
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Krško, 584
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Šoštanj, 585
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Trbovlje, 586
Okrožni komite Komunistične partije Slovenije Celje, 582

SI_ZAC_A.722 Organizacije Osvobodilne fronte, Protifašistične 
ženske zveze, Socialistične zveze delovnega ljudstva, 596

Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva Celje, 600
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Brežice, 599
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Celje, 601
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Krško, 599
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Laško, 603
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Sevnica, 597
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Šentjur pri 

Celju, 600
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Velenje, 600
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Zagorje ob 

Savi, 602
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Žalec, 598
Okrajni odbor Antifašistične fronte žensk Poljčane, 602
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Celje, 598
Okrožni odbor Osvobodilne fronte Celje, 596
Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Zasavje, 597
Vaški odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Senovo, 601

SI_ZAC_A.723 Organizacije Komunistične mladine / Ljudske 
mladine / Zveze socialistične mladine, 604

Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Krško, 604
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije 

Sevnica, 604
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije 

Šentjur, 605

Okrajni komite ljudske mladine Slovenije Celje, 605

SI_ZAC_A.724 Družbenopolitične organizacije vojnih 
veteranov, 606

Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 
Celje, 611

Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 
Krško, 612

Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 
Sevnica, 610

Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 
Žalec, 611

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Brežice, 608

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Celje, 610

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Krško, 609

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Laško, 606

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Sevnica, 607

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Slovenske Konjice, 609

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Šmarje pri Jelšah, 611

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Velenje, 608

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Zagorje ob Savi, 612

Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 
Žalec, 607

SI_ZAC_A.725 Organizacije Zveze sindikatov, 614
Občinski sindikalni svet Hrastnik, 616
Občinski sindikalni svet Krško, 615
Občinski sindikalni svet Radeče, 617
Občinski sindikalni svet Sevnica, 616
Občinski sindikalni svet Trbovlje, 617
Občinski sindikalni svet Zagorje, 618
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Celje, 618
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Laško, 618
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Šentjur, 619
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Žalec, 619
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenske Konjice, 620
Območna organizacija sindikatov Posavja, enota Brežice, 614
Okrajni sindikalni svet Celje, 614

SI_ZAC_A.740 Društva, zveze društev, družbene organizacije in 
ustanove, 621

SI_ZAC_A.741 Stanovska in strokovna društva, 622
Društvo izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav Celje, 623
Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Senovo, 623
Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje, 622
Zveza društev inženirjev in tehnikov območja Celje, 622
Zveza prosvetnih delavcev in nameščencev, podružnica Vojnik, 623

SI_ZAC_A.742 Humanitarna društva, 625
Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi, 627
Društvo Rdečega križa Dobrna, 626
Medobčinska zveza prijateljev mladine Celje, 625
Občinska zveza prijateljev mladine Krško, 626
Občinska zveza prijateljev mladine Velenje, 626
Območna skupnost Rdečega križa Celje, 627
Okrajna zveza prijateljev mladine Celje, 625

SI_ZAC_A.743 Kulturno-prosvetna društva, 628
Celjsko pevsko društvo Celje, 630
Klub kulturnih delavcev Ivan Cankar Celje, 629
Kulturno društvo Celjska folklorna skupina Celje, 632
Kulturno-umetniško društvo Bratov Ipavec Šentjur, 630
Kulturno-umetniško društvo Zarja Trnovlje, 628
Moško pevsko društvo Celje, 630
Narodna čitalnica Šmarje pri Jelšah, 629
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Narodna čitalnica v Celju, 629
Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Celje, 628
Prosvetno društvo France Prešeren Socka, 631
Prosvetno društvo Mozirje, 631
Zveza kulturnih društev Sevnica, 631

SI_ZAC_A.744 Športna društva, 633
Atletsko društvo Kladivar Celje, 638
Celjsko strelsko društvo Celje, 634
Klub slovenskih kolesarjev Celje, 634
Mestni strelski odbor Celje, 638
Nogometni klub Senovo, 636
Planinsko društvo Bohor Senovo, 635
Planinsko društvo Solčava, 638
Sabljaški klub Kladivar Celje, 635
Smučarski klub Braslovče, 636
Strelsko društvo Braslovče, 633
Strelsko društvo Ponikva, 637
Športna zveza Celje, 639
Športno društvo Rudar Trbovlje, 633
Telovadno društvo Celjski Sokol Celje, 637
Telovadno društvo Partizan Braslovče, 636
Telovadno društvo Senovo, 635
Telovadno društvo Sokol Braslovče, 634
Zveza športnih društev Žalec, 637

SI_ZAC_A.745 Ostala društva , 640
Celjska turistična zveza Celje, 644
Čebelarska zveza celjske regije Celje, 646
Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje, 645
Društvo gluhih in naglušnih Celje, 643
Društvo mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko v času 1941–1945 

Celje, 640
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske Celje, 640
Društvo Teharski otroci Celje, 642
Društvo za varstvo okolja Celje, 643
Jugoslovanska matica, podružnica Zagorje ob Savi, 641
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje, 644
Nordpol klub Celje, 641
Slovensko društvo Celje, Grevenbroich, 644
Spodnještajerski narodni svet Celje, 641
Svetovni slovenski kongres, podružnica za celjsko območje, 642
Združenje lastnikov razlaščenega premoženja, podružnica Celje, 642
Zveza čebelarskih družin občine Celje, 645

SI_ZAC_A.748 Družbene organizacije, 647
Zveza kulturnih organizacij Brežice, 649
Zveza kulturnih organizacij Celje, 650
Zveza kulturnih organizacij Krško, 648
Zveza kulturnih organizacij Mozirje, 647
Zveza kulturnih organizacij Sevnica, 647
Zveza kulturnih organizacij Slovenske Konjice, 648
Zveza kulturnih organizacij Trbovlje, 648
Zveza kulturnih organizacij Zagorje ob Savi, 649
Zveza kulturnih organizacij Žalec, 649

SI_ZAC_A.750 Verske organizacije, 651

SI_ZAC_A.751 Rimskokatoliška cerkev, 652
Cerkveni konkurenčni odbor Celje, 652
Samostan Nazarje, 653
Župnija Čemšenik, 653
Župnija Mozirje, 652
Župnija Svetega Frančiška Radmirje, 653
Župnijski urad Trbovlje, 654

SI_ZAC_A.752Druge verske skupnosti, 655
Pravoslavna župnija svetega Save v Celju, 655

SI_ZAC_B.000 FONDI ZASEBNE PROVENIENCE, 657

SI_ZAC_B.100 GOSPOŠČINE, IMENJA, POSESTVA, 659
Gospoščina Gornji Grad, 659
Gospoščina Rajhenburg, 662
Gospoščina Šoštanj, 661

Gospoščina Turn pri Velenju in Šalek, 661
Graščina Ponikva, 660
Veleposestvo kneza Windischgrätza v Konjicah, 660

SI_ZAC_B.200 DRUŽINSKI IN RODBINSKI FONDI, 665
Rodbina Achleitner, 665
Rodbina Attems, 666
Rodbina Goričar, 668
Rodbina Horvat-Bukovec, 668
Rodbina Kartin, 665
Rodbina Oset, 668
Rodbina Tiselj, 666
Rodbina Woschnagg , 665
Rodbina Zupanc , 667
Rodbina Žgank , 667

SI_ZAC_B.300 OSEBNI FONDI, 669
Arbajter Milena, 671
Brenčič Radovan, 673
Črnej Janez, 672
Dečko Ivan, 673
Dolenc Milan, 679
Es Franc, 673
Glinšek Ivan, 680
Gollitsch Eduard, 674
Grabar Franc, 671
Gradišnik Fedor, 674
Haas von Eleonora, 675
Hočevar Janko, 680
Horvatič Ivan Slavko , 678
Hrašovec Milko, 675
Hribernik Franc, 675
Jezernik Karel, 672
Kislinger Juro, 676
Kočevar Štefan, 681
Kolšek Alenka, 670
Kolšek Konrad, 680
Kosi Anton, 683
Lajakov Žiga - Mozirski, 676
Lešničar Janko, 681
Lorger Stanko, 682
Mihelčič Alojzij, 679
Mislej Anton, 669
Mlaker Rudolf, 677
Orožen Janko, 677
Petriček Anton, 682
Pšeničnik Miloš, 669
Režek Adolf, 670
Schelander Oswald, 677
Schell Franc Edvard, 682
Strašek Milenko, 670
Troylus Aleksandra, 678
Vodušek Matija, 678
Vrabič Olga, 672

SI_ZAC_C.000 ARHIVSKE ZBIRKE, 685

SI_ZAC_C.100 ZBIRKE POSAMEZNIH VRST GRADIVA, 687
Fototeka Božič, 694
Fototeka Ciglenečki Šmarje pri Jelšah, 699
Fototeka časopisa Naš glas Krško, 690
Fototeka Pelikan, 694
Fototeka Šentjurske novice Šentjur, 702
Fototeka Videčnik, 694
Savinjski občan Žalec, 702
Zbirka časopisov, 698
Zbirka filmov, 695
Zbirka fotografij, 690
Zbirka fotografij Sherpa Celje, 702
Zbirka geografskih kart, 700
Zbirka grafik krajev, 700
Zbirka katastrskih map, 692
Zbirka listin, 687
Zbirka listin gospoščine Dobrnica, 688
Zbirka listin minoritskega samostana v Celju, 687
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Zbirka moštvenih knjig industrijskih podjetij, 691
Zbirka načrtov, 692
Zbirka nosilcev zvoka, slike in računalniških zapisov, 698
Zbirka osebnih dokumentov, 699
Zbirka pečatov in vrednotnic, 690
Zbirka plakatov, 700
Zbirka poslovnih knjig, cenikov in prodajnih katalogov trgovskih 

podjetij, 691
Zbirka razglednic, 699
Zbirka registrov in kartotek obrtnih, trgovskih in gostinskih obratov ter 

državnih gospodarskih podjetij lokalnega pomena, 691
Zbirka rokopisov, 689
Zbirka slik osebnosti, 701
Zbirka štampiljk, 701
Zbirka teharskih listin, 688
Zbirka univerzitetnih in diplom drugih šol, 688
Zbirka urbarjev, 689
Zbirka voščilnic, 701
Zbirka vprašalnih listov o članih Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojske, 692
Zbirka zemljiških knjig, 695

SI_ZAC_C.200 TEMATSKE ZBIRKE, 703
Deželna komisija za odmero zemljiškega davka Gradec, 705
Varia, 706
Zbirka cehovskih dokumentov, 704
Zbirka dokumentov, nastalih na osvobojenem Kozjanskem, 705
Zbirka gradiva hranilnic in posojilnic, 704
Zbirka gradiva komisije za raziskavo povojnih pobojev, pravno 

dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Celje, 708
Zbirka gradiva o mladinskem varčevanju, 704
Zbirka gradiva o rokometu v Celju, 707
Zbirka gradiva pihalnih godb, 707
Zbirka gradiva različnih društev, 708
Zbirka gradiva različnih provenienc iz časa okupacije, 703
Zbirka gradiva volitev in političnih strank, 706
Zbirka gradiva za zgodovino Zasavja in Posavja, 706
Zbirka Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, 707
Zbirka Popis vojnih žrtev 1941–1945 Brežice, 707
Zbirka raznih dokumentov industrijskih, obrtnih in trgovskih 

podjetij, 703
Zbirka turističnih izdaj, 703

SI_ZAC_C.300 ZBIRKE ZASEBNIH ZBIRATELJEV, 709
Zbirka Videčnik Aleksander, 709

SI_ZAC_C.400 Zbirke REPRODUKCIJ, 711
Zbirka fotokopij iz Štajerskega deželnega arhiva Gradec , 711
Zbirka mikrofilmov, 711
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Andraž nad Polzelo
Krajevni ljudski odbor Št. Andraž pri Velenju, 146 
Občina Šent Andraž pri Velenju, 41

Anže
Občina Anže, 53

Arja vas
Krajevni ljudski odbor Arja vas, 164

Artiče
Krajevni ljudski odbor Artiče, 72
Občinski ljudski odbor Artiče, 167

Bele Vode
Krajevni ljudski odbor Bele Vode, 72

Bezina
Krajevni ljudski odbor Bezina, 72

Bistrica ob Sotli
Krajevna skupnost Bistrica ob Sotli, 211
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 137
Občina Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 57 
Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli, 168
Posojilnica Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 572

Bizeljsko
Deželsko sodišče Bizeljsko, 277
Krajevni ljudski odbor Bizeljsko, 73
Krajevno sodišče gospoščine Bizeljsko, 243
Občinski ljudski odbor Bizeljsko, 168
Splošno kovinsko podjetje Kovina Bizeljsko, 536

Blagovna
Krajevni ljudski odbor Blagovna, 73
Krajevno sodišče gospoščine Blagovna, 243

Blanca
Krajevni ljudski odbor Blanca, 73
Občinski ljudski odbor Blanca, 168
Silex Blanca, 529

Boč
Občina Boč, 57

Bočna
Kmetijska zadruga Bočna, 496
Krajevni ljudski odbor Bočna, 74

Bojsno
Osnovna šola Bojsno, 379

Boštanj
Krajevni ljudski odbor Boštanj, 74
Občinski ljudski odbor Boštanj, 169

Braslovče
Krajevni ljudski odbor Braslovče, 75
Krajevno sodišče imenja Legant pri Braslovčah, 250
Krajevno sodišče magistrata Braslovče, 238
Občina Braslovče, 27
Občinski ljudski odbor Braslovče, 169
Smučarski klub Braslovče, 636
Strelsko društvo Braslovče, 633
Telovadno društvo Partizan Braslovče, 636
Telovadno društvo Sokol Braslovče, 634

Breg
Krajevni ljudski odbor Breg, 75

Brege
Krajevni ljudski odbor Brege, 75

Brestanica
Bratovska skladnica Rajhenburg, 480
Gospoščina Rajhenburg, 662
Krajevni ljudski odbor Rajhenburg, 119
Krajevno sodišče gospoščine Rajhenburg, 244
Občina Rajhenburg, 34 
Občinski ljudski odbor Brestanica, 169
Osnovna šola Brestanica, 395

Brestovec
Krajevni ljudski odbor Brestovec, 76
Občina Brestovec, 27

Breze, glej Šentrupert nad Laškim

Brežice
Agraria Brežice, 497
Center za socialno delo Brežice, 223
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Brežice, 221
Delavska univerza Brežice, 436
Deželni svetnik okrožja Brežice, 21
Gimnazija Brežice, 416
Hranilnica mestne občine Brežice, 570
Kmetijsko gospodarska šola Brežice, 438
Krajevni ljudski odbor Brežice-okolica, 76
Krajevno sodišče gospoščine Brežice, 245
Krajevno sodišče magistrata Brežice, 238
Kulturni zavod Brežice, 451
Mestni ljudski odbor Brežice, 68
Notar Anton Bartol Brežice, 318
Notar Fran Firbas Brežice, 355
Notar Fran Horvat Brežice, 354
Notar Fran Ivanšek Brežice, 353
Notar Franc Kellner Brežice, 355
Notar Herman Wiesthaler Brežice, 354
Notar Karl Sirk Brežice, 318
Notar Kazimir Bratkovič Brežice, 354
Notar Rudolf Kramer Brežice, 318
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Brežice, 599
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Brežice, 586
Občinski ljudski odbor Brežice, 202
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Brežice, 608
Območna organizacija sindikatov Posavja, enota Brežice, 614
Obrtna zadruga Grič Brežice, 492
Obrtno kovinsko podjetje Posavje Brežice, 537
Okrajni šolski svet Brežice, 225
Okrajno glavarstvo in sresko načelstvo Brežice, 11
Okrajno sodišče Brežice, 283
Opekarna Brežice, 543
Osnovna šola Brežice, 380
Skupščina občine Brežice, 170
Sodišče združenega dela v Brežicah, 300
Sodnik za prekrške Brežice, 362
Splošna bolnišnica Brežice, 466
Vino Brežice, 508
Zbirka Popis vojnih žrtev 1941–1945 Brežice, 707
Zveza kulturnih organizacij Brežice, 649

Brode
Krajevno sodišče posestva Brode, 246

Buče
Krajevni ljudski odbor Buče, 77
Osnovna šola Buče, 380

Kazalo fondov in zbirk po krajevnem sedežu ustvarjalca
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Bučka
Krajevni ljudski odbor Bučka, 77
Občinski ljudski odbor Bučka, 171
Osnovna šola Bučka, 402

Bušeča vas
Osnovna šola Bušeča vas, 381

Celje
I. gimnazija v Celju, 415
gimnazija Celje, 415 
Administrativna šola Celje, 424
Aero Celje, 532
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica Celje, 219
Atletsko društvo Kladivar Celje, 638
Celeia - Sad Celje, 509
Celjska obrtna razstava Celje, 563
Celjska posojilnica Celje, 571 
Celjska razstava Celje, 563
Celjska turistična zveza Celje, 644
Celjske mesnine Celje, 510
Celjski sejem Celje, 563 
Celjsko pevsko društvo Celje, 630 
Celjsko strelsko društvo Celje, 634
Center interesnih dejavnosti Celje, 443
Cerkveni konkurenčni odbor Celje, 652
Ceste-kanalizacije Celje, 547
Cestno podjetje Celje, 551
Cinkarna Celje, 531
Čebelarska zveza celjske regije Celje, 646
Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje, 645
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje, 221
Dekliška šola šolskih sester v Celju, 382
Deška osnovna šola Celje, 382
Deželni svetnik okrožja Celje, 18
Deželno sodišče Celje, 293
Dnevno zavetišče v Celju, 391
Društvo gluhih in naglušnih Celje, 643
Društvo izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav Celje, 623
Društvo mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko v času 1941–1945 

Celje, 640
Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske Celje, 640
Društvo Teharski otroci Celje, 642
Društvo za varstvo okolja Celje, 643
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Celje, 312
Državna dvorazredna trgovska šola Celje, 423
Elektro Celje, 548
EMO San Celje, 537
Etol Celje, 533
Finomehanika Celje, 565
Fotolik Celje, 565
Glavna, deška in dekliška osnovna šola Celje, 381
Gospodarska zbornica Celje, 487
Gostinska zbornica za okraj Celje, 488
Gradis Celje, 552
Industrijska kovinarska šola Celje, 422
Inštitut za bakneologijo in klimatologijo Celje , 456
ITC Celje, 491
Južnoštajerska hranilnica v Celju, 571
Kinopodjetje Celje, 452
Klima Celje, 539
Klub kulturnih delavcev Ivan Cankar Celje, 629
Klub slovenskih kolesarjev Celje, 634
Kovinotehna Celje, 555
Krajevno sodišče magistrata Celje, 239 
Krajevno sodišče nekdanjega minoritskega imenja Celje, 269
Krajevno sodišče opatijskega imenja Celje, 270
Krajevno sodišče združenega posestva Zgornji Lanovž in Prešnik, 258
Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Danijela Celje, 270
Kreator Celje, 512
Kreditna banka Celje, 573
Krojaški salon Neva Celje, 516
Kulturna skupnost občine Celje, 227
Kulturno društvo Celjska folklorna skupina Celje, 632 
Lesno industrijski kombinat Savinja Celje, 524

LI Savinja Celje, 528
Libela Celje, 537
Ljudska univerza Celje, 435
Medobčinska zveza prijateljev mladine Celje, 625
Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva Celje, 600
Mestna dekliška meščanska šola Celje, 427
Mestna občina Celje, 26
Mestni komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 583
Mestni ljudski odbor Celje, 69
Mestni magistrat Celje, 22
Mestni strelski odbor Celje, 638
Mestni šolski svet Celje, 224
Mestni ubožni svet Celje, 226
Metka Celje, 513
Mojstrska šola Celje, 422
Moško pevsko društvo Celje, 630
Narodna čitalnica v Celju, 629
Nedeljska nadaljevalna šola Celje, 419
Nordpol klub Celje, 641
Notar Avgust Drukar Celje, 320
Notar Franc Burger Celje, 319
Notar Ivan Stojan Celje, 321
Notar Jurij Detiček Celje, 319
Notar Lovro Baš Celje, 319
Notar Martin Miheljak Celje, 320
Notar Moritz Sajovitz Celje, 320
Občina Celje-okolica, 27
Občinska gasilska zveza Celje, 369
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Celje, 601
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 587
Občinski ljudski odbor Celje, 171
Občinski odbor Slovenske demokratične zveze – Narodne demokratske 

stranke Celje, 580
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 

Celje, 611
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Celje, 610
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Celje, 618
Območna obrtna zbornica Celje, 486
Območna skupnost Rdečega križa Celje, 627
Obrtna in vajenska šola Celje, 419
Obrtniška nabavno-prodajna zadruga za okraj Celje-okolica, 497
Obutev Celje, 516
Odvetnik Anton Rojec Celje, 358
Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Celje, 489
Okrajna obrtna zbornica Celje, 487
Okrajna zveza prijateljev mladine Celje, 625
Okrajni komite ljudske mladine Slovenije Celje, 605
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 582
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Celje-okolica, 583
Okrajni ljudski odbor Celje, 63
Okrajni magazin Celje, 553
Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Celje, 598
Okrajni sindikalni svet Celje, 614
Okrajni stavbni urad Celje, 16
Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Celje, 628
Okrajni urad Celje, 12
Okrajno glavarstvo Celje, 11
Okrajno sodišče Celje, 286
Okrožni komite Komunistične partije Slovenije Celje, 582
Okrožni ljudski odbor Celje, 62
Okrožni odbor Osvobodilne fronte Celje, 596
Okrožni urad Celje, 6
Okrožno državno tožilstvo Celje, 308
Okrožno gospodarsko sodišče Celje, 298
Okrožno kot rudarsko sodišče Celje, 298
Okrožno kot trgovsko sodišče Celje, 297
Okrožno sodišče Celje, 285
Okupacijska občina Celje, 45
Oprema Celje, 523
Osrednja knjižnica Celje, 448
Pekovska zadruga v Celju, 493
Pivovarna Tara Celje, 510
Plesni forum Celje, 453



737737

Pogrebni zavod Celje, 564
Pohištvo Celje, 527
Poslovna zveza za gozdno in lesno gospodarstvo Celje, 490
Pravoslavna župnija svetega Save v Celju, 655
Projektivni biro Celje, 561
Prostovoljno gasilsko društvo Celje, 369
Pyrota Celje, 533
Razvojni center Celje, 561
Rudarska šola v Celju, 423
Sabljaški klub Kladivar Celje, 635
Skupščina občine Celje, 202
Slovenija Merkur Celje, 554
Slovensko društvo Celje, Grevenbroich, 644
Slovensko ljudsko gledališče Celje, 450
Sodišče slovenske narodne časti, senat v Celju, 303
Sodišče združenega dela v Celju, 300
Sodnik za prekrške Celje, 362
Spodnještajerski Narodni svet Celje, 641
Stavbna zadruga državnih uslužbencev v Celju, 494
Suvita Celje, 555
Špital Svete Elizabete v Celju, 465
Športna zveza Celje, 639
Tapetništvo-mizarstvo Celje, 529
Telovadno društvo Celjski Sokol Celje, 637
Toper Celje, 517
Trgovinska zbornica za okraj Celje, 488
Trgovsko podjetje Franc Strupi Celje, 555
Uprava narodne imovine Celje
Upravno sodišče za območje Dravske banovine v Celju, 296
Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 

Mariboru, izpostava Celje, 19
Višje državno tožilstvo Celje, 309
Vojaško sodišče mesta Celje in Vojaško sodišče mariborskega vojnega 

področja, senat v Celju, 302
Westen-Emo Celje, 535
Zadružna hranilnica in posojilnica v Celju, 571
Zavod za kulturne prireditve Celje, 454
Zavod za napredek gospodarstva Celje, 562
Zavod za pospeševanje gospodinjstva Celje, 437
Zbirka fotografij Sherpa Celje , 702 
Zbirka gradiva komisije za raziskavo povojnih pobojev, pravno 

dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Celje, 708
Zbirka gradiva o rokometu v Celju, 707
Zbirka listin minoritskega samostana v Celju, 687
Zdravstveni dom Celje, 467
Združenje lastnikov razlaščenega premoženja, podružnica Celje, 642
Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje, 622
Zgodovinski arhiv Celje, 447
Zveza čebelarskih družin občine Celje, 645
Zveza društev inženirjev in tehnikov območja Celje, 622
Zveza kulturnih organizacij Celje, 650
Zveza naravnih zdravilišč in zdraviliških krajev Slovenije Celje, 471 
Žična Celje, 538

Cerklje ob Krki
Nižja gimnazija Cerklje ob Krki, 427
Osnovna šola Cerklje ob Krki, 377
Večerna šola Cerklje ob Krki, 437
Vrtec Cerklje ob Krki, 374

Cerovec
Krajevni ljudski odbor Cerovec, 77

Čatež ob Savi
Krajevni ljudski odbor Čatež ob Savi, 78
Občinski ljudski odbor Čatež ob Savi, 172
Osnovna šola Čatež ob Savi, 383

Čeče
Krajevni ljudski odbor Čeče, 78

Čemšenik
Krajevni ljudski odbor Čemšenik, 79
Občinski ljudski odbor Čemšenik, 172
Župnija Čemšenik, 653

Črešnjevec
Krajevni ljudski odbor Črešnjevec, 79
Osnovna šola Črešnjevec, 404

Črešnjice
Krajevni ljudski odbor Črešnjice, 79
Osnovna šola Črešnjice, 398

Črneča vas
Krajevni ljudski odbor Črneča vas, 80

Črneče
Krajevno sodišče župnijskega imenja Črneče, 271

Debro
Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno, 80

Dobje pri Planini
Krajevni ljudski odbor Dobje pri Planini, 80

Dobova
Krajevni ljudski odbor Dobova, 81
Nižja gimnazija Dobova, 428
Občinski ljudski odbor Dobova, 172
Osnovna šola Dobova, 377

Dobovec /pri Trbovljah/
Krajevni ljudski odbor Dobovec, 81

Dobovec pri Ponikvi
Osnovna šola Dobovec, 395

Dobovec pri Rogatcu
Krajevni ljudski odbor Sveti Rok ob Sotli, 139

Dobrna
Društvo Rdečega križa Dobrna, 626
Kmetijsko gospodarska šola Dobrna, 439
Krajevni ljudski odbor Dobrna, 82
Krajevno sodišče gospoščin Dobrna in Dobrnica, 246
Mladinski dom Mihe Pintarja Dobrna, 475
Nižja gimnazija Dobrna, 430
Občinski ljudski odbor Dobrna, 173
Osnovna šola Dobrna, 400
Zbirka listin gospoščine Dobrnica, 688
Zdravilišče Dobrna, 468

Dol pri Hrastniku
Krajevni ljudski odbor Dol pri Hrastniku, 82
Občina Hrastnik-Dol, 29 
Občinski ljudski odbor Dol pri Hrastniku, 173

Donačka Gora
Krajevni ljudski odbor Donačka Gora, 83

Dovško
Krajevni ljudski odbor Dovško, 82

Dramlje
Krajevni ljudski odbor Dramlje, 83
Občinski ljudski odbor Dramlje, 173
Osnovna šola Dramlje, 383

Drensko Rebro
Krajevni ljudski odbor Drensko Rebro, 84

Drešinja vas
Krajevni ljudski odbor Drešinja vas, 162

Družmirje
Krajevni ljudski odbor Družmirje, 84

Florjan
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan-Skorno, 132
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Frankolovo
Gospodinjska šola Frankolovo, 438
Krajevni ljudski odbor Frankolovo, 84
Krajevno sodišče gospoščine Frankolovo, 247
Občina Frankolovo, 59
Občinski ljudski odbor Frankolovo, 174
Osnovna šola Frankolovo, 397

Gabrsko
Krajevni ljudski odbor Gabrsko, 85

Galicija
Krajevni ljudski odbor Galicija, 85

Globoko
Krajevni ljudski odbor Globoko, 85
Osnovna šola Globoko, 383

Gomilsko
Kmetijska zadruga Trnava Gomilsko, 493 
Krajevni ljudski odbor Gomilsko, 86
Občina Gomilsko, 28
Občinski ljudski odbor Gomilsko, 174

Gorenje /pri Velenju/
Krajevni ljudski odbor Gorenje, 86

Gorenje pri Zrečah
Hranilnica in posojilnica Sveta Kunigunda, 568
Krajevni ljudski odbor Sveta Kunigunda, 135

Gorenji Leskovec
Krajevni ljudski odbor Poklek-Leskovec, 113 
Osnovna šola Sveti Anton, 401

Gorica /ob Dreti/
Krajevni ljudski odbor Gorica ob Dreti, 87

Gorica /pri Velenju/
Krajevno sodišče gospoščine Gorica pri Velenju, 247

Gorjane
Krajevni ljudski odbor Gorjane, 87

Gornji Grad
Gospoščina Gornji Grad, 659
Kmetijska zadruga Gornji Grad, 494
Krajevni ljudski odbor Gornji Grad, 87
Notar Anton Svetina Gornji Grad, 323
Notar Avgust Drukar Gornji Grad, 322
Notar Ivan Fischer Gornji Grad, 323
Notar Janez Pogačnik Gornji Grad, 322
Notar Jurij Detiček Gornji Grad, 321
Notar Kazimir Bratkovič Gornji Grad, 321
Notar Moritz Schwarzenberg Gornji Grad, 323
Občina Gornji Grad, 28
Občinski ljudski odbor Gornji Grad, 175
Okrajna gosposka Gornji Grad-Vrbovec, 8
Okrajni urad Gornji Grad, 13
Okrajno sodišče Gornji Grad, 286
Okupacijska občina Gornji Grad, 45

Gotovlje
Krajevni ljudski odbor Gotovlje, 88
Krajevno sodišče župnijskega imenja Gotovlje, 271

Gradec
Deželna komisija za odmero zemljiškega davka Gradec, 705
Zbirka fotokopij iz Štajerskega deželnega arhiva Gradec , 711

Grajska vas
Krajevni ljudski odbor Grajska vas, 163
Občina Grajska vas, 29

Griže
Krajevni ljudski odbor Griže, 88
Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Pankracija Griže, 272
Občina Griže, 37
Občinski ljudski odbor Griže, 175
Osnovna šola Griže, 384

Grobelno
Krajevni ljudski odbor Grobelno, 89

Grušovlje
Krajevni ljudski odbor Grušovlje, 89

Henina
Osnovna šola Henina, 407

Hotunje
Krajevni ljudski odbor Hotunje, 89

Hrastnik
Mestni ljudski odbor Hrastnik, 69
Občina Hrastnik-Dol, 29 
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Hrastnik, 587
Občinski ljudski odbor Hrastnik, 175
Občinski sindikalni svet Hrastnik, 616
Okupacijska občina Hrastnik, 46
Rudnik Trbovlje-Hrastnik , 505 
Skupščina občine Hrastnik, 203
Sodnik za prekrške Hrastnik, 363
Steklarna Hrastnik, 541
Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik, 531

Izlake
ETI Elektroelement Izlake, 542
Krajevni ljudski odbor Izlake, 90

Jagnjenica
Krajevni ljudski odbor Jagnjenica, 90
Osnovna šola Jagnjenica, 379

Jelovec
Krajevni ljudski odbor Jelovec, 91

Jelše, glej Šmarje pri Jelšah

Jelšovec, glej Šmarje pri Jelšah

Jeronim
Krajevni ljudski odbor Sveti Jeronim, 133

Jurklošter
Krajevni ljudski odbor Jurklošter, 91
Občinski ljudski odbor Jurklošter, 176
Osnovna šola Jurklošter, 409

Kalobje
Krajevni ljudski odbor Kalobje, 91

Kamence
Občina Sveta Katarina, 38

Kaplja vas
Krajevni ljudski odbor Kapla vas, 163

Kisovec
Krajevni ljudski odbor Loke-Kisovec, 101
Siporex Kisovec, 540

Kompole
Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pod Prožinom, 136
Občina Sveti Lovrenc pod Prožinom, 38

Kompolje
Krajevni ljudski odbor Kompolje, 92
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Konjice, glej Slovenske Konjice

Konjiška vas
Krajevni ljudski odbor Konjiška vas, 92

Koprivnica
Osnovna šola Koprivnica, 410

Kostanjevica
Davčni urad Kostanjevica, 222
Iskra, industrijska elektronika Kostanjevica, 542
Mestni ljudski odbor Kostanjevica, 70
Notar Anton Hudovernik Kostanjevica, 324
Notar Josip Rohrman Kostanjevica, 325
Notar Jožef Vimpolšek Kostanjevica, 353
Notar Julij Gspan Kostanjevica, 324
Notar Martin Kocbek Kostanjevica, 326
Notar Mate Hafner Kostanjevica, 324
Notar Mile Jenko Kostanjevica, 325
Notar Rade Jereb Kostanjevica, 325
Notar Viktor Rozina Kostanjevica, 326
Občina Kostanjevica, 29
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kostanjevica, 588
Občinski ljudski odbor Kostanjevica, 176
Okrajno sodišče Kostanjevica, 284

Kostanjevica na Krki
Okupacijska občina Kostanjevica na Krki, 46

Kostrivnica
Krajevni ljudski odbor Kostrivnica, 93
Občina Kostrivnica, 30

Kotredež
Krajevni ljudski odbor Kotredež, 93
Občina Kotredež, 31

Kozje
Konfekcija Mont Kozje, 521
Krajevni ljudski odbor Kozje, 93
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Kozje, 272
Notar Friderik Formacher Kozje, 327
Notar Josip Barle Kozje, 326
Notar Karl Kumer Kozje, 328
Notar Leo Filafero Kozje, 327
Notar Mihael Pintar Kozje, 329
Notar Mile Jenko Kozje, 328
Notar Otmar Golob Kozje, 328
Notarski namestnik Josip Vimpolšek Kozje, 329
Občina Kozje, 30
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kozje, 588
Občinski ljudski odbor Kozje, 177
Okrajna hranilnica v Kozjem, 573
Okrajni šolski svet Kozje, 225
Okrajni urad Kozje, 14
Okrajno sodišče Kozje, 287
Osnovna šola Kozje, 384

Kristan Vrh
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter na Medvedjem selu, 137

Križ
Krajevni ljudski odbor Križ, 94

Krmelj
Krajevni ljudski odbor Krmelj, 94
Občinski ljudski odbor Krmelj-Šentjanž, 177

Krška vas
Krajevni ljudski odbor Krška vas, 95

Krško
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Krško, 219
Dijaški dom Krško, 442

Družbeni pravobranilec samoupravljanja Krško, 313
Fototeka časopisa Naš glas Krško, 690
Javno tožilstvo Krško, 308
Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije za Posavje Krško, 586
Meščanska šola Krško, 429
Nižja gimnazija Krško, 426
Notar Avgust Kolšek Krško, 317
Notar Franc Omahen Krško, 317
Notar Hubert Završnik Krško, 329
Notar Ivan Irkič Krško, 316
Notar Julius Gspan Krško, 316
Notar Jurij Pučko Krško, 317
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Krško, 599
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije Krško, 604
Občinska zveza prijateljev mladine Krško, 626
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Krško, 588
Občinski ljudski odbor Krško, 203
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 

Krško, 612
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Krško, 609
Občinski sindikalni svet Krško, 615
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Krško, 584
Okrajni ljudski odbor Krško, 64
Okrajno glavarstvo Krško, 17
Okrajno sodišče Krško, 293
Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica Krško, 293
Osnovna šola Jurij Dalmatin Krško, 394
Otroški vrtec Krško, 375
Sava papir Krško, 553
Skupščina občine Krško, 177
Sodnik za prekrške Krško, 361
SOP Krško, 540
Srednja šola Krško, 417
Tovarna celuloze in papirja Videm Krško , 524 
Transport Krško, 557
Večerna delavska gimnazija Krško, 434
Večerna osnovna šola Krško, 435
Zveza kulturnih organizacij Krško, 648

Kuretno
Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno, 80 
Krajevni ljudski odbor Kuretno, 95

Laporje
Krajevno sodišče župnijskega imenja Laporje, 279

Laško
Bor Laško, 527
Deželsko sodišče Laško, 235
Krajevno sodišče gospoščine Laško, 250
Krajevno sodišče magistrata Laško, 240
Megra Laško, 557
Mestni ljudski odbor Laško, 70
Nižja gimnazija Laško, 430
Notar Adolf Mravljak in notarski namestnik Ivan Ušlakar Laško, 331
Notar Avgust Drukar Laško, 330
Notar Fran Prislan Laško, 331
Notar Franc Ulrih Laško, 331
Notar Josip Govedič Laško, 330
Občina Laško, 31
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Laško, 603
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Laško, 589
Občinski ljudski odbor Laško, 178
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Laško, 606
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Laško, 618
Okrajna gosposka Laško, 8
Okrajni urad Laško, 15
Okrajno sodišče Laško, 287
Okupacijska občina Laško, 47
Osnovna šola Dušan Poženel Laško, 411
Osnovna šola Primož Trubar Laško, 379
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Pivovarna Laško, 510
Rudnik rjavega premoga Laško, 502
Skupščina občine Laško, 204
Sodnik za prekrške Laško, 364
Sresko načelstvo Laško, 12
Volna Laško, 516
Zdravilišče Laško, 470

Lažiše
Osnovna šola Lažiše, 408

Ledina
Krajevni ljudski odbor Ledina, 95
Osnovna šola Ledina, 401

Lemberg pri Novi Cerkvi
Krajevno sodišče gospoščine Lemberg, 251

Lemberg pri Šmarju
Krajevni ljudski odbor Lemberg, 96 
Osnovna šola Lemberg, 397 
Trg Lemberg pri Sladki Gori, 24

Lepa Njiva
Krajevni ljudski odbor Ljubija-Lepa Njiva, 99

Lesično
Krajevni ljudski odbor Lesično, 96
Občinski ljudski odbor Lesično, 178

Leskovec pri Krškem
Krajevni ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 97
Minimarket in gostišče Voglar Leskovec, 560 
Nižja gimnazija Leskovec pri Krškem, 425
Občinski ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 179
Okupacijska občina Leskovec pri Krškem, 47
Osnovna šola Leskovec pri Krškem, 378

Letuš
Krajevni ljudski odbor Letuš, 97

Levec
Krajevni ljudski odbor Levec, 163

Liboje
Keramična industrija Liboje, 543
Krajevni ljudski odbor Liboje, 97

Lindek
Krajevno sodišče posestva Lindek, 252

Lipoglav
Krajevni ljudski odbor Lipoglav, 98

Ljubečna
Krajevni ljudski odbor Ljubečna, 98

Ljubija
Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov Goričar & drug Ljubija pri 

Mozirju, 532
Krajevni ljudski odbor Ljubija-Lepa Njiva, 99

Ljubnica
Krajevni ljudski odbor Ljubnica, 99
Občina Ljubnica, 57

Ljubno ob Savinji
Hranilnica in posojilnica Ljubno, 573
Kmetijska zadruga Ljubno, 494
Krajevni ljudski odbor Ljubno, 99
Občinski ljudski odbor Ljubno, 179
Rajfajznovka Ljubno v Savinjski dolini, 568 
Trg Ljubno, 22

Loče
Krajevni ljudski odbor Loče, 100
Krajevno sodišče imenja Sveti Duh pri Konjicah, 261
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Loče pri Poljčanah, 589
Občinski ljudski odbor Loče, 180 
Osnovna šola Loče pri Poljčanah, 403

Ločica pri Vranskem
Krajevni ljudski odbor Ločica, 100

Log pri Vrhovem
Krajevni ljudski odbor Log, 100

Loka pri Zidanem Mostu
Krajevni ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 101
Krajevno sodišče gospoščine Loka pri Zidanem Mostu, 252
Krajevno sodišče župnijskega imenja Loka pri Zidanem Mostu, 278
Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 180

Lokavec
Osnovna šola Lokavec, 409

Loke /pri Taboru/
Krajevni ljudski odbor Loke, 164

Loke pri Zagorju
Krajevni ljudski odbor Loke-Kisovec, 101

Lokovica
Krajevni ljudski odbor Lokovica, 102

Lončarjev Dol
Krajevni ljudski odbor Lončarjev Dol, 102

Loška Gora
Krajevni ljudski odbor Loška Gora, 102

Luče
Krajevni ljudski odbor Luče, 103
Občinski ljudski odbor Luče, 180

Male Rodne
Občina Sveti Mohor, 39

Mali Trn
Krajevni ljudski odbor Sveti Duh, 131

Malkovec
Krajevni ljudski odbor Malkovec, 103

Marija Gradec
Krajevni ljudski odbor Marija Gradec, 104

Marija Reka
Krajevni ljudski odbor Marija Reka, 104
Občina Marija Reka, 55

Marno
Krajevni ljudski odbor Marno, 104

Marof
Krajevni ljudski odbor Marof, 105

Medlog
Krajevna skupnost Medlog, 210

Mestinje
Bohor Lesna oprema Mestinje, 526

Mlinše
Krajevni ljudski odbor Mlinše, 105
Občina Mlinše, 31
Občinski ljudski odbor Mlinše, 181
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Mozirje
Delavska univerza Mozirje, 437
Elkroj Mozirje, 520
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna 

izpostava Mozirje, 452
Krajevni ljudski odbor Mozirje, 106
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Mozirje, 589
Občinski ljudski odbor Mozirje, 181
Okupacijska občina Mozirje, 48
Prosvetno društvo Mozirje, 631
Samoupravne interesne skupnosti občine Mozirje, 230
Skupščina občine Mozirje, 204
Sodnik za prekrške Mozirje, 362
Trg Mozirje, 23
Vajenska šola Mozirje, 420
Zveza kulturnih organizacij Mozirje, 647
Župnija Mozirje, 652

Mrzlava vas
Osnovna šola Mrzlava vas, 385

Nazarje
GLIN Nazarje, 529
Krajevni ljudski odbor Nazarje, 106
Občinski ljudski odbor Nazarje, 181
Samostan Nazarje, 653
Trivialka v Nazarjah, 385

Nimno
Občina Nimno, 32

Nova Cerkev
Krajevni ljudski odbor Nova Cerkev, 106
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Nova Cerkev, 273
Občinski ljudski odbor Strmec, 192
Osnovna šola Nova Cerkev, 392

Nova Štifta
Kmetijska zadruga Nova Štifta, 495
Krajevni ljudski odbor Nova Štifta, 107

Novi Klošter
Krajevno sodišče gospoščine Novi Klošter, 253

Novo Celje
Krajevno sodišče gospoščine Novo Celje, 254
Zdravilišče Novo Celje, 469

Ojstrica
Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, 254

Orehovo
Krajevni ljudski odbor Orehovo, 107

Oštrc
Krajevni ljudski odbor Oštrc, 107

Paka /pri Doliču/
Krajevni ljudski odbor Paka, 108
Občina Paka, 55

Paka pri Velenju
Krajevni ljudski odbor Paka, 108

Pečice
Krajevni ljudski odbor Pečice, 109

Pečovnik
Rudnik rjavega premoga Pečovnik, 503

Pesje
Krajevni ljudski odbor Pesje, 109

Petrovče
Klavnica Petrovče, 509

Krajevni ljudski odbor Petrovče, 109
Občina Petrovče, 32
Občinski ljudski odbor Petrovče, 182

Pilštanj
Krajevni ljudski odbor Pilštanj, 110
Trg Pilštanj, 25

Pišece
Krajevni ljudski odbor Pišece, 110
Krajevno sodišče gospoščine Pišece, 255
Občinski ljudski odbor Pišece, 182
Osnovna šola Pišece, 394

Planina pri Sevnici
Deželsko in krajevno sodišče Planina pri Sevnici, 236
Krajevni ljudski odbor Planina pri Sevnici, 110
Občinski ljudski odbor Planina pri Sevnici, 183

Plat
Občina Plat, 33

Plešivec
Krajevni ljudski odbor Plešivec, 111

Podbočje
Krajevni ljudski odbor Sveti Križ pri Kostanjevici, 135 
Občinski ljudski odbor Podbočje, 183

Podčetrtek
Krajevni ljudski odbor Podčetrtek, 111
Občinski ljudski odbor Podčetrtek, 183
Okrajno sodišče Podčetrtek, 288

Podgorje ob Sevnični
Krajevni ljudski odbor Podgorje, 112
Osnovna šola Podgorje, 399

Podkraj
Enorazredna ljudska šola Podkraj, 385

Podkum
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pod Kumom, 160 
Občinski ljudski odbor Podkum, 184

Podsreda
Deželsko sodišče Podsreda, 236
Krajevni ljudski odbor Podsreda, 112
Krajevno sodišče gospoščine Podsreda, 256
Občinski ljudski odbor Podsreda, 184
Osnovna šola Podsreda, 386

Podvrh
Krajevni ljudski odbor Podvrh, 112
Osnovna šola Podvrh, 402

Pogled
Krajevno sodišče gospoščine Pogled, 259

Poklek
Krajevni ljudski odbor Poklek-Leskovec, 113

Poljčane
Krajevni ljudski odbor Poljčane, 113
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Poljčane, 584
Okrajni ljudski odbor Poljčane, 64
Okrajni odbor Antifašistične fronte žensk Poljčane, 602

Polje ob Sotli
Krajevni ljudski odbor Polje ob Sotli, 114
Občinski ljudski odbor Polje ob Sotli, 184

Polšnik
Krajevni ljudski odbor Polšnik, 114
Občinski ljudski odbor Polšnik, 185
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Polzela
Dom upokojencev Polzela, 477
Hranilnica in posojilnica Polzela, 572
Krajevni ljudski odbor Polzela, 114
Občina Polzela, 33
Občinski komite zveze komunistov Slovenije Polzela, 590
Občinski ljudski odbor Polzela, 185
Okupacijska občina Polzela, 48
Osnovna šola Polzela, 386
Tekstilna tovarna nogavic Polzela, 521

Ponikva pri Grobelnem
Gasilsko društvo Ponikva, 370
Graščina Ponikva, 660
Krajevna skupnost Ponikva, 211
Krajevno sodišče posestva Ponikva, 257
Občina Ponikva, 33
Strelsko društvo Ponikva, 637
Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 115
Občinski ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 186
Osnovna šola Ponikva pri Grobelnem, 387

Ponikva pri Žalcu
Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Žalcu, 162

Prapretno
Krajevni ljudski odbor Prapretno, 115

Prebold
Krajevno sodišče gospoščine Prebold, 257
Krajevni ljudski odbor Sveti Pavel pri Preboldu, 137 
MIK Prebold, 518
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Prebold, 590
Občinski ljudski odbor Prebold, 186
Tekstilna tovarna Prebold, 519

Prekopa
Krajevni ljudski odbor Prekopa, 116

Preloge
Krajevni ljudski odbor Preloge, 116

Prevorje
Krajevni ljudski odbor Prevorje, 117
Osnovna šola Prevorje, 387

Prihova
Krajevni ljudski odbor Prihova, 117
Okupacijska občina Prihova, 58

Primož pri Šentjurju
Krajevni ljudski odbor Sveti Primož, 138

Pristava
Občinski ljudski odbor Pristava, 186

Prnek
Občina Sveta Trojica, 40

Prušnja vas
Krajevni ljudski odbor Prušnja vas, 118

Radeče
Krajevni ljudski odbor Radeče, 118
Ljudski odbor mestne občine Radeče, 209
Notar Adolf Mravljak Radeče, 333
Notar Alojzij Pegan Radeče, 333
Notar Franc Burger Radeče, 332
Notar Karel Pleiweiss Radeče, 333
Notar Konrad Stoecklinger Radeče, 334
Notar Mate Hafner Radeče, 332
Notar Peter Jereb Radeče in notarski namestnik Franc Mastnak, 332 
Notar Viktor Schoenwetter Radeče, 334
Občinski ljudski odbor Radeče, 187
Občinski sindikalni svet Radeče, 617

Obrtna nadaljevalna šola v Radečah, 420
Okrajno sodišče Radeče, 288
Okupacijska občina Radeče, 49
Osnovna šola Radeče, 387
Šola za odrasle Radeče, 439

Radmirje
Krajevni ljudski odbor Radmirje, 118
Župnija Svetega Frančiška Radmirje, 653

Rajhenburg, glej Brestanica

Rajnkovec
Občina Rajnkovec, 34

Raka
Kmetijsko gospodarska šola Raka, 434
Krajevni ljudski odbor Raka, 161
Krajevni šolski odbor Raka, 224
Občinski ljudski odbor Raka, 187
Osnovna šola Raka, 378

Rakovec
Osnovna šola Rakovec, 393

Ratanska vas
Krajevni ljudski odbor Ratanska vas, 119

Ravne
Krajevni ljudski odbor Ravne, 120

Razbor
Krajevni ljudski odbor Razbor, 120
Osnovna šola Razbor, 403

Rečica /pri Laškem/, glej Spodnja Rečica

Rečica ob Savinji
Krajevni ljudski odbor Rečica ob Savinji, 121
Občinski ljudski odbor Rečica ob Savinji, 188

Reka
Osnovna šola Reka, 405

Rifengozd
Krajevni ljudski odbor Rifengozd, 121

Rifnik
Krajevni ljudski odbor Rifnik, 122

Rimske Toplice
Krajevni ljudski odbor Rimske Toplice, 122
Krajevno sodišče župnijskega imenja Rimske Toplice, 279
Občinski ljudski odbor Rimske Toplice, 188
Osnovna šola Rimske Toplice, 407

Rogaška Slatina
KORS Rogaška Slatina, 519
Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, 122
Krajevni ljudski odbor Sveti Križ pri Rogaški Slatini, 135
Nižja gimnazija Rogaška Slatina-Šmarje, 429 
Občina Rogaška Slatina, 35
Občina Rogaška Slatina-okolica, 58
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Rogaška Slatina, 591
Občinski ljudski odbor Rogaška Slatina, 189
Okupacijska občina Rogaška Slatina, 49
Zdravilišče Rogaška Slatina, 469

Rogatec
Krajevni ljudski odbor Rogatec, 123
Mladinski dom Rogatec, 475
Notar Adolf Mravljak Rogatec, 336
Notar Franc Strafella Rogatec, 338
Notar Frane Ivanšek Rogatec, 336
Notar Franjo Golob Rogatec, 336
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Notar Ivo Šorli Rogatec in Šmarje pri Jelšah, 339 
Notar Janko Ponebšek Rogatec, 337
Notar Josip Senčar Rogatec, 337
Notar Karl Sirk Rogatec, 338
Notar Kazimir Bratkovič Rogatec, 335
Notar Ladislav Sevnik Rogatec, 337
Notar Leo Filafero Rogatec, 335
Notar Robert Baumgartner Rogatec, 334
Notar Viktor Škrabar Rogatec, 339
Občina Rogatec, 35
Občinski ljudski odbor Rogatec, 189
Okrajni urad Rogatec, 15
Okrajno sodišče Rogatec, 288

Ruda
Krajevno sodišče imenja Ruda, 260

Ržiše
Občina Ržiše, 36

Sečovo, glej Spodnje Sečovo

Sedraž
Krajevni ljudski odbor Sveta Jedert, 133 
Osnovna šola Sedraž, 408

Senovo
Krajevni ljudski odbor Senovo, 124
Nogometni klub Senovo, 636
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Senovo, 591
Občinski ljudski odbor Senovo, 190
Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov Senovo, 623
Planinsko društvo Bohor Senovo, 635
Premogovnik Senovo, 503
Sindikalni kino Senovo, 451
Telovadno društvo Senovo, 635
Vaški odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Senovo, 601

Senožeti
Krajevni ljudski odbor Senožeti, 124
Občinski ljudski odbor Senožeti, 190

Senuše
Krajevni ljudski odbor Senuše, 124

Sevnica
Center za socialno delo Sevnica, 224
Jutranjka Sevnica, 522
Knjižnica Sevnica, 447
Krajevni ljudski odbor Sevnica, 125
Krajevno sodišče gospoščine Spodnja Sevnica, 261 
Krajevno sodišče gospoščine Zgornja Sevnica, 268
Krajevno sodišče magistrata Sevnica, 241
Krajevno sodišče župnijskega imenja Sevnica, 278
Kulturna skupnost občine Sevnica, 227
Lisca Sevnica, 517
Nižja gimnazija Sevnica, 430
Notar Franc Veršac Sevnica, 340
Notar Ivan Ušlakar Sevnica, 341
Notar Jožef Kranjc Sevnica, 340
Notar Jožef Vimpolšek Sevnica, 340
Notar Mihael Korber Sevnica, 339
Občina Sevnica, 55
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Sevnica, 597
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije 

Sevnica, 604
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Sevnica, 591
Občinski ljudski odbor Sevnica, 205
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 

Sevnica, 610
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Sevnica, 607
Občinski sindikalni svet Sevnica, 616
Obrtna zadruga Bohor Sevnica, 492

Okrajni šolski svet Sevnica, 226
Okrajni urad Sevnica, 15
Okrajno sodišče Sevnica, 289
Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica Sevnica, 292
Osnovna šola begunskega centra Sevnica, 388
Osnovna šola Sevnica, 399
Samoupravne interesne skupnosti občine Sevnica, 230
Skupščina občine Sevnica, 190
Sodnik za prekrške Sevnica, 365
Zveza kulturnih društev Sevnica, 631
Zveza kulturnih organizacij Sevnica, 647

Skomarje
Krajevni ljudski odbor Skomarje, 125

Skopice
Krajevni ljudski odbor Skopice, 126
Osnovna šola Skopice, 388

Skorno pri Šoštanju
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan-Skorno, 132

Sladka Gora
Krajevni ljudski odbor Sladka Gora, 126
Osnovna šola Sladka Gora, 397

Slivnica pri Celju
Krajevni ljudski odbor Slivnica pri Celju, 126
Občinski ljudski odbor Slivnica pri Celju, 191
Osnovna šola Slivnica, 389

Slovenska Bistrica
Notarski namestnik Franc Ratej Slovenska Bistrica, 342
Okrajni ljudski odbor Slovenska Bistrica, 65

Slovenske Konjice
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje - izpostava 

Slovenske Konjice, 220
Hranilno in posojilno društvo Slovenske Konjice, 574
Kmečka hranilnica in posojilnica v Konjicah, 569 
Konus Slovenske Konjice, 517
Krajevni ljudski odbor Slovenske Konjice, 127
Krajevno sodišče gospoščine Konjice, 249
Krajevno sodišče magistrata Konjice, 240 
Notar Gottfried Schmidt in notarski namestnik Franc Ratej Slovenske 

Konjice, 343
Notar Karl Kumer in notarski namestnik Josip Barle Slovenske 

Konjice, 342
Notar Martin Kocbek in notarski namestnik Karl Hanns Slovenske 

Konjice, 342
Notar Rado Jereb Slovenske Konjice, 341
Notar Vilibald Swoboda in notarski namestnik Fran Presečnik Slovenske 

Konjice, 343
Občina Slovenske Konjice, 36
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Slovenske Konjice, 592
Občinski ljudski odbor Slovenske Konjice, 191
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Slovenske Konjice, 609
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenske Konjice, 620
Obrtna šola Slovenske Konjice, 424
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Slovenske Konjice, 584
Okrajni ljudski odbor Slovenske Konjice, 65
Okrajni urad Konjice, 14
Okrajno sodišče Slovenske Konjice, 289
Okupacijsko sodišče Slovenska Bistrica, podružnica Slovenske 

Konjice, 284
Osnovna šola Slovenske Konjice, 398
Posojilnica v Konjicah, 569 
Skupščina občine Slovenske Konjice, 205
Sodnik za prekrške Slovenske Konjice, 363
Trg Konjice, 24
Veleposestvo kneza Windischgrätza v Konjicah, 660 
Zveza kulturnih organizacij Slovenske Konjice, 648
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Socka
Krajevni ljudski odbor Socka, 127
Krajevno sodišče gospoščine Socka, 260
Osnovna šola Socka, 392
Prosvetno društvo France Prešeren Socka, 631

Sodna vas
Krajevni ljudski odbor Sodna vas, 128

Solčava
Krajevni ljudski odbor Solčava, 128
Občinski ljudski odbor Solčava, 192
Planinsko društvo Solčava, 638

Spodnja Rečica
Krajevni ljudski odbor Rečica, 120
Občinski ljudski odbor Rečica, 188
Osnovna šola Rečica, 406

Spodnja Sevnica, glej Sevnica

Spodnje Sečovo
Krajevni ljudski odbor Sečovo, 123 
Občina Spodnje Sečovo, 36

Spodnji Dolič
Krajevni ljudski odbor Spodnji Dolič, 128
Občina Spodnji Dolič, 56

Sromlje
Krajevni ljudski odbor Sromlje, 129

Stari Grad
Krajevni ljudski odbor Stari Grad, 129

Stolovnik
Krajevni ljudski odbor Stolovnik, 129

Stopnik
Krajevno sodišče gospoščine Stopnik, 276

Stranice
Krajevni ljudski odbor Stranice, 130

Strmec, glej Nova Cerkev

Studenec
Krajevni ljudski odbor Studenec, 130
Občina Studenec, 37
Občinski ljudski odbor Studenec, 192
Osnovna šola Studenec pri Sevnici, 399

Sveta Jedert, glej Sedraž

Sveta Katarina, glej Kamence

Sveta Kunigunda, glej Gorenje pri Zrečah

Sveta Trojica, glej Prnek

Sveti Anton, glej Gorenji Leskovec

Sveti Duh /pri Velikem Trnu/, glej Mali Trn

Sveti Duh v Ločah, glej Loče

Sveti Florijan /pri Rogaški Slatini/
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan, 131
Občina Sveti Florijan, 54

Sveti Florijan v Doliču, glej Šentflorjan

Sveti Florijan /pri Šoštanju/, glej Florjan

Sveti Jernej pri Ločah
Krajevni ljudski odbor Sveti Jernej, 133
Krajevni šolski svet Sveti Jernej, 228
Osnovna šola Sveti Jernej, 404

Sveti Jeronim, glej Jeronim

Sveti Jurij pri Celju, glej Šentjur

Sveti Jurij ob Taboru, glej Tabor /pri Vranskem/

Sveti Jurij pod Kumom, glej Podkum

Sveti Križ pri Kostanjevici, glej Podbočje

Sveti Križ pri Rogaški Slatini, glej Rogaška Slatina

Sveti Lenart nad Laškim, glej Vrh nad Laškim

Sveti Lovrenc
Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pri Preboldu, 116

Sveti Lovrenc pod Prožinom, glej Kompole

Sveti Mohor, glej Male Rodne

Sveti Pavel pri Preboldu, glej Prebold

Sveti Peter na Medvedjem selu, glej Kristan Vrh

Sveti Peter pod Svetimi Gorami, glej Bistrica ob Sotli

Sveti Peter v Savinjski dolini, glej Šempeter v Savinjski dolini

Sveti Primož, glej Primož pri Šentjurju

Sveti Rok ob Sotli, glej Dobovec pri Rogatcu

Sveti Rupert nad Laškim, glej Šentrupert

Sveti Štefan
Krajevni ljudski odbor Sveti Štefan, 139

Sveti Urh
Krajevni ljudski odbor Sveti Urh, 140

Sveti Vid pri Grobelnem, glej Šentvid pri Grobelnem

Sveti Vid pri Planini, glej Šentvid pri Planini

Svetina
Krajevni ljudski odbor Svetina, 131

Svibno
Osnovna šola Svibno, 377

Šalek
Dom počitka Šalek, 476
Gospoščina Turn pri Velenju in Šalek, 661 
Kmetijsko gospodarstvo Šalek, 500
Krajevni ljudski odbor Šalek, 141
Krajevno sodišče gospoščine Šalek in Turn, 262

Šempeter v Savinjski dolini
Gradbeni odbor za rekonstrukcijo in zaščito rimskih izkopanin v 

Šempetru, 448 
Krajevni ljudski odbor Sveti Peter v Savinjski dolini, 138
Občina Sveti Peter v Savinjski dolini, 39 
Občinski ljudski odbor Šempeter v Savinjski dolini, 193
Tekstilna tovarna Šempeter v Savinjski dolini, 514

Šenek
Krajevno sodišče gospoščine Šenek, 263
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Šent Andraž pri Velenju, glej Andraž nad Polzelo

Šentflorjan
Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan v Doliču, 132

Šentilj
Krajevni ljudski odbor Št. Ilj pri Velenju, 141 

Šentjanž
Krajevni ljudski odbor Št. Janž, 165
Občinski ljudski odbor Krmelj-Šentjanž, 177

Šentjur
Bohor Šentjur, 530
Fototeka Šentjurske novice Šentjur , 702
Kino Šentjur, 451
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pri Celju, 134
Krajevno sodišče župnijskega imenja Sveti Jurij, 244
Kulturno-umetniško društvo Bratov Ipavec Šentjur, 630
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Šentjur pri 

Celju, 600
Občinska konferenca Zveze socialistične mladine Slovenije 

Šentjur, 605
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šentjur pri Celju, 592
Občinski ljudski odbor Šentjur pri Celju, 193
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Šentjur, 619
Okupacijska občina Šentjur pri Celju, 54
Samoupravne interesne skupnosti občine Šentjur, 230
Skupščina občine Šentjur pri Celju, 206
Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju, 360
Šolski center Šentjur, 418
TOLO Šentjur, 520
Upravna enota Šentjur pri Celju, 213

Šentlambert
Krajevni ljudski odbor Št. Lambert, 147

Šentlenart
Krajevni ljudski odbor Št. Lenart, 165

Šentrupert nad Laškim
Krajevni ljudski odbor Sveti Rupert nad Laškim, 139
Občina Brezen, 56 
Občinski ljudski odbor Breze, 170
Osnovna šola Breze, 407

Šentvid pri Grobelnem
Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Grobelnem, 140
Občina Sveti Vid pri Grobelnem, 40 
Osnovna šola Šentvid pri Grobelnem, 391

Šentvid pri Planini
Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Planini, 141 

Škalce
Krajevni ljudski odbor Škalce, 142

Škale
Krajevni ljudski odbor Škale, 143
Krajevno sodišče dekanijskega imenja Škale, 273

Škofja vas
Krajevni ljudski odbor Škofja vas, 143
Občinski ljudski odbor Škofja vas, 194
Tovarna volnenih odej Škofja vas, 512

Šmarje pri Jelšah
Fototeka Ciglenečki Šmarje pri Jelšah, 699
Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 143
Krajevno sodišče gospoščine Jelše, 249
Krajevno sodišče župnijskega imenja Šmarje pri Jelšah, 273
Narodna čitalnica Šmarje pri Jelšah, 629
Nižja gimnazija Rogaška Slatina-Šmarje, 429
Notar Andrej Kokol Šmarje pri Jelšah, 344
Notar Ferdo Križan Šmarje pri Jelšah, 345

Notar Hubert Wagner Šmarje pri Jelšah, 346
Notar Jakob Kogej Šmarje pri Jelšah, 344
Notar Karel Urh Šmarje pri Jelšah, 346
Notar Karl Kieser Šmarje pri Jelšah, 343
Notar Makso Menhart Šmarje pri Jelšah, 345
Notar Vekoslav Krajnc Šmarje pri Jelšah, 345
Notar Vilibald Swoboda, Šmarje pri Jelšah, 347
Notar Vincenc Toplak Šmarje pri Jelšah, 346
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šmarje pri Jelšah, 593
Občinski ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 194
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Šmarje pri Jelšah, 611
Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Šmarje pri Jelšah, 585
Okrajni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 66
Okrajni urad Jelšovec, 13 
Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 290
Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 396
Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, 207
Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah, 365
Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 17
Tovarna oblačil Konfekcija Šmarje pri Jelšah, 513

Šmarje pri Sevnici
Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Sevnici, 144
Krajevno sodišče imenja Šmarje pri Sevnici, 263

Šmartno ob Dreti
Kmetijska zadruga Šmartno ob Dreti, 496
Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Dreti, 144
Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šmartno ob Dreti, 159

Šmartno ob Paki
Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Paki, 145
Občinski ljudski odbor Šmartno ob Paki, 194

Šmartno v Rožni dolini
Krajevni ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, 145
Občina Šmartno v Rožni dolini, 40
Občinski ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, 195
Osnovna šola Šmartno v Rožni dolini, 392

Šmatevž
Krajevno sodišče gospoščine Štrovsenek, 237

Šmihel nad Mozirjem
Krajevni ljudski odbor Šmihel pri Mozirju, 145

Šoštanj
Deželsko sodišče Šoštanj, 237
Gospoščina Šoštanj, 661
Krajevno sodišče gospoščine Šoštanj, 264
Krajevno sodišče magistrata Šoštanj, 241
Mestna slaščičarna Šoštanj, 558
Mestni ljudski odbor Šoštanj, 70
Notar Anton Svetina Šoštanj, 349
Notar Franz Rapoc Šoštanj, 349
Notar Ivan Kačič Šoštanj, 348
Notar Josef Finschger Šoštanj, 347
Notar Josef Hiris Šoštanj, 348
Notar Matija Marinček Šoštanj, 349
Notar Vinko Kolšek Šoštanj, 348
Občina Šoštanj, 41
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šoštanj-Velenje, 593
Občinski ljudski odbor Šoštanj, 195
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Šoštanj, 585
Okrajni ljudski odbor Šoštanj, 66
Okrajno sodišče Šoštanj, 290
Okupacijsko sodišče Šoštanj, 292
Posojilnica v Šoštanju , 574 
Termoelektrarna Šoštanj, 547
Tovarna konfekcije ŠIK Šoštanj, 515
Tovarna usnja Šoštanj, 515
Trgovsko podjetje Sadje-zelenjava Šoštanj, 554
Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 

Mariboru, izpostava Šoštanj, 20
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Posojilnica v Šoštanju, 574

Špitalič
Krajevni ljudski odbor Špitalič, 146

Št. Andraž pri Velenju, glej Andraž nad Polzelo

Št. Ilj pri Velenju, glej Šentilj

Št. Janž, glej Šentjanž

Št. Janž pri Velenju, glej Vinska Gora

Št. Lambert, glej Šentlambert

Št. Lenart, glej Šentlenart

Štore
Fiori Štore, 513
Industrijska kovinarska šola Štore, 422
Krajevni ljudski odbor Štore, 147
Občinski ljudski odbor Štore, 196
Osnovna šola Štore, 395
Železarna Štore, 534

Štrovsenek, glej Šmatevž

Šutna
Krajevni ljudski odbor Šutna, 147

Tabor /pri Vojniku/
Krajevno sodišče gospoščine Tabor, 264

Tabor /pri Vranskem/
Krajevna skupnost Tabor, 210
Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij ob Taboru, 134
Občina Sveti Jurij ob Taboru, 38
Občinski ljudski odbor Tabor, 196
Okupacijska občina Sveti Jurij pri Taboru, 50 

Teharje
Krajevni ljudski odbor Teharje, 148
Krajevno sodišče žlahtnije Teharje, 265
Občina Teharje, 42
Okupacijska občina Teharje, 50
Osnovna šola Teharje, 389

Tekačevo
Občina Tekačevo, 42

Telče
Kmetijska zadruga Telče, 498
Krajevni ljudski odbor Telče, 148

Tepanje
Krajevni ljudski odbor Tepanje, 149

Tirna
Krajevni ljudski odbor Tirna, 149

Topolšica
Krajevni ljudski odbor Topolšica, 149
Občina Topolšica, 42
Zdravilišče Topolšica, 470

Trbovlje
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Trbovlje, 218
Center za socialno delo Trbovlje, 227
Deželni svetnik okrožja Trbovlje, 19
Elektro Trbovlje, 548
Gimnazija Trbovlje, 414
Gostinsko podjetje Rudar Trbovlje, 558
Gostišče Dimnik Trbovlje, 560
Gostišče Klek Trbovlje, 559

Gostišče Na hribčku Trbovlje, 559
Gostišče Pod Klečko Trbovlje, 559
Gradbeno podjetje Graditelj Trbovlje, 550
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, 446
Kulturni center Delavski dom Trbovlje, 453
Meso izdelki Trbovlje, 508
Mestni ljudski odbor Trbovlje, 71
Meščanska šola Trbovlje, 425
Občina Trbovlje, 43
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Trbovlje, 593
Občinski ljudski odbor Trbovlje, 196
Občinski sindikalni svet Trbovlje, 617
Obrtno podjetje Tapetništvo Trbovlje, 525
Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Trbovlje, 586
Okrajni ljudski odbor Trbovlje, 67
Okrajno gradbeno podjetje Ograd Trbovlje, 550
Okrajno sodišče Trbovlje, 294
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zunanji oddelek v 

Trbovljah, 307
Okupacijska občina Trbovlje, 51
Okupacijsko sodišče Trbovlje, 291
Osnovna šola Alojz Hohkraut Trbovlje, 396
Radio Center Trbovlje, 460
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 505 
Skupščina občine Trbovlje, 208
Sodnik za prekrške Trbovlje, 361
Steklarna bratov Maurer Trbovlje, 541
Strojna tovarna Trbovlje, 536
Športno društvo Rudar Trbovlje, 633
Termoelektrarna Trbovlje, 546
Trgovska šola Trbovlje, 418
Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v 

Mariboru, izpostava Trbovlje, 20
Vajenska šola Trbovlje, 421
Vodna skupnost Trboveljščica Trbovlje, 547
Zasavski muzej Trbovlje, 448
Zavod za prosvetno in pedagoško službo Trbovlje, 226
Zveza kulturnih organizacij Trbovlje, 648
Župnijski urad Trbovlje, 654

Trnava
Krajevni ljudski odbor Trnava, 150
Kmetijska zadruga Trnava Gomilsko, 493 

Trnovlje
Krajevni ljudski odbor Trnovlje, 150
Kulturno-umetniško društvo Zarja Trnovlje, 628

Trobni Dol
Krajevni ljudski odbor Trobni Dol, 150

Trojane
Krajevni ljudski odbor Trojane, 151

Tržišče
Krajevni ljudski odbor Tržišče, 151
Občinski ljudski odbor Tržišče, 197
Kmetijska zadruga Tržišče-Šentjanž, 495

Turje
Krajevni ljudski odbor Turje, 152

Turn pri Velenju, glej Velenje

Velenje
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, podružnica 

Velenje, 220
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Velenje, 220
Deželsko sodišče Velenje, 277
Elektronika Velenje, 542
Gorenje Velenje, 538
Gospoščina Turn pri Velenju in Šalek, 661
Knjižnica Velenje, 447
Krajevni ljudski odbor Velenje, 152
Krajevno sodišče gospoščine Velenje, 265
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Ljudski odbor mestne občine Velenje, 197
Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje, 644
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Velenje, 600
Občinska zveza prijateljev mladine Velenje, 626
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šoštanj-Velenje, 593
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Velenje, 608
Osnovna šola Velenje, 389
Poslovno združenje za izgradnjo Energo-kemičnega kombinata 

Velenje, 490
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje, 458
Rudnik lignita Velenje, 504
Skupščina občine Velenje, 201
Sodnik za prekrške Velenje, 360
Termoelektrarna Velenje, 546
Trgovsko podjetje Veletrg Velenje, 554
Vajenska šola Velenje, 421

Velika Dolina
Krajevni ljudski odbor Velika Dolina, 161
Občinski ljudski odbor Velika Dolina, 198
Osnovna šola Velika Dolina, 400

Velika Pirešica
Krajevni ljudski odbor Velika Pirešica, 160
Okupacijska občina Velika Pirešica, 52 
Občina Velika Pirešica, 60

Veliki Kamen
Krajevni ljudski odbor Veliki Kamen, 152

Veliki Podlog
Krajevni ljudski odbor Veliki Podlog, 153

Veliki Trn
Občinski ljudski odbor Veliki Trn, 198

Videm
Krajevni ljudski odbor Videm ob Savi, 153
Krajevno sodišče župnijskega imenja Videm pri Krškem, 274
Tovarna celuloze in papirja Videm Krško, 524

Vinska Gora
Krajevni ljudski odbor Št. Janž pri Velenju, 142 
Osnovna šola Vinska Gora, 403

Virštanj
Vinska klet Virštanj, 500

Višnja vas
Krajevni ljudski odbor Višnja vas, 165
Tovarna papirja in lepenke Višnja vas, 525

Vitanje
Kmečka hranilnica in posojilnica Vitanje, 570
Krajevna skupnost Vitanje, 211
Krajevni ljudski odbor Vitanje, 154
Krajevno sodišče gospoščine Vitanje, 266
Krajevno sodišče župnijskega imenja Vitanje, 274
LIP Vitanje, 528
Nižja gimnazija Vitanje, 429
Občina Vitanje, 43
Občinski ljudski odbor Vitanje, 198
Okupacijska občina Vitanje, 52
Osnovna šola Vitanje, 393
Rajfajznovka Vitanje, 575
Vrtec Vitanje, 375

Vojnik
Dom onemoglih Vojnik, 477
Kmetijsko gospodarska šola Vojnik, 435
Krajevni ljudski odbor Vojnik, 154
Krajevno sodišče magistrata Vojnik, 242
Meščanska šola Vojnik, 428

Nižja gimnazija Vojnik, 427
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Vojnik, 594
Občinski ljudski odbor Vojnik, 199
Osnovna šola Vojnik, 390
Večerna šola Vojnik, 436
Zveza prosvetnih delavcev in nameščencev, podružnica Vojnik, 623

Vransko
Kovinsko podjetje Kovo Vransko, 536
Krajevni ljudski odbor Vransko, 154
Krajevno sodišče župnijskega imenja Vransko, 275
Notar Andreas Bratkovič Vransko, 352
Notar Anton Svetina Vransko, 351
Notar Fran Moertl Vransko, 351
Notar Fran Presečnik Vransko, 351
Notar Franz Ulrich Vransko, 353
Notar Franz Walter Vransko, 352
Notar Janko Horvat Vransko, 350
Notar Juro Detiček ml. Vransko, 350
Notar Mihael Jezovšek Vransko, 350
Notar Moritz Schwarzenberg Vransko, 352
Občina Vransko, 44
Občinski ljudski odbor Vransko, 199
Okrajni urad Vransko, 16
Okrajno sodišče Vransko, 291
Osnovna šola Vransko, 390

Vrbje
Krajevni ljudski odbor Vrbje, 164

Vrbno
Krajevni ljudski odbor Vrbno, 155

Vrh nad Laškim
Krajevni ljudski odbor Sveti Lenart nad Laškim, 136
Osnovna šola Vrh nad Laškim, 406

Vrhovo
Krajevni ljudski odbor Vrhovo, 155
Osnovna šola Vrhovo, 410

Zabukovica
Krajevni ljudski odbor Zabukovica, 156
Premogovnik Zabukovica, 504

Zabukovje
Krajevni ljudski odbor Zabukovje, 162
Občinski ljudski odbor Zabukovje, 199
Osnovna šola Zabukovje, 401

Zagaj
Krajevni ljudski odbor Zagaj, 156

Zagorje ob Savi
Deloza Zagorje, 521 
Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi, 627
Jugoslovanska matica, podružnica Zagorje ob Savi, 641
Krajevni ljudski odbor Zagorje, 156
Kulturni center Delavski dom Zagorje, 453 
Mestni ljudski odbor Zagorje ob Savi, 71
Meščanska šola Zagorje ob Savi, 426
Nižja gimnazija Zagorje ob Savi, 426
Občina Zagorje ob Savi, 44
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva Zagorje ob 

Savi, 602
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Zagorje, 594 
Občinski ljudski odbor Zagorje ob Savi, 200
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Zagorje ob Savi, 612
Občinski sindikalni svet Zagorje, 618
Območna gospodarska zbornica Zasavje Zagorje ob Savi , 487 
Okupacijska občina Zagorje, 59 
Osnovna šola Toplice Zagorje ob Savi, 376
Rudnik Zagorje, 505 
Samoupravne interesne skupnosti občine Zagorje ob Savi, 229
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Skupščina občine Zagorje ob Savi, 207
Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi, 364
SVEA Zagorje, 526 
Vrtec Toplice Zagorje ob Savi, 374
Zveza kulturnih organizacij Zagorje ob Savi, 649

Zalog
Krajevno sodišče gospoščine Zalog, 267

Zavodnje
Krajevni ljudski odbor Zavodnje, 157

Zbelovo
Deželsko in krajevno sodišče gospoščine Zbelovo, 267
Krajevni ljudski odbor Zbelovo, 157
Osnovna šola Zbelovo, 405
Rajfajznovka Zbelovo, 575

Zdole
Krajevni ljudski odbor Zdole, 157

Zgornja Sevnica, glej Sevnica

Zgornji Lanovž, glej Celje

Zidani Most
Krajevni ljudski odbor Zidani Most, 158
Okupacijska občina Zidani Most, 52
Osnovna šola Zidani Most, 409

Zreče
Krajevni ljudski odbor Zreče, 158
Občinski ljudski odbor Zreče, 200
Posojilnica Zreče, 570

Žalec
Družbeni pravobranilec samoupravljanja Žalec, 313
Ferralit Žalec, 535
Hmezad Žalec (strokovni izpiti), 563
Hmezad Grames Žalec, 563 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna 

izpostava Žalec, 452
Juteks Žalec, 514
Krajevni ljudski odbor Žalec, 159
Krajevno sodišče magistrata Žalec, 242
Krajevno sodišče župnijskega imenja Žalec, 275
Kulturna skupnost občine Žalec, 228
Občina Žalec, 44
Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Žalec, 598
Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Žalec, 595
Občinski ljudski odbor Žalec, 201
Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno mejo 

Žalec, 611
Občinski odbor Zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne 

Žalec, 607
Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Žalec, 619
Obrtna nadaljevalna šola v Žalcu, 421
Okrajno sodišče Žalec, 283
Okupacijska občina Žalec, 53
Savinjski občan Žalec, 702
Skupščina občine Žalec, 208
Sodnik za prekrške Žalec, 363
Zveza kulturnih organizacij Žalec, 649
Zveza športnih društev Žalec, 637

Žiče
Hranilnica in posojilnica Žiče, 574
Krajevni ljudski odbor Žiče, 159
Osnovna šola Žiče, 405

Žovnek
Krajevno sodišče gospoščine Žovnek, 268

Žusem
Krajevni ljudski odbor Žusem, 160
Krajevno sodišče gospoščine Žusem, 269
Krajevno sodišče župnijskega imenja Žusem, 276
Občinski ljudski odbor Žusem, 201
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SI_ZAC/0001 Zbirka listin, 687
SI_ZAC/0002 Zbirka listin minoritskega samostana v Celju, 687
SI_ZAC/0003 Zbirka teharskih listin, 688
SI_ZAC/0004 Zbirka listin gospoščine Dobrnica, 688
SI_ZAC/0005 Zbirka univerzitetnih in diplom drugih šol, 688
SI_ZAC/0006 Zbirka rokopisov, 689
SI_ZAC/0007 Zbirka urbarjev, 689
SI_ZAC/0008 Okrožni urad Celje, 6
SI_ZAC/0009 Okrajna gosposka Laško, 8
SI_ZAC/0010 Mestni magistrat Celje, 22
SI_ZAC/0011 Okrajno glavarstvo in sresko načelstvo Brežice, 11
SI_ZAC/0012 Okrajno glavarstvo Celje, 11
SI_ZAC/0013 Sresko načelstvo Laško, 12
SI_ZAC/0014 Okrajni urad Celje, 12
SI_ZAC/0015 Okrajni urad Gornji Grad, 13
SI_ZAC/0016 Okrajni urad Jelšovec, 13
SI_ZAC/0017 Okrajni urad Konjice, 14
SI_ZAC/0018 Okrajni urad Kozje, 14
SI_ZAC/0019 Okrajni urad Laško, 15
SI_ZAC/0020 Okrajni urad Rogatec, 15
SI_ZAC/0021 Okrajni urad Sevnica, 15
SI_ZAC/0022 Okrajni urad Vransko, 16
SI_ZAC/0023 Okrajni stavbni urad Celje, 16
SI_ZAC/0024 Mestna občina Celje, 26
SI_ZAC/0025 Občina Celje-okolica, 27
SI_ZAC/0026 Občina Braslovče, 27
SI_ZAC/0027 Občina Brestovec, 27
SI_ZAC/0028 Občina Gomilsko, 28
SI_ZAC/0029 Občina Gornji Grad, 28
SI_ZAC/0030 Občina Grajska vas, 29
SI_ZAC/0031 Občina Hrastnik-Dol, 29
SI_ZAC/0032 Občina Kostanjevica, 29
SI_ZAC/0033 Občina Kostrivnica, 30
SI_ZAC/0034 Občina Kozje, 30
SI_ZAC/0035 Občina Kotredež, 31
SI_ZAC/0036 Občina Laško, 31
SI_ZAC/0037 Občina Mlinše, 31
SI_ZAC/0038 Občina Nimno, 32
SI_ZAC/0039 Občina Petrovče, 32
SI_ZAC/0040 Občina Ponikva, 33
SI_ZAC/0041 Občina Plat, 33
SI_ZAC/0042 Občina Polzela, 33
SI_ZAC/0043 Občina Rajhenburg, 34
SI_ZAC/0044 Občina Rajnkovec, 34
SI_ZAC/0045 Občina Rogaška Slatina, 35
SI_ZAC/0046 Občina Rogatec, 35
SI_ZAC/0047 Občina Ržiše, 36
SI_ZAC/0048 Občina Spodnje Sečovo, 36
SI_ZAC/0049 Občina Slovenske Konjice, 36
SI_ZAC/0050 Občina Griže, 37
SI_ZAC/0051 Občina Studenec, 37
SI_ZAC/0052 Občina Sveti Jurij ob Taboru, 38
SI_ZAC/0053 Občina Sveta Katarina, 38
SI_ZAC/0054 Občina Sveti Lovrenc pod Prožinom, 38
SI_ZAC/0055 Občina Sveti Mohor, 39
SI_ZAC/0056 Občina Sveti Peter v Savinjski dolini, 39
SI_ZAC/0057 Občina Šmartno v Rožni dolini, 40
SI_ZAC/0058 Občina Sveta Trojica, 40
SI_ZAC/0059 Občina Sveti Vid pri Grobelnem, 40
SI_ZAC/0060 Občina Šoštanj, 41
SI_ZAC/0061 Občina Šent Andraž pri Velenju, 41
SI_ZAC/0062 Občina Teharje, 42
SI_ZAC/0063 Občina Tekačevo, 42
SI_ZAC/0064 Občina Topolšica, 42
SI_ZAC/0065 Občina Trbovlje, 43
SI_ZAC/0066 Občina Vitanje, 43
SI_ZAC/0067 Občina Vransko, 44
SI_ZAC/0068 Občina Zagorje ob Savi, 44
SI_ZAC/0069 Občina Žalec, 44
SI_ZAC/0070 Deželni svetnik okrožja Celje, 18
SI_ZAC/0071 Deželni svetnik okrožja Trbovlje, 19

SI_ZAC/0072 Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje 
nemštva v Mariboru, izpostava Celje, 19

SI_ZAC/0073 Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje 
nemštva v Mariboru, izpostava Trbovlje, 20

SI_ZAC/0074 Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje 
nemštva v Mariboru, izpostava Šoštanj, 20

SI_ZAC/0075 Okupacijska občina Celje, 45
SI_ZAC/0076 Okupacijska občina Gornji Grad, 45
SI_ZAC/0077 Okupacijska občina Hrastnik, 46
SI_ZAC/0078 Okupacijska občina Kostanjevica na Krki, 46
SI_ZAC/0079 Okupacijska občina Laško, 47
SI_ZAC/0080 Okupacijska občina Leskovec pri Krškem, 47
SI_ZAC/0081 Okupacijska občina Mozirje, 48
SI_ZAC/0082 Okupacijska občina Polzela, 48
SI_ZAC/0083 Okupacijska občina Radeče, 49
SI_ZAC/0084 Okupacijska občina Rogaška Slatina, 49
SI_ZAC/0085 Okupacijska občina Sveti Jurij pri Taboru, 50
SI_ZAC/0086 Okupacijska občina Teharje, 50
SI_ZAC/0087 Okupacijska občina Trbovlje, 51
SI_ZAC/0088 Okupacijska občina Velika Pirešica, 52
SI_ZAC/0089 Okupacijska občina Vitanje, 52
SI_ZAC/0090 Okupacijska občina Zidani Most, 52
SI_ZAC/0091 Okupacijska občina Žalec, 53
SI_ZAC/0092 Društvo mobiliziranih Slovencev v nemško vojsko v času 

1941–1945 Celje, 640
SI_ZAC/0093 Zbirka gradiva različnih provenienc iz časa 

okupacije, 703
SI_ZAC/0094 Okrožni odbor Osvobodilne fronte Celje, 596
SI_ZAC/0095 Okrožni odbor Osvobodilne fronte za Zasavje, 597
SI_ZAC/0096 Štab IV. operativne cone, 368
SI_ZAC/0097 Okrožni ljudski odbor Celje, 62
SI_ZAC/0098 Okrajni ljudski odbor Celje, 63
SI_ZAC/0099 Okrajni ljudski odbor Krško, 64
SI_ZAC/0100 Območna obrtna zbornica Celje, 486
SI_ZAC/0101 Okrajni ljudski odbor Poljčane, 64
SI_ZAC/0102 Okrajni ljudski odbor Slovenska Bistrica, 65
SI_ZAC/0103 Okrajni ljudski odbor Slovenske Konjice, 65
SI_ZAC/0104 Okrajni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 66
SI_ZAC/0105 Okrajni ljudski odbor Šoštanj, 66
SI_ZAC/0106 Okrajni ljudski odbor Trbovlje, 67
SI_ZAC/0107 Uprava narodne imovine, 216
SI_ZAC/0108 Občinski ljudski odbor Artiče, 167
SI_ZAC/0109 Občinski ljudski odbor Bistrica ob Sotli, 168
SI_ZAC/0110 Občinski ljudski odbor Bizeljsko, 168
SI_ZAC/0111 Občinski ljudski odbor Blanca, 168
SI_ZAC/0112 Občinski ljudski odbor Boštanj, 169
SI_ZAC/0113 Občinski ljudski odbor Braslovče, 169
SI_ZAC/0114 Občinski ljudski odbor Brestanica, 169
SI_ZAC/0115 Občinski ljudski odbor Breze, 170
SI_ZAC/0116 Skupščina občine Brežice, 170
SI_ZAC/0117 Občinski ljudski odbor Bučka, 171
SI_ZAC/0118 Občinski ljudski odbor Celje, 171
SI_ZAC/0119 Občinski ljudski odbor Čatež ob Savi, 172
SI_ZAC/0120 Občinski ljudski odbor Čemšenik, 172
SI_ZAC/0121 Občinski ljudski odbor Dobova, 172
SI_ZAC/0122 Občinski ljudski odbor Dobrna, 173
SI_ZAC/0123 Občinski ljudski odbor Dol pri Hrastniku, 173
SI_ZAC/0125 Občinski ljudski odbor Dramlje, 173
SI_ZAC/0126 Občinski ljudski odbor Frankolovo, 174
SI_ZAC/0127 Občinski ljudski odbor Gomilsko, 174
SI_ZAC/0128 Občinski ljudski odbor Gornji Grad, 175
SI_ZAC/0129 Občinski ljudski odbor Griže, 175
SI_ZAC/0130 Občinski ljudski odbor Hrastnik, 175
SI_ZAC/0131 Občinski ljudski odbor Jurklošter, 176
SI_ZAC/0132 Občinski ljudski odbor Kostanjevica, 176
SI_ZAC/0133 Občinski ljudski odbor Kozje, 177
SI_ZAC/0134 Občinski ljudski odbor Krmelj-Šentjanž, 177
SI_ZAC/0135 Skupščina občine Krško, 177
SI_ZAC/0136 Občinski ljudski odbor Laško, 178
SI_ZAC/0137 Občinski ljudski odbor Lesično, 178
SI_ZAC/0138 Občinski ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 179

Kazalo fondov in zbirk po signaturi
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SI_ZAC/0139 Občinski ljudski odbor Ljubno, 179
SI_ZAC/0140 Občinski ljudski odbor Loče, 180
SI_ZAC/0141 Občinski ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 180
SI_ZAC/0142 Občinski ljudski odbor Luče, 180
SI_ZAC/0143 Občinski ljudski odbor Mlinše, 181
SI_ZAC/0144 Občinski ljudski odbor Mozirje, 181
SI_ZAC/0145 Občinski ljudski odbor Nazarje, 181
SI_ZAC/0146 Občinski ljudski odbor Petrovče, 182
SI_ZAC/0147 Občinski ljudski odbor Pišece, 182
SI_ZAC/0148 Občinski ljudski odbor Planina pri Sevnici, 183
SI_ZAC/0149 Občinski ljudski odbor Podbočje, 183
SI_ZAC/0150 Občinski ljudski odbor Podčetrtek, 183
SI_ZAC/0151 Občinski ljudski odbor Podkum, 184
SI_ZAC/0152 Občinski ljudski odbor Podsreda, 184
SI_ZAC/0153 Občinski ljudski odbor Polje ob Sotli, 184
SI_ZAC/0154 Občinski ljudski odbor Polšnik, 185
SI_ZAC/0155 Občinski ljudski odbor Polzela, 185
SI_ZAC/0156 Občinski ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 186
SI_ZAC/0157 Občinski ljudski odbor Prebold, 186
SI_ZAC/0158 Občinski ljudski odbor Pristava, 186
SI_ZAC/0159 Občinski ljudski odbor Radeče, 187
SI_ZAC/0160 Občinski ljudski odbor Raka, 187
SI_ZAC/0161 Občinski ljudski odbor Rečica, 188
SI_ZAC/0162 Občinski ljudski odbor Rečica ob Savinji, 188
SI_ZAC/0163 Občinski ljudski odbor Rimske Toplice, 188
SI_ZAC/0164 Občinski ljudski odbor Rogaška Slatina, 189
SI_ZAC/0165 Občinski ljudski odbor Rogatec, 189
SI_ZAC/0166 Občinski ljudski odbor Senovo, 190
SI_ZAC/0167 Občinski ljudski odbor Senožeti, 190
SI_ZAC/0168 Skupščina občine Sevnica, 190
SI_ZAC/0169 Občinski ljudski odbor Slivnica pri Celju, 191
SI_ZAC/0170 Občinski ljudski odbor Slovenske Konjice, 191
SI_ZAC/0171 Občinski ljudski odbor Solčava, 192
SI_ZAC/0172 Občinski ljudski odbor Strmec, 192
SI_ZAC/0173 Občinski ljudski odbor Studenec, 192
SI_ZAC/0174 Občinski ljudski odbor Šempeter v Savinjski dolini, 193
SI_ZAC/0175 Občinski ljudski odbor Šentjur pri Celju, 193
SI_ZAC/0176 Občinski ljudski odbor Škofja vas, 194
SI_ZAC/0177 Občinski ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 194
SI_ZAC/0178 Občinski ljudski odbor Šmartno ob Paki, 194
SI_ZAC/0179 Občinski ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, 195
SI_ZAC/0180 Občinski ljudski odbor Šoštanj, 195
SI_ZAC/0181 Občinski ljudski odbor Štore, 196
SI_ZAC/0182 Občinski ljudski odbor Tabor, 196
SI_ZAC/0183 Občinski ljudski odbor Trbovlje, 196
SI_ZAC/0184 Občinski ljudski odbor Tržišče, 197
SI_ZAC/0185 Ljudski odbor mestne občine Velenje, 197
SI_ZAC/0186 Občinski ljudski odbor Velika Dolina, 198
SI_ZAC/0187 Občinski ljudski odbor Veliki Trn, 198
SI_ZAC/0188 Občinski ljudski odbor Vitanje, 198
SI_ZAC/0189 Občinski ljudski odbor Vojnik, 199
SI_ZAC/0190 Občinski ljudski odbor Vransko, 199
SI_ZAC/0191 Občinski ljudski odbor Zabukovje, 199
SI_ZAC/0192 Občinski ljudski odbor Zagorje ob Savi, 200
SI_ZAC/0193 Občinski ljudski odbor Zreče, 200
SI_ZAC/0194 Občinski ljudski odbor Žalec, 201
SI_ZAC/0195 Občinski ljudski odbor Žusem, 201
SI_ZAC/0196 Mestni ljudski odbor Brežice, 68
SI_ZAC/0197 Mestni ljudski odbor Celje, 69
SI_ZAC/0198 Mestni ljudski odbor Hrastnik, 69
SI_ZAC/0199 Mestni ljudski odbor Kostanjevica, 70
SI_ZAC/0200 Mestni ljudski odbor Laško, 70
SI_ZAC/0201 Mestni ljudski odbor Šoštanj, 70
SI_ZAC/0202 Mestni ljudski odbor Trbovlje, 71
SI_ZAC/0203 Mestni ljudski odbor Zagorje ob Savi, 71
SI_ZAC/0204 Krajevni ljudski odbor Artiče, 72
SI_ZAC/0205 Krajevni ljudski odbor Bele Vode, 72
SI_ZAC/0206 Krajevni ljudski odbor Bezina, 72
SI_ZAC/0207 Krajevni ljudski odbor Bizeljsko, 73
SI_ZAC/0208 Krajevni ljudski odbor Blagovna, 73
SI_ZAC/0209 Krajevni ljudski odbor Blanca, 73
SI_ZAC/0210 Krajevni ljudski odbor Bočna, 74
SI_ZAC/0211 Krajevni ljudski odbor Boštanj, 74
SI_ZAC/0212 Krajevni ljudski odbor Braslovče, 75
SI_ZAC/0213 Krajevni ljudski odbor Breg, 75

SI_ZAC/0214 Krajevni ljudski odbor Brege, 75
SI_ZAC/0215 Krajevni ljudski odbor Brestovec, 76
SI_ZAC/0216 Krajevni ljudski odbor Brežice-okolica, 76
SI_ZAC/0217 Krajevni ljudski odbor Buče, 77
SI_ZAC/0218 Krajevni ljudski odbor Bučka, 77
SI_ZAC/0219 Krajevni ljudski odbor Cerovec, 77
SI_ZAC/0220 Mislej Anton, 669
SI_ZAC/0221 Krajevni ljudski odbor Čatež ob Savi, 78
SI_ZAC/0222 Krajevni ljudski odbor Čeče, 78
SI_ZAC/0223 Krajevni ljudski odbor Čemšenik, 79
SI_ZAC/0224 Krajevni ljudski odbor Črešnjevec, 79
SI_ZAC/0225 Krajevni ljudski odbor Črešnjice, 79
SI_ZAC/0226 Pšeničnik Miloš, 669
SI_ZAC/0227 Krajevni ljudski odbor Črneča vas, 80
SI_ZAC/0228 Krajevni ljudski odbor Debro-Kuretno, 80
SI_ZAC/0229 Krajevni ljudski odbor Dobje pri Planini, 80
SI_ZAC/0230 Krajevni ljudski odbor Dobova, 81
SI_ZAC/0231 Krajevni ljudski odbor Dobovec, 81
SI_ZAC/0232 Krajevni ljudski odbor Dobrna, 82
SI_ZAC/0233 Kolšek Alenka, 670
SI_ZAC/0234 Krajevni ljudski odbor Dol pri Hrastniku, 82
SI_ZAC/0235 Strašek Milenko, 670
SI_ZAC/0236 Krajevni ljudski odbor Dovško, 82
SI_ZAC/0237 Krajevni ljudski odbor Donačka Gora, 83
SI_ZAC/0238 Krajevni ljudski odbor Dramlje, 83
SI_ZAC/0239 Krajevni ljudski odbor Drensko Rebro, 84
SI_ZAC/0240 Krajevni ljudski odbor Družmirje, 84
SI_ZAC/0241 Krajevni ljudski odbor Frankolovo, 84
SI_ZAC/0242 Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, 446
SI_ZAC/0243 Krajevni ljudski odbor Gabrsko, 85
SI_ZAC/0244 Krajevni ljudski odbor Galicija, 85
SI_ZAC/0245 Krajevni ljudski odbor Globoko, 85
SI_ZAC/0246 Krajevni ljudski odbor Gomilsko, 86
SI_ZAC/0247 Krajevni ljudski odbor Gorenje, 86
SI_ZAC/0248 Krajevni ljudski odbor Gorica ob Dreti, 87
SI_ZAC/0249 Krajevni ljudski odbor Gorjane, 87
SI_ZAC/0250 Krajevni ljudski odbor Gornji Grad, 87
SI_ZAC/0251 Krajevni ljudski odbor Gotovlje, 88
SI_ZAC/0252 Krajevni ljudski odbor Griže, 88
SI_ZAC/0253 Krajevni ljudski odbor Grobelno, 89
SI_ZAC/0254 Krajevni ljudski odbor Grušovlje, 89
SI_ZAC/0255 Krajevni ljudski odbor Hotunje, 89
SI_ZAC/0256 Krajevni ljudski odbor Izlake, 90
SI_ZAC/0257 Krajevni ljudski odbor Jagnjenica, 90
SI_ZAC/0258 Krajevni ljudski odbor Jelovec, 91
SI_ZAC/0259 Krajevni ljudski odbor Jurklošter, 91
SI_ZAC/0260 Krajevni ljudski odbor Kalobje, 91
SI_ZAC/0261 Krajevna skupnost Tabor, 210
SI_ZAC/0262 Krajevni ljudski odbor Kompolje, 92
SI_ZAC/0263 Krajevni ljudski odbor Konjiška vas, 92
SI_ZAC/0264 Krajevni ljudski odbor Kostrivnica, 93
SI_ZAC/0265 Krajevni ljudski odbor Kotredež, 93
SI_ZAC/0266 Krajevni ljudski odbor Kozje, 93
SI_ZAC/0267 Krajevni ljudski odbor Križ, 94
SI_ZAC/0268 Krajevni ljudski odbor Krmelj, 94
SI_ZAC/0269 Krajevni ljudski odbor Krška vas, 95
SI_ZAC/0270 Krajevni ljudski odbor Kuretno, 95
SI_ZAC/0271 Knjižnica Velenje, 447
SI_ZAC/0272 Knjižnica Sevnica, 447
SI_ZAC/0273 Krajevni ljudski odbor Ledina, 95
SI_ZAC/0274 Krajevni ljudski odbor Lemberg, 96
SI_ZAC/0275 Krajevni ljudski odbor Lesično, 96
SI_ZAC/0276 Krajevni ljudski odbor Leskovec pri Krškem, 97
SI_ZAC/0277 Krajevni ljudski odbor Letuš, 97
SI_ZAC/0278 Krajevni ljudski odbor Liboje, 97
SI_ZAC/0279 Krajevni ljudski odbor Lipoglav, 98
SI_ZAC/0280 Meščanska šola Trbovlje, 425
SI_ZAC/0281 Krajevni ljudski odbor Ljubečna, 98
SI_ZAC/0282 Krajevni ljudski odbor Ljubija-Lepa Njiva, 99
SI_ZAC/0283 Krajevni ljudski odbor Ljubnica, 99
SI_ZAC/0284 Krajevni ljudski odbor Ljubno, 99
SI_ZAC/0285 Krajevni ljudski odbor Loče, 100
SI_ZAC/0286 Krajevni ljudski odbor Ločica, 100
SI_ZAC/0287 Krajevni ljudski odbor Log, 100
SI_ZAC/0288 Krajevni ljudski odbor Loka pri Zidanem Mostu, 101
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SI_ZAC/0289 Krajevni ljudski odbor Loke-Kisovec, 101
SI_ZAC/0290 Krajevni ljudski odbor Lokovica, 102
SI_ZAC/0291 Krajevni ljudski odbor Lončarjev Dol, 102
SI_ZAC/0292 Krajevni ljudski odbor Loška Gora, 102
SI_ZAC/0293 Krajevni ljudski odbor Luče, 103
SI_ZAC/0294 Trgovska šola Trbovlje, 418
SI_ZAC/0295 Samoupravne interesne skupnosti občine Zagorje ob 

Savi, 229
SI_ZAC/0296 Krajevni ljudski odbor Malkovec, 103
SI_ZAC/0297 Krajevni ljudski odbor Marija Gradec, 104
SI_ZAC/0298 Krajevni ljudski odbor Marija Reka, 104
SI_ZAC/0299 Krajevni ljudski odbor Marno, 104
SI_ZAC/0300 Krajevni ljudski odbor Marof, 105
SI_ZAC/0301 Krajevni ljudski odbor Mlinše, 105
SI_ZAC/0302 Krajevni ljudski odbor Mozirje, 106
SI_ZAC/0303 Krajevni ljudski odbor Nazarje, 106
SI_ZAC/0304 Krajevni ljudski odbor Nova Cerkev, 106
SI_ZAC/0305 Krajevni ljudski odbor Nova Štifta, 107
SI_ZAC/0306 Gimnazija Trbovlje, 414
SI_ZAC/0307 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Laško, 606
SI_ZAC/0308 Krajevni ljudski odbor Orehovo, 107
SI_ZAC/0309 Krajevni ljudski odbor Oštrc, 107
SI_ZAC/0310 Krajevni ljudski odbor Paka, 108
SI_ZAC/0311 Krajevni ljudski odbor Paka, 108
SI_ZAC/0312 Krajevni ljudski odbor Pečice, 109
SI_ZAC/0313 Krajevni ljudski odbor Pesje, 109
SI_ZAC/0314 Krajevni ljudski odbor Petrovče, 109
SI_ZAC/0315 Krajevni ljudski odbor Pilštanj, 110
SI_ZAC/0316 Krajevni ljudski odbor Pišece, 110
SI_ZAC/0317 Krajevni ljudski odbor Planina pri Sevnici, 110
SI_ZAC/0318 Krajevni ljudski odbor Plešivec, 111
SI_ZAC/0319 Krajevni ljudski odbor Podčetrtek, 111
SI_ZAC/0320 Krajevni ljudski odbor Podgorje, 112
SI_ZAC/0321 Krajevni ljudski odbor Podsreda, 112
SI_ZAC/0322 Krajevni ljudski odbor Podvrh, 112
SI_ZAC/0323 Krajevni ljudski odbor Poklek-Leskovec, 113
SI_ZAC/0324 Krajevni ljudski odbor Poljčane, 113
SI_ZAC/0325 Krajevni ljudski odbor Polje ob Sotli, 114
SI_ZAC/0326 Krajevni ljudski odbor Polšnik, 114
SI_ZAC/0327 Vino Brežice, 508
SI_ZAC/0328 Krajevni ljudski odbor Polzela, 114
SI_ZAC/0329 Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Grobelnem, 115
SI_ZAC/0330 Krajevni ljudski odbor Prapretno, 115
SI_ZAC/0331 Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pri Preboldu, 116
SI_ZAC/0332 Krajevni ljudski odbor Prekopa, 116
SI_ZAC/0333 Krajevni ljudski odbor Preloge, 116
SI_ZAC/0334 Krajevni ljudski odbor Prevorje, 117
SI_ZAC/0335 Krajevni ljudski odbor Prihova, 117
SI_ZAC/0336 Krajevni ljudski odbor Prušnja vas, 118
SI_ZAC/0337 Krajevni ljudski odbor Radeče, 118
SI_ZAC/0338 Krajevni ljudski odbor Radmirje, 118
SI_ZAC/0339 Krajevni ljudski odbor Rajhenburg, 119
SI_ZAC/0340 Krajevni ljudski odbor Ratanska vas, 119
SI_ZAC/0341 Krajevni ljudski odbor Ravne, 120
SI_ZAC/0342 Krajevni ljudski odbor Razbor, 120
SI_ZAC/0343 Občina Anže, 53
SI_ZAC/0344 Krajevni ljudski odbor Rečica, 120
SI_ZAC/0345 Krajevni ljudski odbor Rečica ob Savinji, 121
SI_ZAC/0346 Krajevni ljudski odbor Rifengozd, 121
SI_ZAC/0347 Krajevni ljudski odbor Rifnik, 122
SI_ZAC/0348 Krajevni ljudski odbor Rimske Toplice, 122
SI_ZAC/0349 Krajevni ljudski odbor Rogaška Slatina, 122
SI_ZAC/0350 Krajevni ljudski odbor Rogatec, 123
SI_ZAC/0351 Krajevni ljudski odbor Sečovo, 123
SI_ZAC/0352 Krajevni ljudski odbor Senovo, 124
SI_ZAC/0353 Krajevni ljudski odbor Senuše, 124
SI_ZAC/0354 Krajevni ljudski odbor Senožeti, 124
SI_ZAC/0355 Krajevni ljudski odbor Sevnica, 125
SI_ZAC/0356 Krajevni ljudski odbor Skomarje, 125
SI_ZAC/0357 Krajevni ljudski odbor Skopice, 126
SI_ZAC/0358 Krajevni ljudski odbor Sladka Gora, 126
SI_ZAC/0359 Krajevni ljudski odbor Slivnica pri Celju, 126
SI_ZAC/0360 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Žalec, 607

SI_ZAC/0361 Krajevni ljudski odbor Slovenske Konjice, 127
SI_ZAC/0362 Krajevni ljudski odbor Socka, 127
SI_ZAC/0363 Krajevni ljudski odbor Sodna vas, 128
SI_ZAC/0364 Krajevni ljudski odbor Solčava, 128
SI_ZAC/0365 Krajevni ljudski odbor Spodnji Dolič, 128
SI_ZAC/0366 Krajevni ljudski odbor Sromlje, 129
SI_ZAC/0367 Krajevni ljudski odbor Stari Grad, 129
SI_ZAC/0368 Krajevni ljudski odbor Stolovnik, 129
SI_ZAC/0369 Krajevni ljudski odbor Stranice, 130
SI_ZAC/0370 Okupacijska občina Šentjur pri Celju, 54
SI_ZAC/0371 Krajevni ljudski odbor Studenec, 130
SI_ZAC/0372 Center za socialno delo Brežice, 223
SI_ZAC/0373 Krajevni ljudski odbor Svetina, 131
SI_ZAC/0374 Krajevni ljudski odbor Sveti Duh, 131
SI_ZAC/0375 Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan, 131
SI_ZAC/0376 Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan v Doliču, 132
SI_ZAC/0377 Krajevni ljudski odbor Sveti Florijan-Skorno, 132
SI_ZAC/0378 Krajevni ljudski odbor Sveta Jedert, 133
SI_ZAC/0379 Krajevni ljudski odbor Sveti Jernej, 133
SI_ZAC/0380 Krajevni ljudski odbor Sveti Jeronim, 133
SI_ZAC/0381 Društvo paraplegikov jugozahodne Štajerske Celje, 640
SI_ZAC/0382 Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij ob Taboru, 134
SI_ZAC/0383 Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pri Celju, 134
SI_ZAC/0384 Krajevni ljudski odbor Sveti Križ pri Kostanjevici, 135
SI_ZAC/0385 Krajevni ljudski odbor Sveti Križ pri Rogaški Slatini, 135
SI_ZAC/0386 Krajevni ljudski odbor Sveta Kunigunda, 135
SI_ZAC/0387 Krajevni ljudski odbor Sveti Lenart nad Laškim, 136
SI_ZAC/0388 Krajevni ljudski odbor Sveti Lovrenc pod Prožinom, 136
SI_ZAC/0389 Krajevni ljudski odbor Sveti Pavel pri Preboldu, 137
SI_ZAC/0390 Krajevni ljudski odbor Sveti Peter na Medvedjem 

selu, 137
SI_ZAC/0391 Krajevni ljudski odbor Sveti Peter pod Svetimi 

Gorami, 137
SI_ZAC/0392 Krajevni ljudski odbor Sveti Peter v Savinjski dolini, 138
SI_ZAC/0393 Krajevni ljudski odbor Sveti Primož, 138
SI_ZAC/0394 Krajevni ljudski odbor Sveti Rok ob Sotli, 139
SI_ZAC/0395 Krajevni ljudski odbor Sveti Rupert nad Laškim, 139
SI_ZAC/0396 Krajevni ljudski odbor Sveti Štefan, 139
SI_ZAC/0397 Krajevni ljudski odbor Sveti Urh, 140
SI_ZAC/0398 Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Grobelnem, 140
SI_ZAC/0399 Krajevni ljudski odbor Sveti Vid pri Planini, 141
SI_ZAC/0400 Krajevni ljudski odbor Šalek, 141
SI_ZAC/0401 Krajevni ljudski odbor Št. Ilj pri Velenju, 141
SI_ZAC/0402 Krajevni ljudski odbor Št. Janž pri Velenju, 142
SI_ZAC/0403 Upravna enota Šentjur pri Celju, 213
SI_ZAC/0404 Krajevni ljudski odbor Škalce, 142
SI_ZAC/0405 Krajevni ljudski odbor Škale, 143
SI_ZAC/0406 Krajevni ljudski odbor Škofja vas, 143
SI_ZAC/0407 Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Jelšah, 143
SI_ZAC/0408 Krajevni ljudski odbor Šmarje pri Sevnici, 144
SI_ZAC/0409 Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Dreti, 144
SI_ZAC/0410 Krajevni ljudski odbor Šmartno ob Paki, 145
SI_ZAC/0411 Krajevni ljudski odbor Šmartno v Rožni dolini, 145
SI_ZAC/0412 Krajevni ljudski odbor Šmihel pri Mozirju, 145
SI_ZAC/0413 Nižja gimnazija Leskovec pri Krškem, 425
SI_ZAC/0414 Krajevni ljudski odbor Špitalič, 146
SI_ZAC/0415 Krajevni ljudski odbor Št. Andraž pri Velenju, 146
SI_ZAC/0416 Krajevni ljudski odbor Št. Lambert, 147
SI_ZAC/0417 Skupščina občine Velenje, 201
SI_ZAC/0418 Krajevni ljudski odbor Štore, 147
SI_ZAC/0419 Krajevni ljudski odbor Šutna, 147
SI_ZAC/0420 Krajevni ljudski odbor Teharje, 148
SI_ZAC/0421 Krajevni ljudski odbor Telče, 148
SI_ZAC/0422 Krajevni ljudski odbor Tepanje, 149
SI_ZAC/0423 Siporex Kisovec, 540
SI_ZAC/0424 Krajevni ljudski odbor Tirna, 149
SI_ZAC/0425 Krajevni ljudski odbor Topolšica, 149
SI_ZAC/0426 Krajevni ljudski odbor Trnava, 150
SI_ZAC/0427 Krajevni ljudski odbor Trnovlje, 150
SI_ZAC/0428 Krajevni ljudski odbor Trobni Dol, 150
SI_ZAC/0429 Krajevni ljudski odbor Trojane, 151
SI_ZAC/0430 Krajevni ljudski odbor Tržišče, 151
SI_ZAC/0431 Krajevni ljudski odbor Turje, 152
SI_ZAC/0432 Krajevni ljudski odbor Velenje, 152
SI_ZAC/0433 Krajevni ljudski odbor Veliki Kamen, 152
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SI_ZAC/0434 Krajevni ljudski odbor Veliki Podlog, 153
SI_ZAC/0435 Krajevni ljudski odbor Videm ob Savi, 153
SI_ZAC/0436 Krajevni ljudski odbor Vitanje, 154
SI_ZAC/0437 Krajevni ljudski odbor Vojnik, 154
SI_ZAC/0438 Krajevni ljudski odbor Vransko, 154
SI_ZAC/0439 Krajevni ljudski odbor Vrbno, 155
SI_ZAC/0440 Občina Sveti Florijan, 54
SI_ZAC/0441 Kulturno-umetniško društvo Zarja Trnovlje, 628
SI_ZAC/0442 Krajevni ljudski odbor Vrhovo, 155
SI_ZAC/0443 Krajevni ljudski odbor Zabukovica, 156
SI_ZAC/0444 Kmetijsko gospodarska šola Raka, 434
SI_ZAC/0445 Krajevni ljudski odbor Zagaj, 156
SI_ZAC/0446 Krajevni šolski odbor Raka, 224
SI_ZAC/0447 Krajevni ljudski odbor Zagorje, 156
SI_ZAC/0448 Občina Marija Reka, 55
SI_ZAC/0449 Občina Sevnica, 55
SI_ZAC/0450 Krajevni ljudski odbor Zavodnje, 157
SI_ZAC/0451 Krajevni ljudski odbor Zbelovo, 157
SI_ZAC/0452 Krajevni ljudski odbor Zdole, 157
SI_ZAC/0453 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Sevnica, 607
SI_ZAC/0454 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Velenje, 608
SI_ZAC/0455 Krajevna skupnost Medlog, 210
SI_ZAC/0457 Krajevni ljudski odbor Zidani Most, 158
SI_ZAC/0458 Krajevni ljudski odbor Zreče, 158
SI_ZAC/0459 Krajevni narodnoosvobodilni odbor Šmartno ob 

Dreti, 159
SI_ZAC/0460 Krajevni ljudski odbor Žalec, 159
SI_ZAC/0461 Krajevni ljudski odbor Žiče, 159
SI_ZAC/0462 Krajevni ljudski odbor Žusem, 160
SI_ZAC/0463 Območna gospodarska zbornica Zasavje Zagorje ob 

Savi, 487
SI_ZAC/0464 Krajevni ljudski odbor Velika Pirešica, 160
SI_ZAC/0465 Krajevni ljudski odbor Sveti Jurij pod Kumom, 160
SI_ZAC/0466 Okrajno sodišče Žalec, 283
SI_ZAC/0467 Rajfajznovka Ljubno v Savinjski dolini, 568
SI_ZAC/0468 Okrajno sodišče Brežice, 283
SI_ZAC/0469 Notar Julius Gspan Krško, 316
SI_ZAC/0470 Deželsko sodišče Laško, 235
SI_ZAC/0471 Deželsko in krajevno sodišče Planina pri Sevnici, 236
SI_ZAC/0472 Deželsko sodišče Podsreda, 236
SI_ZAC/0473 Socialistične zveze delovnega ljudstva Sevnica, 597
SI_ZAC/0474 Deželsko sodišče Šoštanj, 237
SI_ZAC/0475 Krajevno sodišče gospoščine Štrovsenek, 237
SI_ZAC/0476 Krajevno sodišče magistrata Braslovče, 238
SI_ZAC/0477 Krajevno sodišče magistrata Brežice, 238
SI_ZAC/0478 Krajevno sodišče magistrata Celje, 239
SI_ZAC/0479 Krajevno sodišče magistrata Konjice, 240
SI_ZAC/0480 Krajevno sodišče magistrata Laško, 240
SI_ZAC/0481 Notar Ivan Irkič Krško, 316
SI_ZAC/0482 Notar Avgust Kolšek Krško, 317
SI_ZAC/0483 Notar Franc Omahen Krško, 317
SI_ZAC/0484 Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani, zunanji oddelek v 

Trbovljah, 307
SI_ZAC/0485 Krajevno sodišče magistrata Sevnica, 241
SI_ZAC/0486 Notar Jurij Pučko Krško, 317
SI_ZAC/0487 Režek Adolf, 670
SI_ZAC/0488 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Brežice, 608
SI_ZAC/0489 Krajevno sodišče magistrata Šoštanj, 241
SI_ZAC/0490 Krajevno sodišče magistrata Vojnik, 242
SI_ZAC/0491 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Slovenske Konjice, 609
SI_ZAC/0492 Krajevno sodišče magistrata Žalec, 242
SI_ZAC/0493 Sodnik za prekrške Šentjur pri Celju, 360
SI_ZAC/0494 Krajevno sodišče gospoščine Bizeljsko, 243
SI_ZAC/0495 Krajevno sodišče gospoščine Blagovna, 243
SI_ZAC/0496 Krajevno sodišče župnijskega imenja Sveti Jurij, 244
SI_ZAC/0497 Krajevno sodišče gospoščine Rajhenburg, 244
SI_ZAC/0498 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Krško, 609
SI_ZAC/0499 Krajevno sodišče gospoščine Brežice, 245
SI_ZAC/0500 Krajevno sodišče posestva Brode, 246
SI_ZAC/0501 Krajevno sodišče gospoščin Dobrna in Dobrnica, 246

SI_ZAC/0502 Občinska konferenca Zveze socialistične mladine 
Slovenije Sevnica, 604

SI_ZAC/0503 Športno društvo Rudar Trbovlje, 633
SI_ZAC/0504 Javno tožilstvo Krško, 308
SI_ZAC/0505 Občinska konferenca Zveze socialistične mladine 

Slovenije Krško, 604
SI_ZAC/0506 Krajevno sodišče gospoščine Frankolovo, 247
SI_ZAC/0507 Zbirka turističnih izdaj, 703
SI_ZAC/0508 Krajevno sodišče gospoščine Gorica pri Velenju, 247
SI_ZAC/0509 Krajevno sodišče Grasslovega imenja, 248
SI_ZAC/0510 Zbirka Videčnik Aleksander, 709
SI_ZAC/0511 Zbirka raznih dokumentov industrijskih, obrtnih in 

trgovskih podjetij, 703
SI_ZAC/0512 Krajevno sodišče gospoščine Jelše, 249
SI_ZAC/0513 Notar Anton Bartol Brežice, 318
SI_ZAC/0514 Krajevno sodišče gospoščine Konjice, 249
SI_ZAC/0515 Krajevno sodišče gospoščine Laško, 250
SI_ZAC/0516 Krajevno sodišče imenja Legant pri Braslovčah, 250
SI_ZAC/0517 Zgodovinski arhiv Celje, 447
SI_ZAC/0518 Krajevno sodišče gospoščine Lemberg, 251
SI_ZAC/0519 SOP Krško, 540
SI_ZAC/0520 Obrtna zadruga Bohor Sevnica, 492
SI_ZAC/0521 Krajevno sodišče posestva Lindek, 252
SI_ZAC/0522 Krajevno sodišče gospoščine Loka pri Zidanem 

Mostu, 252
SI_ZAC/0523 Okrajno sodišče Kostanjevica, 284
SI_ZAC/0524 Zbirka fotografij, 690
SI_ZAC/0525 Okupacijsko sodišče Slovenska Bistrica, podružnica 

Slovenske Konjice, 284
SI_ZAC/0526 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Celje, 610
SI_ZAC/0527 Grabar Franc, 671
SI_ZAC/0528 Krajevno sodišče gospoščine Novi Klošter, 253
SI_ZAC/0529 Krajevno sodišče gospoščine Novo Celje, 254
SI_ZAC/0530 Krajevno sodišče gospoščine Ojstrica in Podgrad, 254
SI_ZAC/0531 Fototeka časopisa Naš glas Krško, 690
SI_ZAC/0532 Gostinsko podjetje Rudar Trbovlje, 558
SI_ZAC/0533 Krajevno sodišče gospoščine Pišece, 255
SI_ZAC/0534 Hranilnica in posojilnica Sveta Kunigunda, 568
SI_ZAC/0535 Krajevno sodišče gospoščine Podsreda, 256
SI_ZAC/0536 Gospoščina Gornji Grad, 659
SI_ZAC/0537 Krajevno sodišče posestva Ponikva, 257
SI_ZAC/0538 Krajevno sodišče gospoščine Prebold, 257
SI_ZAC/0539 Krajevno sodišče združenega posestva Zgornji Lanovž in 

Prešnik, 258
SI_ZAC/0540 Kreator Celje, 512
SI_ZAC/0541 Nižja gimnazija Zagorje ob Savi, 426
SI_ZAC/0542 Krajevno sodišče gospoščine Ranšperk, 258
SI_ZAC/0543 Krajevno sodišče gospoščine Pogled, 259
SI_ZAC/0544 Trg Ljubno, 22
SI_ZAC/0545 Sava papir Krško, 553
SI_ZAC/0546 Krajevno sodišče imenja Ruda, 260
SI_ZAC/0547 Trg Mozirje, 23
SI_ZAC/0548 Graščina Ponikva, 660
SI_ZAC/0549 Krajevno sodišče gospoščine Socka, 260
SI_ZAC/0550 Krajevno sodišče gospoščine Spodnja Sevnica, 261
SI_ZAC/0551 Osnovna šola Toplice Zagorje ob Savi, 376
SI_ZAC/0552 Meso izdelki Trbovlje, 508
SI_ZAC/0553 Posojilnica v Konjicah, 569
SI_ZAC/0554 Krajevno sodišče imenja Sveti Duh pri Konjicah, 261
SI_ZAC/0555 Kmečka hranilnica in posojilnica v Konjicah, 569
SI_ZAC/0556 Krajevno sodišče gospoščine Šalek in Turn, 262
SI_ZAC/0557 Krajevno sodišče gospoščine Šenek, 263
SI_ZAC/0558 Krajevno sodišče imenja Šmarje pri Sevnici, 263
SI_ZAC/0559 Krajevno sodišče gospoščine Šoštanj, 264
SI_ZAC/0560 Cinkarna Celje, 531
SI_ZAC/0561 Krajevno sodišče gospoščine Tabor, 264
SI_ZAC/0562 Krajevno sodišče žlahtnije Teharje, 265
SI_ZAC/0563 Krajevno sodišče gospoščine Velenje, 265
SI_ZAC/0564 Trg Konjice, 24
SI_ZAC/0565 Meščanska šola Zagorje ob Savi, 426
SI_ZAC/0566 Obrtna zadruga Grič Brežice, 492
SI_ZAC/0567 Krajevno sodišče gospoščine Vitanje, 266
SI_ZAC/0568 Vrtec Toplice Zagorje ob Savi, 374
SI_ZAC/0569 Krajevno sodišče gospoščine Zalog, 267
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SI_ZAC/0570 Zbirka pečatov in vrednotnic, 690
SI_ZAC/0571 Deželsko in krajevno sodišče gospoščine Zbelovo, 267
SI_ZAC/0572 Večerna delavska gimnazija Krško, 434
SI_ZAC/0573 Krajevno sodišče gospoščine Zgornja Sevnica, 268
SI_ZAC/0574 Nižja gimnazija Krško, 426
SI_ZAC/0575 Arbajter Milena, 671
SI_ZAC/0576 Krajevno sodišče gospoščine Žovnek, 268
SI_ZAC/0577 Krajevno sodišče gospoščine Žusem, 269
SI_ZAC/0578 Krajevno sodišče nekdanjega minoritskega imenja 

Celje, 269
SI_ZAC/0579 Krajevno sodišče opatijskega imenja Celje, 270
SI_ZAC/0580 Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Danijela 

Celje, 270
SI_ZAC/0581 Večerna osnovna šola Krško, 435
SI_ZAC/0582 Krajevno sodišče župnijskega imenja Črneče, 271
SI_ZAC/0583 Krajevno sodišče župnijskega imenja Gotovlje, 271
SI_ZAC/0584 Krajevno sodišče župnijskega imenja Svetega Pankracija 

Griže, 272
SI_ZAC/0585 Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, 

podružnica Trbovlje, 218
SI_ZAC/0586 Krajevno sodišče dekanijskega imenja Kozje, 272
SI_ZAC/0587 Župnija Mozirje, 652
SI_ZAC/0588 Jugoslovanska matica, podružnica Zagorje ob Savi, 641
SI_ZAC/0590 Nižja gimnazija Cerklje ob Krki, 427
SI_ZAC/0591 Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno 

mejo Sevnica, 610
SI_ZAC/0592 Osnovna šola Cerklje ob Krki, 377
SI_ZAC/0593 Krajevno sodišče dekanijskega imenja Nova Cerkev, 273
SI_ZAC/0594 Vrtec Cerklje ob Krki, 374
SI_ZAC/0595 Notar Karl Sirk Brežice, 318
SI_ZAC/0596 Osnovna šola Dobova, 377
SI_ZAC/0597 Ljudska univerza Celje, 435
SI_ZAC/0598 Kmečka hranilnica in posojilnica Vitanje, 570
SI_ZAC/0599 Oprema Celje, 523
SI_ZAC/0600 Krajevno sodišče dekanijskega imenja Škale, 273
SI_ZAC/0601 Krajevno sodišče župnijskega imenja Šmarje pri 

Jelšah, 273
SI_ZAC/0602 Posojilnica Zreče, 570
SI_ZAC/0603 Krajevno sodišče župnijskega imenja Videm pri 

Krškem, 274
SI_ZAC/0604 Krajevno sodišče župnijskega imenja Vitanje, 274
SI_ZAC/0605 Krajevno sodišče župnijskega imenja Vransko, 275
SI_ZAC/0606 Tovarna celuloze in papirja Videm Krško, 524
SI_ZAC/0607 Krajevno sodišče župnijskega imenja Žalec, 275
SI_ZAC/0608 Krajevno sodišče župnijskega imenja Žusem, 276
SI_ZAC/0609 Okrožno sodišče Celje, 285
SI_ZAC/0610 Okrožno kot trgovsko sodišče Celje, 297
SI_ZAC/0611 Okrajno sodišče Celje, 286
SI_ZAC/0612 Okrajno sodišče Gornji Grad, 286
SI_ZAC/0613 Okrajno sodišče Kozje, 287
SI_ZAC/0614 Okrajno sodišče Laško, 287
SI_ZAC/0615 Okrajno sodišče Podčetrtek, 288
SI_ZAC/0616 Okrajno sodišče Radeče, 288
SI_ZAC/0617 Okrajno sodišče Rogatec, 288
SI_ZAC/0618 Okrajno sodišče Sevnica, 289
SI_ZAC/0619 Okrajno sodišče Slovenske Konjice, 289
SI_ZAC/0620 Okrajno sodišče Šmarje pri Jelšah, 290
SI_ZAC/0621 Okrajno sodišče Šoštanj, 290
SI_ZAC/0622 Okrajno sodišče Vransko, 291
SI_ZAC/0623 Notar Rudolf Kramer Brežice, 318
SI_ZAC/0624 Notar Lovro Baš Celje, 319
SI_ZAC/0625 Notar Franc Burger Celje, 319
SI_ZAC/0626 Notar Jurij Detiček Celje, 319
SI_ZAC/0627 Notar Avgust Drukar Celje, 320
SI_ZAC/0628 Notar Martin Miheljak Celje, 320
SI_ZAC/0629 Notar Moritz Sajovitz Celje, 320
SI_ZAC/0630 Notar Ivan Stojan Celje, 321
SI_ZAC/0631 Notar Kazimir Bratkovič Gornji Grad, 321
SI_ZAC/0632 Notar Jurij Detiček Gornji Grad, 321
SI_ZAC/0633 Notar Avgust Drukar Gornji Grad, 322
SI_ZAC/0634 Notar Janez Pogačnik Gornji Grad, 322
SI_ZAC/0635 Notar Moritz Schwarzenberg Gornji Grad, 323
SI_ZAC/0636 Notar Anton Svetina Gornji Grad, 323
SI_ZAC/0637 Notar Ivan Fischer Gornji Grad, 323
SI_ZAC/0638 Notar Julij Gspan Kostanjevica, 324

SI_ZAC/0639 Notar Mate Hafner Kostanjevica, 324
SI_ZAC/0640 Notar Anton Hudovernik Kostanjevica, 324
SI_ZAC/0641 Notar Mile Jenko Kostanjevica, 325
SI_ZAC/0642 Notar Rade Jereb Kostanjevica, 325
SI_ZAC/0643 Notar Josip Rohrman Kostanjevica, 325
SI_ZAC/0644 Notar Viktor Rozina Kostanjevica, 326
SI_ZAC/0645 Notar Martin Kocbek Kostanjevica, 326
SI_ZAC/0646 Notar Josip Barle Kozje, 326
SI_ZAC/0647 Notar Leo Filafero Kozje, 327
SI_ZAC/0648 Notar Friderik Formacher Kozje, 327
SI_ZAC/0649 Notar Otmar Golob Kozje, 328
SI_ZAC/0650 Notar Mile Jenko Kozje, 328
SI_ZAC/0651 Notar Karl Kumer Kozje, 328
SI_ZAC/0652 Notar Mihael Pintar Kozje, 329
SI_ZAC/0653 Notarski namestnik Josip Vimpolšek Kozje, 329
SI_ZAC/0654 Notar Hubert Završnik Krško, 329
SI_ZAC/0655 Notar Avgust Drukar Laško, 330
SI_ZAC/0656 Notar Josip Govedič Laško, 330
SI_ZAC/0657 Notar Adolf Mravljak in notarski namestnik Ivan Ušlakar 

Laško, 331
SI_ZAC/0658 Notar Fran Prislan Laško, 331
SI_ZAC/0659 Notar Franc Ulrih Laško, 331
SI_ZAC/0660 Notar Franc Burger Radeče, 332
SI_ZAC/0661 Notar Mate Hafner Radeče, 332
SI_ZAC/0662 Notar Peter Jereb Radeče in notarski namestnik Franc 

Mastnak, 332
SI_ZAC/0663 Notar Adolf Mravljak Radeče, 333
SI_ZAC/0664 Notar Alojzij Pegan Radeče, 333
SI_ZAC/0665 Notar Karel Pleiweiss Radeče, 333
SI_ZAC/0666 Notar Viktor Schoenwetter Radeče, 334
SI_ZAC/0667 Notar Konrad Stoecklinger Radeče, 334
SI_ZAC/0668 Notar Robert Baumgartner Rogatec, 334
SI_ZAC/0669 Notar Kazimir Bratkovič Rogatec, 335
SI_ZAC/0670 Notar Leo Filafero Rogatec, 335
SI_ZAC/0671 Notar Franjo Golob Rogatec, 336
SI_ZAC/0672 Notar Frane Ivanšek Rogatec, 336
SI_ZAC/0673 Notar Adolf Mravljak Rogatec, 336
SI_ZAC/0674 Notar Janko Ponebšek Rogatec, 337
SI_ZAC/0675 Notar Josip Senčar Rogatec, 337
SI_ZAC/0676 Notar Ladislav Sevnik Rogatec, 337
SI_ZAC/0677 Notar Karl Sirk Rogatec, 338
SI_ZAC/0678 Notar Franc Strafella Rogatec, 338
SI_ZAC/0679 Notar Viktor Škrabar Rogatec, 339
SI_ZAC/0680 Notar Ivo Šorli Rogatec in Šmarje pri Jelšah, 339
SI_ZAC/0681 Notar Mihael Korber Sevnica, 339
SI_ZAC/0682 Notar Jožef Kranjc Sevnica, 340
SI_ZAC/0683 Notar Jožef Vimpolšek Sevnica, 340
SI_ZAC/0684 Notar Franc Veršac Sevnica, 340
SI_ZAC/0685 Notar Ivan Ušlakar Sevnica, 341
SI_ZAC/0686 Notar Rado Jereb Slovenske Konjice, 341
SI_ZAC/0687 Notar Martin Kocbek in notarski namestnik Karl Hanns 

Slovenske Konjice, 342
SI_ZAC/0688 Notar Karl Kumer in notarski namestnik Josip Barle 

Slovenske Konjice, 342
SI_ZAC/0689 Notarski namestnik Franc Ratej Slovenska Bistrica, 342
SI_ZAC/0690 Notar Gottfried Schmidt in notarski namestnik Franc 

Ratej Slovenske Konjice, 343
SI_ZAC/0691 Notar Vilibald Swoboda in notarski namestnik Fran 

Presečnik Slovenske Konjice, 343
SI_ZAC/0692 Notar Karl Kieser Šmarje pri Jelšah, 343
SI_ZAC/0693 Notar Jakob Kogej Šmarje pri Jelšah, 344
SI_ZAC/0694 Notar Andrej Kokol Šmarje pri Jelšah, 344
SI_ZAC/0695 Notar Vekoslav Krajnc Šmarje pri Jelšah, 345
SI_ZAC/0696 Notar Ferdo Križan Šmarje pri Jelšah, 345
SI_ZAC/0697 Notar Makso Menhart Šmarje pri Jelšah, 345
SI_ZAC/0698 Sodišče združenega dela v Brežicah, 300
SI_ZAC/0699 Notar Vincenc Toplak Šmarje pri Jelšah, 346
SI_ZAC/0700 Notar Karel Urh Šmarje pri Jelšah, 346
SI_ZAC/0701 Notar Hubert Wagner Šmarje pri Jelšah, 346
SI_ZAC/0702 Notar Vilibald Swoboda, Šmarje pri Jelšah, 347
SI_ZAC/0704 Notar Josef Finschger Šoštanj, 347
SI_ZAC/0705 Notar Josef Hiris Šoštanj, 348
SI_ZAC/0706 Notar Ivan Kačič Šoštanj, 348
SI_ZAC/0707 Notar Vinko Kolšek Šoštanj, 348
SI_ZAC/0708 Notar Matija Marinček Šoštanj, 349
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SI_ZAC/0709 Notar Franz Rapoc Šoštanj, 349
SI_ZAC/0710 Notar Anton Svetina Šoštanj, 349
SI_ZAC/0711 Notar Juro Detiček ml. Vransko, 350
SI_ZAC/0712 Notar Janko Horvat Vransko, 350
SI_ZAC/0713 Notar Mihael Jezovšek Vransko, 350
SI_ZAC/0714 Notar Fran Moertl Vransko, 351
SI_ZAC/0715 Notar Fran Presečnik Vransko, 351
SI_ZAC/0716 Notar Anton Svetina Vransko, 351
SI_ZAC/0717 Notar Moritz Schwarzenberg Vransko, 352
SI_ZAC/0718 Notar Franz Walter Vransko, 352
SI_ZAC/0719 Notar Andreas Bratkovič Vransko, 352
SI_ZAC/0720 Notar Franz Ulrich Vransko, 353
SI_ZAC/0721 Upravno sodišče za območje Dravske banovine v 

Celju, 296
SI_ZAC/0722 Okupacijsko sodišče Trbovlje, 291
SI_ZAC/0723 Okupacijsko sodišče Šoštanj, 292
SI_ZAC/0724 Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica Sevnica, 292
SI_ZAC/0725 Okupacijsko sodišče Brežice, podružnica Krško, 293
SI_ZAC/0726 Vojaško sodišče mesta Celje in Vojaško sodišče 

mariborskega vojnega področja, senat v Celju, 302
SI_ZAC/0727 Sodišče slovenske narodne časti, senat v Celju, 303
SI_ZAC/0728 Sodnik za prekrške Velenje, 360
SI_ZAC/0729 Sodnik za prekrške Trbovlje, 361
SI_ZAC/0730 Gospodarska zbornica Celje, 487
SI_ZAC/0731 Okrajna obrtna zbornica Celje, 487
SI_ZAC/0732 Trgovinska zbornica za okraj Celje, 488
SI_ZAC/0733 Gostinska zbornica za okraj Celje, 488
SI_ZAC/0734 Okrajna kmetijsko-gozdarska zbornica Celje, 489
SI_ZAC/0735 Poslovno združenje za izgradnjo Energo-kemičnega 

kombinata Velenje, 490
SI_ZAC/0736 Poslovna zveza za gozdno in lesno gospodarstvo 

Celje, 490
SI_ZAC/0737 Hranilnica mestne občine Brežice, 570
SI_ZAC/0738 Celjska posojilnica Celje, 571
SI_ZAC/0739 Južnoštajerska hranilnica v Celju, 571
SI_ZAC/0740 Zadružna hranilnica in posojilnica v Celju, 571
SI_ZAC/0741 Posojilnica Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 572
SI_ZAC/0742 Hranilnica in posojilnica Polzela, 572
SI_ZAC/0743 Zbirka gradiva hranilnic in posojilnic, 704
SI_ZAC/0744 Okrajna hranilnica v Kozjem, 573
SI_ZAC/0745 Šolski center Šentjur, 418
SI_ZAC/0746 Osnovna šola Svibno, 377
SI_ZAC/0747 Kreditna banka Celje, 573
SI_ZAC/0748 Rudnik rjavega premoga Laško, 502
SI_ZAC/0749 Rudnik rjavega premoga Pečovnik, 503
SI_ZAC/0750 Premogovnik Senovo, 503
SI_ZAC/0751 Premogovnik Zabukovica, 504
SI_ZAC/0752 Vrabič Olga, 672
SI_ZAC/0753 Termoelektrarna Trbovlje, 546
SI_ZAC/0754 Termoelektrarna Velenje, 546
SI_ZAC/0755 Rudnik lignita Velenje, 504
SI_ZAC/0756 Steklarna bratov Maurer Trbovlje, 541
SI_ZAC/0757 Steklarna Hrastnik, 541
SI_ZAC/0758 Železarna Štore, 534
SI_ZAC/0759 Westen-Emo Celje, 535
SI_ZAC/0760 Ferralit Žalec, 535
SI_ZAC/0761 Strojna tovarna Trbovlje, 536
SI_ZAC/0762 Kovinsko podjetje Kovo Vransko, 536
SI_ZAC/0763 Splošno kovinsko podjetje Kovina Bizeljsko, 536
SI_ZAC/0764 Tovarna kemičnih izdelkov Hrastnik, 531
SI_ZAC/0765 Savinjska tovarna barv in lesnih izdelkov Goričar & drug 

Ljubija pri Mozirju, 532
SI_ZAC/0766 Aero Celje, 532
SI_ZAC/0767 Pyrota Celje, 533
SI_ZAC/0768 Lesno industrijski kombinat Savinja Celje, 524
SI_ZAC/0769 Tovarna papirja in lepenke Višnja vas, 525
SI_ZAC/0770 Tovarna volnenih odej Škofja vas, 512
SI_ZAC/0771 Metka Celje, 513
SI_ZAC/0772 Fiori Štore, 513
SI_ZAC/0773 Tovarna oblačil Konfekcija Šmarje pri Jelšah, 513
SI_ZAC/0774 Tekstilna tovarna Šempeter v Savinjski dolini, 514
SI_ZAC/0775 Juteks Žalec, 514
SI_ZAC/0776 Tovarna konfekcije ŠIK Šoštanj, 515
SI_ZAC/0777 Tovarna usnja Šoštanj, 515
SI_ZAC/0778 Obutev Celje, 516

SI_ZAC/0779 Jezernik Karel, 672
SI_ZAC/0780 Gradbeno podjetje Graditelj Trbovlje, 550
SI_ZAC/0781 Okrajno gradbeno podjetje Ograd Trbovlje, 550
SI_ZAC/0782 Celeia - Sad Celje, 509
SI_ZAC/0783 Zbirka gradiva o mladinskem varčevanju, 704
SI_ZAC/0784 Zbirka moštvenih knjig industrijskih podjetij, 691
SI_ZAC/0785 Volna Laško, 516
SI_ZAC/0786 Zbirka cehovskih dokumentov, 704
SI_ZAC/0787 Osnovna šola Raka, 378
SI_ZAC/0788 Osnovna šola Leskovec pri Krškem, 378
SI_ZAC/0789 Osnovna šola Primož Trubar Laško, 379
SI_ZAC/0790 Osnovna šola Jagnjenica, 379
SI_ZAC/0791 Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Žalec, 598
SI_ZAC/0792 Kmetijska zadruga Trnava Gomilsko, 493
SI_ZAC/0793 Radio Center Trbovlje, 460
SI_ZAC/0794 ETI Elektroelement Izlake, 542
SI_ZAC/0795 Krajevno sodišče gospoščine Stopnik, 276
SI_ZAC/0796 Zbirka registrov in kartotek obrtnih, trgovskih in 

gostinskih obratov ter državnih gospodarskih podjetij lokalnega 
pomena, 691

SI_ZAC/0797 Obrtno kovinsko podjetje Posavje Brežice, 537
SI_ZAC/0798 Obrtno podjetje Tapetništvo Trbovlje, 525
SI_ZAC/0799 Klavnica Petrovče, 509
SI_ZAC/0800 Krojaški salon Neva Celje, 516
SI_ZAC/0801 Mestna slaščičarna Šoštanj, 558
SI_ZAC/0802 Sodnik za prekrške Krško, 361
SI_ZAC/0803 Deželno sodišče Celje, 293
SI_ZAC/0804 Zbirka poslovnih knjig, cenikov in prodajnih katalogov 

trgovskih podjetij, 691
SI_ZAC/0805 Deželna komisija za odmero zemljiškega davka 

Gradec, 705
SI_ZAC/0806 Okrajni magazin Celje, 553
SI_ZAC/0807 Slovenija Merkur Celje, 554
SI_ZAC/0808 Trgovsko podjetje Veletrg Velenje, 554
SI_ZAC/0809 Trgovsko podjetje Sadje-zelenjava Šoštanj, 554
SI_ZAC/0810 SVEA Zagorje, 526
SI_ZAC/0811 Gostišče Pod Klečko Trbovlje, 559
SI_ZAC/0812 Gostišče Klek Trbovlje, 559
SI_ZAC/0813 Gostišče Na hribčku Trbovlje, 559
SI_ZAC/0814 Gostišče Dimnik Trbovlje, 560
SI_ZAC/0815 Sodnik za prekrške Brežice, 362
SI_ZAC/0816 Pekovska zadruga v Celju, 493
SI_ZAC/0817 Stavbna zadruga državnih uslužbencev v Celju, 494
SI_ZAC/0818 Okrožno gospodarsko sodišče Celje, 298
SI_ZAC/0819 Celjska obrtna razstava Celje, 563
SI_ZAC/0820 Kmetijska zadruga Gornji Grad, 494
SI_ZAC/0821 Kmetijska zadruga Ljubno, 494
SI_ZAC/0822 Kmetijska zadruga Nova Štifta, 495
SI_ZAC/0823 Kmetijska zadruga Tržišče-Šentjanž, 495
SI_ZAC/0824 Kmetijska zadruga Šmartno ob Dreti, 496
SI_ZAC/0825 Kmetijska zadruga Bočna, 496
SI_ZAC/0826 Ceste-kanalizacije Celje, 547
SI_ZAC/0827 Celjska razstava Celje, 563
SI_ZAC/0828 Projektivni biro Celje, 561
SI_ZAC/0829 Strelsko društvo Braslovče, 633
SI_ZAC/0830 Megra Laško, 557
SI_ZAC/0831 Hmezad Grames Žalec, 563
SI_ZAC/0832 Veleposestvo kneza Windischgrätza v Konjicah, 660
SI_ZAC/0833 Kmetijsko gospodarstvo Šalek, 500
SI_ZAC/0834 Vodna skupnost Trboveljščica Trbovlje, 547
SI_ZAC/0835 Termoelektrarna Šoštanj, 547
SI_ZAC/0836 Lisca Sevnica, 517
SI_ZAC/0837 Transport Krško, 557
SI_ZAC/0838 Suvita Celje, 555
SI_ZAC/0839 Sodnik za prekrške Mozirje, 362
SI_ZAC/0840 Center za socialno delo Sevnica, 224
SI_ZAC/0841 Mestni šolski svet Celje, 224
SI_ZAC/0842 Okrajni šolski svet Brežice, 225
SI_ZAC/0843 Okrajni šolski svet Kozje, 225
SI_ZAC/0844 Okrajni šolski svet Sevnica, 226
SI_ZAC/0845 I. gimnazija v Celju, 415
SI_ZAC/0846 II. gimnazija Celje, 415
SI_ZAC/0847 Nižja gimnazija Vojnik, 427
SI_ZAC/0848 Mestna dekliška meščanska šola Celje, 427
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SI_ZAC/0849 Meščanska šola Vojnik, 428
SI_ZAC/0850 Nedeljska nadaljevalna šola Celje, 419
SI_ZAC/0851 Obrtna in vajenska šola Celje, 419
SI_ZAC/0852 Vajenska šola Mozirje, 420
SI_ZAC/0853 Obrtna nadaljevalna šola v Radečah, 420
SI_ZAC/0854 Vajenska šola Trbovlje, 421
SI_ZAC/0855 Vajenska šola Velenje, 421
SI_ZAC/0856 Obrtna nadaljevalna šola v Žalcu, 421
SI_ZAC/0857 Industrijska kovinarska šola Celje, 422
SI_ZAC/0858 Industrijska kovinarska šola Štore, 422
SI_ZAC/0859 Mojstrska šola Celje, 422
SI_ZAC/0860 Državna dvorazredna trgovska šola Celje, 423
SI_ZAC/0861 Rudarska šola v Celju, 423
SI_ZAC/0862 Kmetijsko gospodarska šola Vojnik, 435
SI_ZAC/0863 Administrativna šola Celje, 424
SI_ZAC/0864 Osnovna šola Bojsno, 379
SI_ZAC/0865 Osnovna šola Brežice, 380
SI_ZAC/0866 Osnovna šola Buče, 380
SI_ZAC/0867 Osnovna šola Bušeča vas, 381
SI_ZAC/0868 Glavna, deška in dekliška osnovna šola Celje, 381
SI_ZAC/0869 Deška osnovna šola Celje, 382
SI_ZAC/0870 Dekliška šola šolskih sester v Celju, 382
SI_ZAC/0871 Osnovna šola Čatež ob Savi, 383
SI_ZAC/0872 Osnovna šola Dramlje, 383
SI_ZAC/0873 Osnovna šola Globoko, 383
SI_ZAC/0874 Osnovna šola Griže, 384
SI_ZAC/0875 Osnovna šola Kozje, 384
SI_ZAC/0876 Osnovna šola Mrzlava vas, 385
SI_ZAC/0877 Trivialka v Nazarjah, 385
SI_ZAC/0878 Enorazredna ljudska šola Podkraj, 385
SI_ZAC/0879 Osnovna šola Podsreda, 386
SI_ZAC/0880 Osnovna šola Polzela, 386
SI_ZAC/0881 Osnovna šola Ponikva pri Grobelnem, 387
SI_ZAC/0882 Osnovna šola Prevorje, 387
SI_ZAC/0883 Osnovna šola Radeče, 387
SI_ZAC/0884 Osnovna šola begunskega centra Sevnica, 388
SI_ZAC/0885 Osnovna šola Skopice, 388
SI_ZAC/0886 Osnovna šola Slivnica, 389
SI_ZAC/0887 Osnovna šola Teharje, 389
SI_ZAC/0888 Osnovna šola Velenje, 389
SI_ZAC/0889 Osnovna šola Vojnik, 390
SI_ZAC/0890 Večerna šola Vojnik, 436
SI_ZAC/0891 Osnovna šola Vransko, 390
SI_ZAC/0892 Dnevno zavetišče v Celju, 391
SI_ZAC/0893 Mladinski dom Mihe Pintarja Dobrna, 475
SI_ZAC/0894 Mladinski dom Rogatec, 475
SI_ZAC/0895 Delavska univerza Brežice, 436
SI_ZAC/0896 Delavska univerza Mozirje, 437
SI_ZAC/0897 Telovadno društvo Sokol Braslovče, 634
SI_ZAC/0898 Zavod za pospeševanje gospodinjstva Celje, 437
SI_ZAC/0899 Zavod za prosvetno in pedagoško službo Trbovlje, 226
SI_ZAC/0900 Slovensko ljudsko gledališče Celje, 450
SI_ZAC/0901 Gradbeni odbor za rekonstrukcijo in zaščito rimskih 

izkopanin v Šempetru, 448
SI_ZAC/0902 Špital Svete Elizabete v Celju, 465
SI_ZAC/0903 Zdravstveni dom Celje, 467
SI_ZAC/0904 Inštitut za balneologijo in klimatologijo Celje, 456
SI_ZAC/0905 Kulturni zavod Brežice, 451
SI_ZAC/0906 Zdravilišče Dobrna, 468
SI_ZAC/0907 Zdravilišče Rogaška Slatina, 469
SI_ZAC/0908 Zdravilišče Novo Celje, 469
SI_ZAC/0909 Zdravilišče Topolšica, 470
SI_ZAC/0910 Dom počitka Šalek, 476
SI_ZAC/0911 Dom onemoglih Vojnik, 477
SI_ZAC/0912 Mestni ubožni svet Celje, 226
SI_ZAC/0913 Center za socialno delo Trbovlje, 227
SI_ZAC/0914 Bratovska skladnica Rajhenburg, 480
SI_ZAC/0915 Okrožni komite Komunistične partije Slovenije 

Celje, 582
SI_ZAC/0916 Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 582
SI_ZAC/0917 Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Celje-

okolica, 583
SI_ZAC/0918 Mestni komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 583
SI_ZAC/0919 Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije Krško, 584

SI_ZAC/0920 Okrajni komite Komunistične partije Slovenije 
Poljčane, 584

SI_ZAC/0921 Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Slovenske 
Konjice, 584

SI_ZAC/0922 Okrajni komite Komunistične partije Slovenije Šmarje pri 
Jelšah, 585

SI_ZAC/0923 Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije 
Šoštanj, 585

SI_ZAC/0924 Okrajni komite Zveze komunistov Slovenije 
Trbovlje, 586

SI_ZAC/0925 Medobčinski svet Zveze komunistov Slovenije za Posavje 
Krško, 586

SI_ZAC/0926 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 
Brežice, 586

SI_ZAC/0927 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Celje, 587
SI_ZAC/0928 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Hrastnik, 587
SI_ZAC/0929 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Kostanjevica, 588
SI_ZAC/0930 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Kozje, 588
SI_ZAC/0931 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Krško, 588
SI_ZAC/0932 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Laško, 589
SI_ZAC/0933 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Loče pri 

Poljčanah, 589
SI_ZAC/0934 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Mozirje, 589
SI_ZAC/0935 Občinski komite zveze komunistov Slovenije 

Polzela, 590
SI_ZAC/0936 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Prebold, 590
SI_ZAC/0937 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Rogaška 

Slatina, 591
SI_ZAC/0938 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Senovo, 591
SI_ZAC/0939 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Sevnica, 591
SI_ZAC/0940 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Slovenske 

Konjice, 592
SI_ZAC/0941 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šentjur pri 

Celju, 592
SI_ZAC/0942 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šmarje pri 

Jelšah, 593
SI_ZAC/0943 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Šoštanj-

Velenje, 593
SI_ZAC/0944 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Trbovlje, 593
SI_ZAC/0945 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Vojnik, 594
SI_ZAC/0946 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije 

Zagorje, 594
SI_ZAC/0947 Občinski komite Zveze komunistov Slovenije Žalec, 595
SI_ZAC/0948 Okrajni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Celje, 598
SI_ZAC/0949 Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Brežice, 599
SI_ZAC/0950 Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Krško, 599
SI_ZAC/0951 Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Šentjur pri Celju, 600
SI_ZAC/0952 Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Velenje, 600
SI_ZAC/0953 Medobčinski svet Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Celje, 600
SI_ZAC/0954 Vaški odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva 

Senovo, 601
SI_ZAC/0955 Okrajni sindikalni svet Celje, 614
SI_ZAC/0956 Območna organizacija sindikatov Posavja, enota 

Brežice, 614
SI_ZAC/0957 Občinski sindikalni svet Krško, 615
SI_ZAC/0958 Občinski sindikalni svet Sevnica, 616
SI_ZAC/0959 Občinski sindikalni svet Hrastnik, 616
SI_ZAC/0960 Zbirka vprašalnih listov o članih Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojske, 692
SI_ZAC/0961 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Šmarje pri Jelšah, 611
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SI_ZAC/0962 Občinski odbor Slovenske demokratične zveze – 
Narodne demokratske stranke Celje, 580

SI_ZAC/0963 Spodnještajerski narodni svet Celje, 641
SI_ZAC/0964 Okrajni svet Svobod in prosvetnih društev Celje, 628
SI_ZAC/0965 Zveza društev inženirjev in tehnikov območja Celje, 622
SI_ZAC/0966 Okrajna zveza prijateljev mladine Celje, 625
SI_ZAC/0967 Medobčinska zveza prijateljev mladine Celje, 625
SI_ZAC/0968 Narodna čitalnica v Celju, 629
SI_ZAC/0969 Narodna čitalnica Šmarje pri Jelšah, 629
SI_ZAC/0970 Klub kulturnih delavcev Ivan Cankar Celje, 629
SI_ZAC/0971 Moško pevsko društvo Celje, 630
SI_ZAC/0972 Celjsko pevsko društvo Celje, 630
SI_ZAC/0973 Nordpol klub Celje, 641
SI_ZAC/0974 Klub slovenskih kolesarjev Celje, 634
SI_ZAC/0975 Celjsko strelsko društvo Celje, 634
SI_ZAC/0976 Sabljaški klub Kladivar Celje, 635
SI_ZAC/0977 Združenje šoferjev in avtomehanikov Celje, 622
SI_ZAC/0978 Prostovoljno gasilsko društvo Celje, 369
SI_ZAC/0979 Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno 

mejo Celje, 611
SI_ZAC/0980 Zveza prosvetnih delavcev in nameščencev, podružnica 

Vojnik, 623
SI_ZAC/0981 Društvo Teharski otroci Celje, 642
SI_ZAC/0982 Svetovni slovenski kongres, podružnica za celjsko 

območje, 642
SI_ZAC/0983 Združenje lastnikov razlaščenega premoženja, 

podružnica Celje, 642
SI_ZAC/0984 Planinsko društvo Bohor Senovo, 635
SI_ZAC/0985 Telovadno društvo Senovo, 635
SI_ZAC/0986 Sindikalni kino Senovo, 451
SI_ZAC/0987 Nogometni klub Senovo, 636
SI_ZAC/0988 Občinski odbor Zveze vojaških vojnih invalidov 

Senovo, 623
SI_ZAC/0989 Društvo za varstvo okolja Celje, 643
SI_ZAC/0990 Cerkveni konkurenčni odbor Celje, 652
SI_ZAC/0991 Kulturna skupnost občine Sevnica, 227
SI_ZAC/0992 Okrajni komite ljudske mladine Slovenije Celje, 605
SI_ZAC/0993 Bohor Lesna oprema Mestinje, 526
SI_ZAC/0994 Vinska klet Virštanj, 500
SI_ZAC/0995 Pravoslavna župnija svetega Save v Celju, 655
SI_ZAC/0996 Samostan Nazarje, 653
SI_ZAC/0997 Župnija Čemšenik, 653
SI_ZAC/0998 Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno 

mejo Žalec, 611
SI_ZAC/0999 Črnej Janez, 672
SI_ZAC/1000 Župnija Svetega Frančiška Radmirje, 653
SI_ZAC/1001 Okrožno državno tožilstvo Celje, 308
SI_ZAC/1002 Rodbina Achleitner, 665
SI_ZAC/1003 Brenčič Radovan, 673
SI_ZAC/1004 Dečko Ivan, 673
SI_ZAC/1005 Es Franc, 673
SI_ZAC/1006 Gollitsch Eduard, 674
SI_ZAC/1007 Gradišnik Fedor, 674
SI_ZAC/1008 Haas von Eleonora, 675
SI_ZAC/1009 Hrašovec Milko, 675
SI_ZAC/1010 Hribernik Franc, 675
SI_ZAC/1011 Rodbina Kartin, 665
SI_ZAC/1012 Kislinger Juro, 676
SI_ZAC/1013 Lajakov Žiga - Mozirski, 676
SI_ZAC/1014 Mlaker Rudolf, 677
SI_ZAC/1015 Orožen Janko, 677
SI_ZAC/1016 Schelander Oswald, 677
SI_ZAC/1017 Troylus Aleksandra, 678
SI_ZAC/1018 Vodušek Matija, 678
SI_ZAC/1019 Rodbina Woschnagg , 665
SI_ZAC/1020 Rodbina Attems, 666
SI_ZAC/1021 Zbirka dokumentov, nastalih na osvobojenem 

Kozjanskem, 705
SI_ZAC/1022 Zbirka načrtov, 692
SI_ZAC/1023 Zbirka katastrskih map, 692
SI_ZAC/1024 Osnovna šola Šentvid pri Grobelnem, 391
SI_ZAC/1025 Fototeka Pelikan, 694
SI_ZAC/1026 Občinska gasilska zveza Celje, 369
SI_ZAC/1027 Fototeka Videčnik, 694
SI_ZAC/1028 Fototeka Božič, 694

SI_ZAC/1029 Zbirka filmov, 695
SI_ZAC/1030 Varia, 706
SI_ZAC/1031 Zbirka zemljiških knjig, 695
SI_ZAC/1032 Krajevni ljudski odbor Velika Dolina, 161
SI_ZAC/1033 Krajevni ljudski odbor Raka, 161
SI_ZAC/1034 Krajevni ljudski odbor Zabukovje, 162
SI_ZAC/1035 Občinski ljudski odbor Brežice, 202
SI_ZAC/1036 Skupščina občine Celje, 202
SI_ZAC/1037 Skupščina občine Hrastnik, 203
SI_ZAC/1038 Občinski ljudski odbor Krško, 203
SI_ZAC/1039 Skupščina občine Laško, 204
SI_ZAC/1040 Skupščina občine Mozirje, 204
SI_ZAC/1041 Občinski ljudski odbor Sevnica, 205
SI_ZAC/1042 Skupščina občine Slovenske Konjice, 205
SI_ZAC/1043 Skupščina občine Šentjur pri Celju, 206
SI_ZAC/1044 Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, 207
SI_ZAC/1045 Skupščina občine Zagorje ob Savi, 207
SI_ZAC/1046 Skupščina občine Trbovlje, 208
SI_ZAC/1047 Skupščina občine Žalec, 208
SI_ZAC/1048 Telovadno društvo Partizan Braslovče, 636
SI_ZAC/1049 Smučarski klub Braslovče, 636
SI_ZAC/1050 Osrednja knjižnica Celje, 448
SI_ZAC/1051 Rodbina Tiselj, 666
SI_ZAC/1052 Zbirka gradiva za zgodovino Zasavja in Posavja, 706
SI_ZAC/1053 Občinski odbor Zveze prostovoljcev borcev za severno 

mejo Krško, 612
SI_ZAC/1054 Deželsko sodišče Bizeljsko, 277
SI_ZAC/1055 Deželsko sodišče Velenje, 277
SI_ZAC/1056 Splošna bolnišnica Brežice, 466
SI_ZAC/1057 Krajevno sodišče župnijskega imenja Loka pri Zidanem 

Mostu, 278
SI_ZAC/1058 Krajevno sodišče župnijskega imenja Sevnica, 278
SI_ZAC/1059 Krajevno sodišče župnijskega imenja Laporje, 279
SI_ZAC/1060 Zbirka časopisov, 698
SI_ZAC/1061 Horvatič Ivan Slavko , 678
SI_ZAC/1062 Nižja gimnazija Dobova, 428
SI_ZAC/1063 Večerna šola Cerklje ob Krki, 437
SI_ZAC/1064 Krajevni ljudski odbor Ponikva pri Žalcu, 162
SI_ZAC/1065 Krajevni ljudski odbor Drešinja vas, 162
SI_ZAC/1066 Krajevni ljudski odbor Levec, 163
SI_ZAC/1067 Krajevni ljudski odbor Grajska vas, 163
SI_ZAC/1068 Krajevni ljudski odbor Kapla vas, 163
SI_ZAC/1069 Krajevni ljudski odbor Arja vas, 164
SI_ZAC/1070 Krajevni ljudski odbor Vrbje, 164
SI_ZAC/1071 Krajevni ljudski odbor Loke, 164
SI_ZAC/1072 Zasavski muzej Trbovlje, 448
SI_ZAC/1073 Kulturno-umetniško društvo Bratov Ipavec Šentjur, 630
SI_ZAC/1074 Kino Šentjur, 451
SI_ZAC/1075 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 

območna izpostava Mozirje, 452
SI_ZAC/1076 Osnovna šola Šmartno v Rožni dolini, 392
SI_ZAC/1077 Osnovna šola Nova Cerkev, 392
SI_ZAC/1078 Osnovna šola Socka, 392
SI_ZAC/1079 Občina Paka, 55
SI_ZAC/1080 Občina Brezen, 56
SI_ZAC/1081 Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod Velenje, 458
SI_ZAC/1082 Občina Spodnji Dolič, 56
SI_ZAC/1083 Občina Ljubnica, 57
SI_ZAC/1084 Strelsko društvo Ponikva, 637
SI_ZAC/1085 Prosvetno društvo France Prešeren Socka, 631
SI_ZAC/1086 Župnijski urad Trbovlje, 654
SI_ZAC/1087 Osnovna šola Vitanje, 393
SI_ZAC/1088 Osnovna šola Rakovec, 393
SI_ZAC/1089 Občinska zveza prijateljev mladine Krško, 626
SI_ZAC/1090 Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 

območna izpostava Žalec, 452
SI_ZAC/1091 Nižja gimnazija Vitanje, 429
SI_ZAC/1092 Vrtec Vitanje, 375
SI_ZAC/1093 Občinski sindikalni svet Radeče, 617
SI_ZAC/1094 Občinski sindikalni svet Trbovlje, 617
SI_ZAC/1095 Občinski sindikalni svet Zagorje, 618
SI_ZAC/1096 Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Celje, 618
SI_ZAC/1097 Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Laško, 618
SI_ZAC/1098 Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Šentjur, 619
SI_ZAC/1099 Občinski svet Zveze sindikatov Slovenije Žalec, 619
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SI_ZAC/1100 Sresko načelstvo Šmarje pri Jelšah, 17
SI_ZAC/1101 Občina Sveti Peter pod Svetimi Gorami, 57
SI_ZAC/1102 Občina Boč, 57
SI_ZAC/1103 Minimarket in gostišče Voglar Leskovec, 560
SI_ZAC/1104 Okupacijska občina Prihova, 58
SI_ZAC/1105 Gasilsko društvo Ponikva, 370
SI_ZAC/1106 Ljudski odbor mestne občine Radeče, 209
SI_ZAC/1107 Dijaški dom Krško, 442
SI_ZAC/1109 Društvo gluhih in naglušnih Celje, 643
SI_ZAC/1110 Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje, 644
SI_ZAC/1111 Zveza kulturnih organizacij Sevnica, 647
SI_ZAC/1112 Zveza kulturnih društev Sevnica, 631
SI_ZAC/1113 Občinski odbor Zveze združenj borcev 

narodnoosvobodilne vojne Zagorje ob Savi, 612
SI_ZAC/1119 Zbirka mikrofilmov, 711
SI_ZAC/1120 Zbirka fotokopij iz Štajerskega deželnega arhiva Gradec 

, 711
SI_ZAC/1205 Zdravilišče Laško, 470
SI_ZAC/1206 Dom upokojencev Polzela, 477
SI_ZAC/1208 Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Celje, 601
SI_ZAC/1209 Društvo izumiteljev in avtorjev tehničnih izboljšav 

Celje, 623
SI_ZAC/1210 Okrajni odbor Antifašistične fronte žensk Poljčane, 602
SI_ZAC/1211 Obrtniška nabavno-prodajna zadruga za okraj Celje-

okolica, 497
SI_ZAC/1212 Hranilnica in posojilnica Ljubno, 573
SI_ZAC/1213 Pohištvo Celje, 527
SI_ZAC/1214 Dolenc Milan, 679
SI_ZAC/1215 Krajevni ljudski odbor Višnja vas, 165
SI_ZAC/1216 Hranilnica in posojilnica Žiče, 574
SI_ZAC/1217 Krajevni ljudski odbor Št. Lenart, 165
SI_ZAC/1218 Okrajno sodišče Krško, 293
SI_ZAC/1219 Občina Rogaška Slatina-okolica, 58
SI_ZAC/1220 Okrajno sodišče Trbovlje, 294
SI_ZAC/1221 Bor Laško, 527
SI_ZAC/1222 LIP Vitanje, 528
SI_ZAC/1223 Toper Celje, 517
SI_ZAC/1224 Zbirka gradiva volitev in političnih strank, 706
SI_ZAC/1225 Elektro Celje, 548
SI_ZAC/1226 ITC Celje, 491
SI_ZAC/1227 EMO San Celje, 537
SI_ZAC/1228 Pogrebni zavod Celje, 564
SI_ZAC/1229 Družbeni pravobranilec samoupravljanja Celje, 312
SI_ZAC/1230 Otroški vrtec Krško, 375
SI_ZAC/1231 Zbirka gradiva o rokometu v Celju, 707
SI_ZAC/1232 LI Savinja Celje, 528
SI_ZAC/1233 Notar Jožef Vimpolšek Kostanjevica, 353
SI_ZAC/1234 Notar Fran Ivanšek Brežice, 353
SI_ZAC/1235 Notar Kazimir Bratkovič Brežice, 354
SI_ZAC/1236 Notar Herman Wiesthaler Brežice, 354
SI_ZAC/1237 Notar Fran Horvat Brežice, 354
SI_ZAC/1238 Notar Fran Firbas Brežice, 355
SI_ZAC/1239 Notar Franc Kellner Brežice, 355
SI_ZAC/1240 Zbirka nosilcev zvoka, slike in računalniških zapisov, 698
SI_ZAC/1241 Okupacijska občina Zagorje, 59
SI_ZAC/1242 Iskra, industrijska elektronika Kostanjevica, 542
SI_ZAC/1243 Samoupravne interesne skupnosti občine Sevnica, 230
SI_ZAC/1244 Silex Blanca, 529
SI_ZAC/1245 Kulturna skupnost občine Celje, 227
SI_ZAC/1246 Osnovna šola Jurij Dalmatin Krško, 394
SI_ZAC/1247 Meščanska šola Krško, 429
SI_ZAC/1248 Trgovsko podjetje Franc Strupi Celje, 555
SI_ZAC/1249 Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, 

podružnica Celje, 219
SI_ZAC/1250 Sodnik za prekrške Celje, 362
SI_ZAC/1251 Konus Slovenske Konjice, 517
SI_ZAC/1252 Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, 

podružnica Krško, 219
SI_ZAC/1253 Sodišče združenega dela v Celju, 300
SI_ZAC/1254 Osnovna šola Pišece, 394
SI_ZAC/1255 Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, 

podružnica Velenje, 220
SI_ZAC/1256 Kinopodjetje Celje, 452
SI_ZAC/1257 Celjske mesnine Celje, 510

SI_ZAC/1258 Kovinotehna Celje, 555
SI_ZAC/1259 Samoupravne interesne skupnosti občine Mozirje, 230
SI_ZAC/1260 Fotolik Celje, 565
SI_ZAC/1261 Občinski svet Zveze sindikatov Slovenske Konjice, 620
SI_ZAC/1262 Rodbina Žgank , 667
SI_ZAC/1264 Mihelčič Alojzij, 679
SI_ZAC/1265 MIK Prebold, 518
SI_ZAC/1266 Posojilnica v Šoštanju, 574
SI_ZAC/1267 Hranilno in posojilno društvo Slovenske Konjice, 574
SI_ZAC/1268 Rajfajznovka Zbelovo, 575
SI_ZAC/1269 Rajfajznovka Vitanje, 575
SI_ZAC/1270 Gospoščina Turn pri Velenju in Šalek, 661
SI_ZAC/1271 Gospoščina Šoštanj, 661
SI_ZAC/1272 Trg Lemberg pri Sladki Gori, 24
SI_ZAC/1273 Trg Pilštanj, 25
SI_ZAC/1274 Zbirka razglednic, 699
SI_ZAC/1275 Odvetnik Anton Rojec Celje, 358
SI_ZAC/1276 Hočevar Janko, 680
SI_ZAC/1277 KORS Rogaška Slatina, 519
SI_ZAC/1278 Fototeka Ciglenečki Šmarje pri Jelšah, 699
SI_ZAC/1279 Rodbina Zupanc , 667
SI_ZAC/1280 Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Zagorje ob Savi, 602
SI_ZAC/1281 Osnovna šola Brestanica, 395
SI_ZAC/1282 Tapetništvo-mizarstvo Celje, 529
SI_ZAC/1283 Občinska konferenca Zveze socialistične mladine 

Slovenije Šentjur, 605
SI_ZAC/1284 Deželni svetnik okrožja Brežice, 21
SI_ZAC/1285 Zbirka osebnih dokumentov, 699
SI_ZAC/1286 Zbirka plakatov, 700
SI_ZAC/1287 Družbeni pravobranilec samoupravljanja Žalec, 313
SI_ZAC/1288 Družbeni pravobranilec samoupravljanja Krško, 313
SI_ZAC/1289 Cestno podjetje Celje, 551
SI_ZAC/1290 Finomehanika Celje, 565
SI_ZAC/1291 Osnovna šola Štore, 395
SI_ZAC/1292 Elektro Trbovlje, 548
SI_ZAC/1293 Zbirka geografskih kart, 700
SI_ZAC/1294 Zbirka grafik krajev, 700
SI_ZAC/1295 Zbirka slik osebnosti, 701
SI_ZAC/1296 Osnovna šola Dobovec, 395
SI_ZAC/1297 Osnovna šola Alojz Hohkraut Trbovlje, 396
SI_ZAC/1298 Osnovna šola Šmarje pri Jelšah, 396
SI_ZAC/1299 Osnovna šola Lemberg, 397
SI_ZAC/1300 Nižja gimnazija Rogaška Slatina-Šmarje, 429
SI_ZAC/1301 Osnovna šola Sladka Gora, 397
SI_ZAC/1302 Rodbina Goričar, 668
SI_ZAC/1303 Glinšek Ivan, 680
SI_ZAC/1304 Okrajno glavarstvo Krško, 17
SI_ZAC/1305 Krajevna skupnost Vitanje, 211
SI_ZAC/1306 Gospoščina Rajhenburg, 662
SI_ZAC/1307 Libela Celje, 537
SI_ZAC/1308 Pivovarna Tara Celje, 510
SI_ZAC/1309 Gorenje Velenje, 538
SI_ZAC/1310 Zbirka Popis vojnih žrtev 1941–1945 Brežice, 707
SI_ZAC/1311 Višje državno tožilstvo Celje, 309
SI_ZAC/1312 Zbirka gradiva pihalnih godb, 707
SI_ZAC/1313 Zbirka voščilnic, 701
SI_ZAC/1314 Zbirka štampiljk, 701
SI_ZAC/1315 Občinska zveza prijateljev mladine Velenje, 626
SI_ZAC/1316 Krajevni ljudski odbor Št. Janž, 165
SI_ZAC/1317 Elektronika Velenje, 542
SI_ZAC/1318 Osnovna šola Frankolovo, 397
SI_ZAC/1319 Osnovna šola Slovenske Konjice, 398
SI_ZAC/1320 Obrtna šola Slovenske Konjice, 424
SI_ZAC/1321 Krajevna skupnost Ponikva, 211
SI_ZAC/1322 Etol Celje, 533
SI_ZAC/1323 Osnovna šola Črešnjice, 398
SI_ZAC/1324 Keramična industrija Liboje, 543
SI_ZAC/1325 Sodnik za prekrške Žalec, 363
SI_ZAC/1326 Sodnik za prekrške Slovenske Konjice, 363
SI_ZAC/1327 Sodnik za prekrške Hrastnik, 363
SI_ZAC/1328 Sodnik za prekrške Zagorje ob Savi, 364
SI_ZAC/1329 Žična Celje, 538
SI_ZAC/1330 Agraria Brežice, 497
SI_ZAC/1331 Osnovna šola Podgorje, 399
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SI_ZAC/1332 Osnovna šola Studenec pri Sevnici, 399
SI_ZAC/1333 Osnovna šola Sevnica, 399
SI_ZAC/1334 Samoupravne interesne skupnosti občine Šentjur, 230
SI_ZAC/1335 Razvojni center Celje, 561
SI_ZAC/1336 Zveza naravnih zdravilišč in zdraviliških krajev Slovenije 

Celje, 471
SI_ZAC/1337 Ingrad VNG, 551
SI_ZAC/1338 Zveza športnih društev Žalec, 637
SI_ZAC/1339 Kulturni center Delavski dom Zagorje, 453
SI_ZAC/1340 Celjska turistična zveza Celje, 644
SI_ZAC/1341 Osnovna šola Velika Dolina, 400
SI_ZAC/1342 Osnovna šola Dobrna, 400
SI_ZAC/1343 Gimnazija Brežice, 416
SI_ZAC/1344 Tekstilna tovarna Prebold, 519
SI_ZAC/1345 Zbirka Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, 707
SI_ZAC/1346 Nižja gimnazija Sevnica, 430
SI_ZAC/1347 Osnovna šola Zabukovje, 401
SI_ZAC/1348 Osnovna šola Sveti Anton, 401
SI_ZAC/1349 Osnovna šola Ledina, 401
SI_ZAC/1350 Osnovna šola Bučka, 402
SI_ZAC/1351 Osnovna šola Podvrh, 402
SI_ZAC/1352 Osnovna šola Razbor, 403
SI_ZAC/1353 Gospodinjska šola Frankolovo, 438
SI_ZAC/1354 Občina Frankolovo, 59
SI_ZAC/1355 Prosvetno društvo Mozirje, 631
SI_ZAC/1356 Telovadno društvo Celjski Sokol Celje, 637
SI_ZAC/1357 Društvo Rdečega križa Dobrna, 626
SI_ZAC/1358 Mestni strelski odbor Celje, 638
SI_ZAC/1359 Elkroj Mozirje, 520
SI_ZAC/1360 GLIN Nazarje, 529
SI_ZAC/1361 Planinsko društvo Solčava, 638
SI_ZAC/1362 Slovensko društvo Celje, Grevenbroich, 644
SI_ZAC/1363 Okrožno kot rudarsko sodišče Celje, 298
SI_ZAC/1364 Zveza kulturnih organizacij Mozirje, 647
SI_ZAC/1365 Kmetijsko gospodarska šola Brežice, 438
SI_ZAC/1366 Kmetijsko gospodarska šola Dobrna, 439
SI_ZAC/1367 Osnovna šola Vinska Gora, 403
SI_ZAC/1368 Nižja gimnazija Dobrna, 430
SI_ZAC/1369 Društvo prijateljev mladine Zagorje ob Savi, 627
SI_ZAC/1370 Plesni forum Celje, 632
SI_ZAC/1371 Kulturni center Delavski dom Trbovlje, 453
SI_ZAC/1372 Zveza kulturnih organizacij Trbovlje, 648
SI_ZAC/1373 Opekarna Brežice, 543
SI_ZAC/1374 Srednja šola Krško, 417
SI_ZAC/1375 TOLO Šentjur, 520
SI_ZAC/1376 Tekstilna tovarna nogavic Polzela, 521
SI_ZAC/1377 Konfekcija Mont Kozje, 521
SI_ZAC/1378 Sodnik za prekrške Laško, 364
SI_ZAC/1379 Osnovna šola Loče pri Poljčanah, 403
SI_ZAC/1380 Krajevni šolski svet Sveti Jernej, 228
SI_ZAC/1381 Osnovna šola Črešnjevec, 404
SI_ZAC/1382 Osnovna šola Sveti Jernej, 404
SI_ZAC/1383 Osnovna šola Zbelovo, 405
SI_ZAC/1384 Osnovna šola Žiče, 405
SI_ZAC/1385 Pivovarna Laško, 510
SI_ZAC/1386 Rudnik Zagorje, 505
SI_ZAC/1387 Kolšek Konrad, 680
SI_ZAC/1388 Sodnik za prekrške Šmarje pri Jelšah, 365
SI_ZAC/1389 Sodnik za prekrške Sevnica, 365
SI_ZAC/1390 Občina Velika Pirešica, 60
SI_ZAC/1391 Kočevar Štefan, 681
SI_ZAC/1392 Zveza kulturnih organizacij Slovenske Konjice, 648
SI_ZAC/1393 Savinjski občan Žalec, 702
SI_ZAC/1394 Rodbina Oset, 668
SI_ZAC/1395 Zbirka fotografij Sherpa Celje, 702
SI_ZAC/1396 Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Celje - 

izpostava Slovenske Konjice, 220
SI_ZAC/1397 Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad 

Velenje, 220
SI_ZAC/1398 Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad 

Celje, 221
SI_ZAC/1399 Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad 

Brežice, 221
SI_ZAC/1400 Celjski sejem Celje, 565
SI_ZAC/1401 Osnovna šola Reka, 405

SI_ZAC/1402 Osnovna šola Rečica, 406
SI_ZAC/1403 Osnovna šola Vrh nad Laškim, 406
SI_ZAC/1404 Osnovna šola Breze, 407
SI_ZAC/1405 Center interesnih dejavnosti Celje, 443
SI_ZAC/1406 Zbirka gradiva različnih društev, 708
SI_ZAC/1407 Območna skupnost Rdečega križa Celje, 627
SI_ZAC/1408 Občinska konferenca Socialistične zveze delovnega 

ljudstva Laško, 603
SI_ZAC/1409 Zavod za napredek gospodarstva Celje, 562
SI_ZAC/1410 Zveza kulturnih organizacij Krško, 648
SI_ZAC/1411 Zveza kulturnih organizacij Brežice, 649
SI_ZAC/1412 Zavod za kulturne prireditve Celje, 454
SI_ZAC/1413 Lešničar Janko, 681
SI_ZAC/1414 Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje, 645
SI_ZAC/1415 Zveza čebelarskih družin občine Celje, 645
SI_ZAC/1416 Čebelarska zveza celjske regije Celje, 646
SI_ZAC/1417 Deloza Zagorje, 521
SI_ZAC/1418 Hmezad Žalec (strokovni izpiti), 566
SI_ZAC/1419 Atletsko društvo Kladivar Celje, 638
SI_ZAC/1420 Lorger Stanko, 682
SI_ZAC/1421 Krajevna skupnost Bistrica ob Sotli, 211
SI_ZAC/1422 Športna zveza Celje, 639
SI_ZAC/1423 Rodbina Horvat-Bukovec, 668
SI_ZAC/1424 Osnovna šola Rimske Toplice, 407
SI_ZAC/1425 Osnovna šola Henina, 407
SI_ZAC/1426 Osnovna šola Lažiše, 408
SI_ZAC/1427 Osnovna šola Sedraž, 408
SI_ZAC/1428 Osnovna šola Lokavec, 409
SI_ZAC/1429 Osnovna šola Jurklošter, 409
SI_ZAC/1430 Osnovna šola Zidani Most, 409
SI_ZAC/1431 Zveza kulturnih organizacij Zagorje ob Savi, 649
SI_ZAC/1432 Osnovna šola Koprivnica, 410
SI_ZAC/1433 Šola za odrasle Radeče, 439
SI_ZAC/1434 Osnovna šola Vrhovo, 410
SI_ZAC/1436 Rudnik Trbovlje-Hrastnik, 505
SI_ZAC/1437 Bohor Šentjur, 530
SI_ZAC/1438 Jutranjka Sevnica, 522
SI_ZAC/1439 Zbirka gradiva komisije za raziskavo povojnih pobojev, 

pravno dvomljivih procesov in drugih nepravilnosti Celje, 708
SI_ZAC/1440 Zveza kulturnih organizacij Žalec, 649
SI_ZAC/1441 Kulturna skupnost občine Žalec, 228
SI_ZAC/1442 Zveza kulturnih organizacij Celje, 650
SI_ZAC/1443 Kulturno društvo Celjska folklorna skupina Celje, 632
SI_ZAC/1444 Osnovna šola Dušan Poženel Laško, 411
SI_ZAC/1445 Nižja gimnazija Laško, 430
SI_ZAC/1446 Gradis Celje, 552
SI_ZAC/1447 Fototeka Šentjurske novice Šentjur, 702
SI_ZAC/1448 Klima Celje, 539
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A
Anderburg, 54, 244, 695, 696, 711
Andraž nad Polzelo, 41, 49, 66, 146, 185, 208, 386, 607, 692, 711
Anhovo, 543
Anovec, 153, 158, 178, 204, 237, 692
Anže, 15, 34, 53, 54, 178, 289, 395, 692
Apnenik pri Boštanju, 74
Apnenik pri Velikem Trnu, 131
Arclin, 143, 202, 692
Ardro pod Velikim Trnom, 131
Ardro pri Raki, 161
Arja vas, 32, 109, 164, 607
Armeško, 15, 34, 130, 178, 289, 395, 692
Arnače, 141
Arnovo selo, 72, 170, 692
Artiče, 72, 86, 129, 165, 167, 170, 202, 225, 586, 599, 609, 690, 692, 699
Arto, 37, 130
Avguštine, 46, 108

B
Babna Brda, 139
Babna Gora, 139, 207, 692
Babna Reka, 139, 290, 692
Babno, 210
Babušnica, 517
Bačka Palanka, 555
Bajnof, 695
Banja Luka, 391
Baška, 443
Bela, 182
Bele Vode, 72, 195, 202, 237, 608, 692, 699
Beli Breg, 97
Beli Potok pri Frankolovem, 59, 84, 397
Beli Potok pri Lembergu, 96
Belo, 143
Belovo, 122, 133, 204
Beograd, 425, 517, 554, 623, 641, 672, 674, 681
Betnava, 711
Bevče, 141, 202, 390, 692
Bezenškovo Bukovje, 59, 84, 397 
Bezina, 14, 72, 73, 191, 206, 289, 398, 692
Bezovica, 14, 202, 289, 692
Bezovje pri Šentjurju, 134, 692
Bihač, 538
Biograd na moru, 519
Birna vas, 165
Bistrica /pri Lesičnem/, 156 
Bistrica ob Sotli, 13, 14, 57, 112, 137, 168, 177, 211, 212, 287, 572, 643, 

699, 711
Bizeljska vas, 73
Bizeljsko, 11, 73, 168, 202, 243, 277, 508, 536, 572, 586, 599, 609, 690, 

692, 695, 696, 699, 711
Blagovna, 73, 138, 193, 243, 244, 511, 521, 695, 699, 700, 711
Blanca, 15, 16, 73, 74, 113, 168, 190, 191, 205, 226, 289, 292, 401, 529, 

591, 592, 597, 608, 610, 612, 616, 692
Blatni Vrh, 105
Blatno, 170, 384, 394, 692
Blato, 127, 398
Bled, 694
Blodnik, 151
Bobovo pri Ponikvi, 33, 115, 211, 387
Bobovo pri Šmarju, 143, 207, 692
Boč /na Kozjaku/, 58
Bočna, 46, 74, 205, 496, 692, 694, 699
Bodrež, 41, 140, 207, 391, 692
Bodrišna vas, 140, 391
Boharina, 102
Bohinjska Bistrica, 679
Bojsno, 86, 170, 379, 380, 384, 669, 692
Bokalce, 339
Boletina, 33, 115, 211, 387

Borje pri Mlinšah, 31, 105 
Borl, 267
Borovak pri Podkumu, 161
Boštanj, 74, 91, 92, 101, 169, 191, 205, 289, 292, 522, 592, 597, 608, 610, 

616, 690, 692, 695, 699
Botričnica, 134
Bovec, 669
Božje, 692
Bračna vas, 73
Branek, 711
Braslovče, 6, 16, 27, 28, 75, 97, 150, 169, 201, 208, 238, 250, 251, 291, 

292, 350, 452, 595, 598, 607, 612, 633, 634, 636, 643, 659, 676, 692, 
694, 695, 699, 700, 711

Brda, 693
Brdce nad Dobrno, 79, 82, 104, 203, 393, 400, 693, 711
Brdo /pri Planini pri Sevnici/, 111
Brdo /pri Slovenskih Konjicah/, 72, 191
Brdo /pri Šmartnem ob Dreti/, 89 
Brecljevo, 143, 207, 693
Breg /pri Celju/, 13, 27, 601
Breg /pri Ločah/, glej Mali Breg
Breg /pri Loki/, 75, 180, 260, 693
Breg pri Konjicah, 36, 92, 240, 398
Breg pri Polzeli, 34, 114, 607
Bregana, 161, 609
Brege, 75, 76, 179
Brestanica, 6, 11, 15, 34, 53, 119, 130, 169, 170, 178, 190, 226, 236, 244, 

245, 255, 289, 292, 395, 429, 480, 591, 599, 609, 612, 615, 662, 689, 
690, 691, 693–695, 699, 700, 712

Brestovec, 15, 27, 28, 50, 58, 76, 189, 207, 237, 693
Breze, glej Šentrupert /nad Laškim/
Brezen, 43, 52, 56, 154, 206, 211, 502, 693
Brezina, 68, 76, 170, 693
Brezje /pri Čemšeniku/, 59, 79, 90, 207 
Brezje /pri Mozirju/, 48, 106, 205, 659, 693
Brezje /pri Sevnici/, 96, 144
Brezje /pri Zrečah/, 14, 693, 693
Brezje ob Slomu, 138, 206, 693 
Brezje pri Bojsnem, 86, 170, 380, 384, 693
Brezje pri Dobjem, 236, 287, 
Brezje pri Dovškem, 82, 178, 289, 693
Brezje pri Lekmarju, 140 
Brezje pri Ločah, 133, 404
Brezje pri Podplatu, 93
Brezje pri Raki, 15, 37, 161
Brezje pri Senušah, 124
Brezje v Podbočju, 147
Brezova, 40, 145, 202, 693
Brezovec pri Polju, 114
Brezovec pri Rogatcu, 35, 54, 123, 132
Brezovica /pri Tirni/, 149
Brezovica na Bizeljskem, 73, 170, 693
Brezovica v Podbočju, 147
Brezovo, 37, 125, 130, 191, 400, 693
Brezovska Gora, 124
Brežice, 6, 11, 14, 16, 21, 30, 34, 48, 53, 55, 57, 62–64, 68, 76, 161, 165, 

167, 168, 170, 172, 182, 184, 198, 202, 221, 223, 225, 238, 239, 245, 
246, 255, 283–285, 287, 289, 292, 293, 298, 300, 308, 318, 321, 336, 
353–355, 362, 380, 383, 385, 388, 416, 436, 438, 451, 466, 492, 493, 
497, 508, 522, 536, 537, 543, 570, 582, 584, 586, 596, 598, 599, 608, 
609, 614, 615, 649, 666, 689–691, 693–695, 699, 700, 705, 707, 711

Briše, 31, 105
Brlog, 147
Brnica /pri Celju/, 607 
Brnica /pri Hrastniku/, 82, 240
Brode, 133, 246, 536, 695
Brodnice, 136, 188
Brstnik, 121
Brstovnica, 122
Bršlenovica, 151
Brunk, 118

Kazalo krajevnih imen
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Brunška Gora, 118, 388
Brvi, 381
Buč, 391
Buče, 14, 30, 77, 177, 207, 287, 380, 384, 572, 693
Bučerca, 153
Bučka, 37, 77, 130, 171, 191, 205, 289, 292, 293, 399, 402, 592, 597, 608, 

690, 693, 699
Budna vas, 165
Bukošek, 68, 76, 170, 693
Bukova Gora, 99
Bukovec, 668
Bukovje /pri Bizeljskem/, 73, 170, 693 
Bukovje /pri Frankolovem/, glej Bezenškovo Bukovje
Bukovje /pri Marija Gradcu/, 104
Bukovje /pri Praprečah/, 93 
Bukovje pri Slivnici, 126, 
Bukovje v Babni Gori, 139
Bukovlje, 130, 135
Bukovžlak, 42, 51, 148, 202, 265, 693
Bušeča vas, 147, 170, 377, 381, 693
Buzet, 679

C
Celine, 161
Celje, 6, 7, 11–13, 16, 18–20, 22, 24, 26–29, 31–40, 42–57, 59, 60, 62–66, 

69, 70, 73, 75, 77, 79–86, 88, 89, 91, 92, 94–97, 100, 104–106, 109, 
111, 114–117, 120–122, 126, 127, 130, 131, 133, 134, 136–143, 145–148, 
150, 151, 154–156, 159, 160, 162–165, 169–171, 173–183, 185, 186, 
188–196, 198–208, 210, 211, 213, 216, 219–221, 224, 226–228, 231, 
236, 239, 248, 251, 259, 269, 270, 280, 283–291, 293, 294, 296–303, 
308, 309, 312, 319–322, 330, 332, 350, 354, 358, 360, 362–364, 
369, 381, 382, 391–393, 415, 416, 419–424, 427, 428, 435–437, 443, 
447, 448, 450, 452–454, 456, 458, 465, 467, 471, 476, 477, 486–491, 
493–495, 497, 503, 504, 509, 510, 512–514, 516–521, 523–525, 527–
535, 537–539, 543, 547, 548, 551–555, 561–565, 569, 571–573, 580, 
582–588, 592, 594, 596–603, 605, 610, 611, 614, 618, 620, 622, 623, 
625–630, 632, 634, 635, 637–646, 650, 652–655, 659, 660, 665–683, 
687, 689–696, 699, 700, 702, 704, 707, 708, 711

Celjska koča, 694
Celovec, 520, 677, 678
Cerina, 78, 170, 693
Cerklje ob Krki, 17, 76, 170, 178, 183, 293, 374, 377, 381, 427, 437, 609, 

615, 690, 693
Cerknica, 329
Cerkvenjak, 561
Cerovec /pri Blagovni/, 73
Cerovec /pri Šentjanžu/, 165, 693
Cerovec pod Bočem, 50, 58, 77, 119, 123, 207, 693
Cerovec pri Šmarju, 143, 
Ceste, 35, 40, 50, 76, 207, 551, 693
Cigonca, 246
Cirje, 161
Cirkovce, glej Škalske Cirkovce
Cirnik, 161, 191, 693
Col, 508
Cortina d’Ampezzo, 671
Cundrovec, 68, 76
Curnovec, 72, 105, 129, 139, 170, 693

Č
Čača vas, 50, 93, 207, 693
Čadram, 699
Čanje, 74
Čateške Toplice, 699
Čatež ob Savi, 78, 95, 126, 170, 172, 202, 383, 385, 497, 586, 599, 690, 

693, 699
Čebine, 31, 93
Čeče, 29, 43, 51, 78, 203, 207, 197, 654, 693
Čedem, 381, 385
Čelovnik, 409
Čemšenik, 59, 79, 172, 207, 612, 653
Čeplje /pri Bočni/, 74
Čeplje /pri Vranskem/, 44, 116
Čermožiše, 15
Češnjice, 193

Čimerno, 118
Čolnišče, 101, 200, 612, 613
Čreškova, 127, 202, 392, 393, 693
Črešnjevec /pri Dobovcu/, 139
Črešnjevec /pri Malih Dolah/, 165
Črešnjevec /pri Slovenski Bistrici/, 79, 404
Črešnjevec ob Bistrici, 57, 137, 211
Črešnjevec pri Oštrcu, 46
Črešnjice /pri Frankolovem/, 79, 84, 146, 398, 623, 696, 711
Črešnjice nad Pijavškim, 131
Čret, 42, 265, 564, 601
Čreta pri Kokarjah, 87
Črete, 96, 144
Črna, 368
Črnc, 68, 76, 170, 693
Črnci, 711
Črneča vas, 46, 80, 108, 118, 176, 178
Črneče, 271
Črni Vrh, 38, 134, 208, 210, 693
Črnolica, 122
Črnomelj, 325, 341, 690
Črnova, 197, 208, 693

D
Dalce, 131
Daruvar, 541
Debro, 80, 95, 188, 240
Dečno selo, 72, 170, 693
Dedna Gora, 130
Dedni Vrh, 124
Dednja vas, 86, 110, 170, 384, 394, 693
Dekmanca, 57, 137, 207, 211, 693
Delce, 74
Deutschlandsberg, 711
Divača, 475
Djakovica, 538
Djurmanec, 503
Dobe, 46, 70
Dobeno, 78
Dobje /pri Sevnici/, 125
Dobje /pri Slovenskih Konjicah/, 678
Dobje pri Lesičnem, 117
Dobje pri Planini, 80, 81, 183, 213, 643, 693, 699
Doblatina, 87, 106, 121
Dobležiče, 84, 207, 693
Dobova, 81, 172, 202, 377, 428, 586, 599, 609, 615
Dobovec /pri Trbovljah/, 51, 81, 197, 208
Dobovec pri Ponikvi, 33, 115, 211, 387, 395, 396, 693
Dobovec pri Rogatcu, 15, 35, 139, 189, 207, 693
Dobrava /pri Radečah/, 118, 388
Dobrava pod Rako, 161
Dobrava pri Konjicah, 36, 142, 158, 398
Dobrava pri Kostanjevici, 46, 135
Dobrič, 41, 49, 146, 208, 607, 693
Dobrina /pri Žetalah/, 15
Dobrina /pri Žusmu/, 126, 160, 201, 206, 389, 693
Dobriša vas, 32, 109, 607
Dobriška vas, 117
Dobrljevo, 79
Dobrna, 13, 19, 82, 85, 142, 173, 199, 202, 246, 251, 259, 369, 400, 403, 

430, 439, 448, 468, 469, 475, 489, 594, 623, 625–627, 643, 645, 693, 
694, 696, 699, 711

Dobrnež, 149
Dobrnica, 246, 688, 694, 711
Dobrova /pri Celju/, 240
Dobrova /pri Senovem/, 82, 178, 401, 693
Dobrova pri Prihovi, 117
Dobrovca /pri Gomilskem/, glej Grajska vas
Dobrovlje, 75, 106, 208, 607, 693
Dobrteša vas, 39, 138
Dol /pri Gornjem Gradu/, 107, 494
Dol /pri Podbočju/, 147
Dol /pri Sevnici/, 401
Dol pod Gojko, 59, 84, 202, 397, 693
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Dol pri Hrastniku, 12, 15, 29, 46, 82, 104, 152, 173, 175, 203, 287, 408, 
522, 677, 693 

Dol pri Laškem, 104, 188 
Dol pri Šmarju, 143, 207, 693 
Dol-Suha, 121
Dole pri Litiji, 187
Dolenja Lepa vas, 131 
Dolenja Pirošica, 147, 381
Dolenja vas /pri Preboldu/, 137, 607
Dolenja vas /pri Zagorju ob Savi/, 71
Dolenja vas pri Artičah, 72, 129, 170
Dolenja vas pri Krškem, 178, 394, 599, 690, 693
Dolenja vas pri Raki, 161
Dolenje, 124 
Dolenje Radulje, 77, 402
Dolenje Skopice, 126
Dolenji Boštanj, 74
Dolenji Leskovec, 119, 178, 395, 693
Dolga Gora, 33, 100, 115, 126, 206, 211, 249, 387, 693
Dolga Raka, 161
Dolgi Vrh, 279
Dolgo Brdo, 114
Dolgo Polje, 538, 601, 610
Doline, 151
Dolnja Lendava, glej Lendava
Dolnja Prekopa, 30, 47, 176
Dolnje Bezovo, 279
Dolnje Impolje, 130
Dolnje Orle, 130
Dolšce, 46, 108
Domžale, 513, 518
Donačka Gora, 15, 35, 83, 189, 207, 693, 699, 700
Dornava, 666
Doropolje, 111
Dovško, 82, 124, 178, 190, 693
Draganja, 35
Dragomilo, 143
Dramlje, 83, 173, 193, 383, 592, 600, 619, 678, 693
Dravograd, 6, 65, 132, 271, 528, 666
Draža vas, 159, 405
Drenik, 96
Drenovec /pri Sromljah/, 73, 170, 693
Denovec pri Leskovcu, 124
Drensko Rebro, 14, 84, 96, 179, 207, 287, 693
Drešinja vas, 32, 109, 162, 607
Drevenik, 49, 93, 207, 693
Drnovo, 76, 97, 129, 153, 178, 690, 693
Drobinsko, 126
Drožanje, 55, 125, 400
Drtno, 151
Drumlažno, 279
Drušče, 148
Družina, 251
Družmirje, 41, 84, 195, 202, 608, 693
Drvanja, 696
Dule, 37, 77, 161, 402
Dunaj, 505, 666, 673, 675, 679, 681, 700
Dvor, 143, 207, 693, 

E
Ema, glej Sveta Ema

F
Fara, 274
Farovec, 79, 404
Florjan /pri Šoštanju/, 42, 195, 202, 608, 693
Florjan pri Gornjem Gradu, 88, 205, 494, 693
Frankolovo, 13, 59, 79, 84, 174, 199, 247, 397, 398, 438, 594, 623, 625, 

696, 699, 711
Freisburg, glej Radgona/Radkersburg
Freudenau, glej Črnci
Frluga, 46, 118
Frohnleiten, 700

G
Gaberje, 448, 531, 538, 539, 671
Gaberke, 84, 608, 693
Gabrce, 33, 76
Gabrijele, 94 
Gabrje /pri Donački Gori/, 83 
Gabrje /pri Krmelju/, 94
Gabrje pri Dobovi, 81, 170, 377, 693
Gabrnik, glej Zgornji Gabrnik 
Gabrno, 121 
Gabrovec, 93
Gabrovlje, 36, 142, 398
Gabrovnik, 72, 398
Gabrsko, 85, 197
Gaj /pri Šmarju pri Jelšah/, 143
Gaj /pri Veliki Dolini/161
Galicija, 85, 201, 607, 612
Gamberk, 699
Gavce, 86, 145, 202, 693
Glažuta, 131
Gleisdorf, 665
Glinje, 75, 607
Glinsko, 98
Globoče, 165, 397
Globočice /pri Brežicah/, 78, 95, 170, 172, 385, 693
Globočice pri Kostanjevici, 46, 47, 78
Globoko /pri Brežicah/ 85, 86, 167, 170, 182, 225, 379, 380, 383, 384, 543, 

609, 693, 699
Globoko /pri Rimskih Toplicah/, 122, 407
Globoko pri Šmarju, 143
Glogov Brod, 72
Gluha Peč, 237
Gmajna, 161
Goesting, 666
Golavabuka, 693
Golče, 149
Golek, 97
Goli vrh, 161
Golič, 696
Golobinjek ob Sotli, 14, 287
Golobinjek pri Planini, 111, 206, 693
Golte, 230
Gomilsko, 12, 16, 27–29, 38, 86, 104, 150, 163, 174, 201, 208, 291, 477, 

493, 551, 595, 598, 612, 619, 693, 699
Gora, 599 
Gora Oljka, 699
Gore, 19, 46, 82, 152, 203, 693
Goreljce, 155, 388
Gorenja Lepa vas, 131 
Gorenja Pirošica, 381
Gorenja vas /pri Podkumu/, 161
Gorenja vas pri Leskovcu, 97
Gorenje /pri Trojanah/, 151
Gorenje /pri Velenju/, 86, 195, 538, 693, 699 
Gorenje Dole, 131 
Gorenje pri Zrečah, 14, 102, 135, 206, 289, 568, 206, 569, 693
Gorenje Radulje, 37, 77, 402
Gorenje Skopice, 126 
Gorenji Leskovec, 113, 168, 226, 401, 690, 693
Gorica/Gorizia, 339
Gorica /ob Dreti/, 87
Gorica /pri Preboldu/, 696
Gorica /pri Velenju/, 247, 248, 696
Gorica /pri Velikem Podlogu/, 153, 178, 693 
Gorica /pri Zabukovju/, 162, 399 
Gorica pri Raztezu, 15, 16, 34, 245, 289, 395
Gorica pri Slivnici, 126, 206, 389, 619, 693
Gorica pri Šmartnem, 40, 60, 85, 145, 208, 258, 693
Goričane, 532
Goričica, 73, 202, 206, 693
Gorišče, 104
Gorjane, 14, 87, 112, 184, 207, 287, 384, 386, 410, 693
Gornja Prekopa, 47, 176
Gornja Radgona, 285, 538, 693, 711
Gornja vas /pri Šmarju/, 40, 140, 391
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Gornja vas /pri Preboldu/, glej Sveti Lovrenc /pri Preboldu/ 607, 693
Gornje Brezovo, 125
Gornje Impolje, 130
Gornje Orle, 130
Gornji Grad, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 28, 45, 46, 62, 66, 74, 87, 88, 

99, 103, 106, 107, 118, 121, 128, 144–146, 175, 181, 205, 255, 285, 286, 
291, 292, 319–323, 330, 350, 354, 452, 488, 494, 530, 571, 582, 596, 
644, 652, 653, 659, 689, 691–694, 696, 698–700, 705, 711

Gornji Rogatec, 696
Gornji Lenart, 76, 165
Gotovlje, 13, 45, 53, 88, 159, 201, 208, 271, 612, 693, 696, 711
Goveji Dol, 94, 165, 191, 693
Gozdec, 136
Gračič, 158
Gračnica, 122, 236
Gradec/Graz, 342, 381, 671, 674, 681, 688, 705, 711
Gradič pri Turnu, 696, 712
Gradišče /pri Podsredi/, 112, 384, 386
Gradišče pri Raki, 161
Gradišče pri Vojniku, 154
Gradiški Dol, 119
Gradnje, 46, 118
Grajska vas, 16, 29, 38, 86, 163, 208, 291, 607, 693
Graška Gora, 693
Gratkorn, 553
Grdina, 35 
Grevenbroich, 644, 645
Grič, 46
Griže, 13, 37, 88, 156, 175, 201, 272, 384, 595, 598, 607, 612, 696, 697, 711
Grliče, 13, 137, 207, 290, 693
Grmovje, 696, 698
Grobelce, 139, 207, 693
Grobelno, 40, 54, 89, 138, 140, 193, 206, 391, 693, 699
Groblje, 246
Gruča, 30
Grušce, 83
Grušovlje, 89, 118, 121, 144
Gržeča vas, 153
Gubno, 84
Gučja vas, 236

H
Hajnsko, 13, 137, 207, 290, 693
Harije, 679
Harje, 104
Henina, 91, 407
Helsinki, 682 
Homec /pri Grušovljah/, 46, 89, 106, 205, 693
Homec /pri Novi Cerkvi/, 127, 202, 392, 693
Hošnica, 279
Hotemež, 118, 155, 204, 388, 693, 696
Hotunje, 33, 89, 115, 211, 387
Hramše, 60, 85, 607
Hrastek, 147
Hrastje /pri Slivnici/, 126, 160, 
Hrastje ob Bistrici, 57, 137, 211, 207, 693
Hrastnik, 12, 29, 46, 69, 115, 152, 173, 175, 187, 203, 219, 226, 240, 291, 

294, 363, 364, 421, 449, 460, 487, 505, 510, 531, 532, 541, 546, 552, 
561, 586, 587, 589, 597, 616–618, 674, 677, 693, 699, 700

Hrastnik pri Trojanah, 151, 200, 207 
Hrastovec, 662, 693
Hrenova, 106, 392
Hrib, 151
Hruševec, 122
Hrušovje, 111, 117
Hubajnica, 37, 130, 191, 693
Huda Jama, 502
Huda luknja, 699
Hudinja, 43, 52, 125, 206, 211, 693
Hudo Brezje, 130

I
Idrija, 694
Ig, 255, 491
Ilovca, 165, 397

Imenje, 279
Imeno, 14, 111, 207, 287, 500, 693
Imenska Gorca, 111
Impoljca, 690
Irje, 58, 119, 123
Ivandol, 97
Ivanjše, 46
Ivenca, 165
Izlake, 36, 90, 200, 542, 612
Izvir, 95, 381

J
Jablana, 147
Jablance, 46
Jablanica, 74, 155
Jagnjenica, 90, 118, 209, 379, 526
Jagoče, 121
Jakob pri Šentjurju, 91
Jamnik, 696, 697, 711
Jankova, 165
Jarčji Vrh, 37, 77
Jarmovec, 83 
Jarše, 147
Javorje /pri Slivnici/, 126, 206, 236, 693
Javorje pri Blagovici, 151
Javornik, 131
Jazbin Vrh, 91
Jazbine, 83
Jazme, 93
Jelce, 126
Jelenik, 161
Jelenk, 151
Jelovec, 91, 94, 98, 169
Jelovo, 118, 388
Jelše /grad/, 11, 13, 16, 249, 689, 696, 711
Jelše /pri Velikem Podlogu/, 153
Jelševec, 131
Jelševica, 151
Jelšovec, glej Jelše /grad/
Jerčin, 128
Jereslavec, 170, 693
Jerički Dol, 245
Jerman Vrh, 37, 77, 402
Jernej pri Ločah, glej Sveti Jernej pri Ločah
Jeronim, 38, 44, 133, 134, 154, 208, 536, 693
Jesenice /na Dolenjskem/ 198, 400, 615, 690
Jesenice /na Gorenjskem/, 674
Jesenovec, 82
Jesenovo, 59, 79, 207, 526
Ješovec /pri Laporju/, 279
Ješovec pri Kozjem, 94, 143, 384
Ješovec pri Šmarju, 143, 207, 693
Jezerce, 40, 145
Jurklošter, 7, 12, 91, 105, 136, 176, 178, 260, 407, 409, 502, 589, 603, 607, 

693, 696, 699, 711
Juvanje, 118

K
Kacjek, 116
Kačji Dol, 13, 137, 290, 693
Kal /pri Hrastniku/, 82
Kal /pri Pivki/, 673
Kal pri Krmelju, 165, 191, 693
Kalce /pri Tirni/, 149
Kalce /pri Velikem Trnu/, 131
Kale, 60, 162, 607
Kališovec, 82, 178, 401, 690, 693
Kalobje, 91, 92, 191, 206, 693
Kamence, 15, 38, 49, 58, 76, 207, 385
Kamenče, 75, 607
Kamenica, 165
Kamenik, 143
Kameno, 54, 134, 138, 206, 693
Kamna Gora, 79
Kamna Gorca, 93
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Kamnik,  19, 28, 151, 542
Kandrše, 31, 59, 207
Kanižarica, 505
Kanjuce, 131
Kapele,  170, 172, 225, 377, 380, 609, 693
Kapla, 38, 134, 210, 697
Kaplja vas, 137, 151, 163, 607
Karlče, 46
Kasaze, 32, 97, 208, 543, 607, 693, 696, 697
Kavče, 152, 202, 390, 608, 693
Kebelj, 249
Kisovec, 101, 200, 540, 612
Kladje /pri Laškem/, 104
Kladje nad Blanco, 74, 191, 529, 693
Kladje pri Krmelju, 165
Kladnart, 165
Klake, 77, 94, 96
Klanc, 82, 202, 400, 693
Klanjec, 243
Klek, 236, 460
Klenovik, 161
Klevevž /grad/, 696
Ključevica, 81
Klokočovnik, 100, 403
Knezdol, 43, 51, 85, 208, 693
Kobile, 97
Koble, 100, 133, 206, 403, 404, 693
Koblek, 154
Kočarija, 46
Kočevje, 679
Kočice, 15
Kočno, 131, 279
Kokarje, 13, 87, 106, 205, 286, 693
Kolačno, 133, 404
Kolarica, 135
Kolk, 147
Kolovrat, 31, 59, 90, 105, 207, 612, 653
Koluderje, 165
Komorivec, 112
Kompole, 13, 38, 42, 51, 136, 147, 203, 395, 601, 693, 697 
Kompolje 74, 92, 98, 155, 191, 693
Konc, 104
Konjice, glej Slovenske Konjice
Konjiška vas, 14, 36, 37, 92, 191, 206, 289, 398, 693
Konjski Vrh, 103, 205, 693, 694
Konjsko, 37, 40, 145
Konjšica, 114, 161, 207
Konovo, 141, 390, 608
Konuško, 143
Koper, 539
Koprivnica, 14, 152, 178, 190, 225, 287, 410, 599, 615, 690, 693, 699, 711
Koretno, 143, 207, 693
Koritnica, 161
Koritno, 161, 170, 249, 693
Korplje, 116
Korpule, 143, 249
Kostanjek, 158, 178, 612, 693
Kostanjevica na Krki, 29, 30, 46, 47, 70, 80, 176, 178, 183, 204, 222, 284, 

324–326, 328, 329, 332, 353, 542, 588, 599, 609, 612, 615, 689–691, 
693, 696, 699

Kostel, 240
Kostrivnica, 13, 17, 30, 91, 189, 249, 696
Košnica /pri Slivnici/, 126
Košnica pri Celju, 27, 45, 202, 601, 693
Kot, 14, 289
Kotredež, 31, 51, 59, 79, 93, 101, 197, 200, 207, 612
Kovk, 82, 236
Kozjak, 14, 43, 132, 289, 575, 693
Kozje, 6, 11, 14, 15, 17, 21, 25, 30, 57, 62, 66, 77, 93, 94, 168, 177, 179, 184, 

185, 194, 207, 225, 272, 284, 285, 287, 288, 290, 318, 325–329, 334, 
335, 353, 380, 384, 386, 513, 521, 570, 572, 573, 582, 588, 591, 593, 
596, 598, 611, 643, 693, 696, 699, 711

Kraberk, 146
Krajna Brda, 74, 191, 693
Krajnčica, 54, 122, 155, 206, 693

Kranj, 339, 340, 548, 640, 669, 679
Kranjska Gora, 328, 334, 336
Krapina, 503
Kraška vas, 381
Kravjek, 100, 133, 403, 404
Kresnike, 42, 51, 147, 148, 202, 265
Kristan Vrh, 13, 17, 137, 186, 207, 290, 396, 693
Krivica, 117
Križ /pri Krmelju/, 91, 94, 98
Križan Vrh, 112, 137, 168, 184, 211
Križe, 14, 109, 170, 207, 287, 386, 693
Križevec, 37, 130, 135, 206, 693
Križni Vrh, 279
Krka/Gurk, 243
Krmelj, 94, 165, 177, 205, 289, 447, 517, 561, 592, 597, 608, 610, 616
Krnica, 103, 205, 693
Kropa, 74, 
Krsinji Vrh191, 693
Krška vas, 76, 95, 170, 172, 178, 609, 690, 693
Krško, 17, 21, 30, 37, 47, 48, 62–64, 67, 68, 70, 72–74, 76–78, 80–82, 86, 

87, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 107–110, 112, 113, 118, 119, 124–126, 
129–131, 135, 137, 144, 147, 152, 153, 158, 161, 162, 165, 167–172, 
176–179, 182–184, 187, 190, 193, 197–199, 202–205, 213, 219, 221, 285, 
293, 294, 298, 300, 308, 313, 316, 317, 329, 330, 361, 375, 394, 395, 
417, 426, 429, 434, 435, 442, 466, 524, 529, 540, 548, 553, 557, 570, 
582, 584, 586, 588, 591, 592, 596–599, 601, 604, 605, 609, 610, 612, 
614, 615, 626, 648, 649, 690, 691, 693, 696, 698, 699

Krtince, 96
Kržišče, 161
Kumrovec, 243, 561
Kunšperk, 57, 73, 137, 207, 211, 243, 277, 693, 696
Kuretno, 80, 95, 188

L
Lačja vas, 87
Lahomno, 31, 47, 104, 204, 240, 693
Lahomšek, 31, 47, 104, 204, 693
Lahov Graben, 91, 407
Lahovna, 143, 240
Lakonca (danes del Trbovelj), 546
Laknice, glej Dolenje Laknice
Landek, 106, 127, 393
Laporje, 279, 711
Lastnič, 14, 57, 114, 207, 287, 693
Laše, 137, 401
Laška vas pri Štorah, 38, 136, 236, 601
Laško, 6, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 29, 31, 43, 47, 62, 63, 70, 104, 121, 136, 170, 

175, 176, 178, 188, 204, 213, 219, 221, 235, 236, 240, 241, 250, 270, 
280, 285–287, 292, 298, 301, 320, 322, 330, 331, 333, 341, 353, 364, 
379, 405–408, 411, 430, 452, 470, 489, 502, 503, 505, 510, 511, 516, 
527–529, 552, 557, 561, 582, 583, 587, 589, 596–598, 601, 603, 606, 
607, 611, 614, 618, 619, 622, 642, 643, 646, 654, 667, 676, 691, 693, 
694, 696, 699, 700, 705, 711, 712

Latkova vas, 137, 208, 607, 693
Lava, 210, 601
Laze /pri Kozjem/, 245
Laze /pri Velenju/, 141, 202, 693
Laze /pri Veliki Dolini/, 161
Laze pri Dramljah, 83, 245
Laže, 157
Lažiše, 31, 104, 105, 204, 407, 408, 693
Lebenice, 151
Ledgonje, 96, 144
Ledina, 55, 95, 96, 144, 191, 263, 400–402, 693
Ledine, 263
Legen, 693
Lekmarje, 140
Lemberg pri Novi Cerkvi, 106, 202, 246, 248, 251, 259, 392, 689, 693, 

696, 711
Lemberg pri Šmarju, 6, 13, 24, 96, 126, 194, 207, 290, 
397, 693, 699, 711
Lenart pri Gornjem Gradu, 28, 46, 88, 205, 494, 693
Lenart v Slovenskih Goricah, 285, 329, 336, 353 711
Lendava, 318, 538
Lepa Njiva, 48, 72, 99, 181, 205, 693, 694, 701
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Lepi Dob, 98
Lesično, 84, 96, 110, 117, 156, 177–179, 193
Leskovca, 240
Leskovec /pri Slovenski Bistrici/, 79, 404
Leskovec /pri Trnovljah/, 150, 601
Leskovec pri Krškem, 47, 48, 76, 97, 124, 153, 178, 179, 204, 293, 378, 

425, 429, 560, 599, 609, 612, 615, 690, 693, 696 
Leskovec v Podborštu, 165
Leše, 15
Lešje, 143, 287, 693
Letuš, 97, 169, 208, 532, 607, 612, 693
Levec, 32, 69, 109, 163, 208, 240, 510, 607, 612, 693
Levič, 279
Libeliče, 271
Libelj, 97
Liberec, 532
Libna, 129, 153, 690
Liboje, 32, 97, 156, 182, 208, 384, 504, 543, 551, 607, 619, 693
Ličenca, 133, 206, 404, 693
Limbuš, 711
Limovce, 134, 151
Lindek, 59, 84, 247, 252, 397, 696, 711
Lipa /danes del Štor/, 42, 147, 148, 265, 395
Lipa pri Frankolovem, 59, 84, 202, 397, 693
Lipje, 141, 202, 208, 693
Lipni Dol, 236
Lipni Vrh, 236
Lipoglav /pri Boštanju/, 91, 94, 98
Lipoglav /pri Zbelovem/, 693
Lipovec /pri Grobelnem/, 40, 140, 391
Lipovec pri Škofji vasi, 98
Lisce, 22, 26, 27, 45, 202, 240, 601, 693
Litija, 19, 31, 36, 44, 187, 226, 325, 449, 519, 526, 597, 694
Ljubečna, 98, 194, 601
Ljubija, 48, 99, 181, 205, 532, 693
Ljubljana, 23, 31, 67, 114, 149, 175, 197, 200, 203, 207, 208, 244, 285, 291, 

294, 300, 307, 318, 331, 337, 339, 351, 354, 358, 401, 423, 450, 469, 
480, 497, 505, 508, 511, 520, 526–528, 538, 548, 549, 551, 555, 572, 
586, 594, 602, 616–618, 622, 634, 641, 645, 653, 667–670, 674, 679, 
681, 682

Ljubnica, 14, 43, 52, 57, 99, 154, 206, 211, 289, 693
Ljubno ob Savinji, 6, 13, 22, 23, 99, 118, 179, 181, 205, 286, 292, 452, 

494, 495, 552, 568, 573, 644, 659, 689, 692–694, 699, 711
Ljutomer, 285, 319, 518, 679, 693
Loče /pri Celju/, 40, 145, 695
Loče /pri Dobovi/, 81, 170, 693
Loče /pri Poljčanah/, 14, 100, 133, 157, 159, 180, 191, 206, 249, 259, 261, 

289, 403–405, 518, 589, 609, 693, 697, 699, 712
Ločendol, 36, 58, 122, 123
Ločica ob Savinji, 114, 607
Ločica pri Vranskem, 44, 100, 133, 134, 693
Log /pri Rogatcu/, 139
Log /pri Sevnici/, 37 
Log /pri Trojanah/, 151
Log pri Vrhovem, 100, 101, 155, 169, 191, 388, 693
Logarska Dolina, 128, 693, 694, 699, 700
Loka /danes del Frankolova/, 59, 84, 397, 693
Loka pri Dobrni, 82, 400, 202
Loka pri Zidanem Mostu, 12, 15, 53, 75, 101, 120, 180, 187, 191, 205, 252, 

253, 278, 287, 400, 403, 447, 608, 610, 616, 693, 696, 699
Loka pri Žusmu, 160, 201, 206, 389, 527, 693, 699
Lokanja vas, 79, 404
Lokarje, 54, 138, 206, 693
Lokavec, 53, 122, 204, 409, 693
Loke /pri Krškem/, 97
Loke /pri Taboru/, 38, 134, 164, 210, 254
Loke /pri Trbovljah/, 43, 654
Loke pri Mozirju, 48, 106, 205, 693
Loke pri Planini, 14, 111, 206, 287, 693
Loke pri Zagorju, 36, 59, 71, 79, 101, 172, 200, 207, 540, 612, 693, 699
Lokev, 395
Lokovica, 41, 70, 102, 202, 693
Lokovina, 82, 400
Lokve, 34, 130, 178, 395, 693
Lomno, 131

Lončarjev Dol, 102, 205
London, 358
Lopaca, 14, 117, 206, 225, 287, 693
Lopata, 601
Lopatnik, 247
Loška Gora, 102, 118, 135, 200, 388, 693
Lovrenc na Pohorju, 285
Lozice, 669
Lož, 526
Lože, 31, 104, 122, 136, 204, 693
Ložnica /pri Celju/, 210
Ložnica /pri Velenju/, 41, 141, 202, 693
Luče, 13, 23, 103, 180, 181, 205, 286, 292, 452, 644, 659, 692–694, 699, 

711
Lukovec, 37
Lukovica, 236
Lutrje, 33, 115, 211, 387

M
Mačkovec, 82, 139
Majšperk, 6
Makole, 6
Mala Breza, 104, 139, 405
Mala Dolina, 161
Mala Gora, 245
Mala Hubajnica, 130
Mala Pirešica, 60, 109
Mala Pristava, 143
Mala Reka, 55, 291
Male Braslovče, 75, 208, 607, 693
Male Dole, 84, 165, 202, 693
Male Grahovše, 136
Male Rodne, 15, 39, 50, 119, 207, 693, 697
Male Vodenice, 47
Mali Ban, 30
Mali Breg, 100, 403
Mali Cirnik, 78, 385
Mali Kamen, 124, 152, 178, 410, 693
Mali Koren, 161
Mali Kum, 161
Mali Lipoglav, 33, 100, 403
Mali Obrež, 81, 377
Mali Podlog, 153
Mali Trn, 131, 198
Mali Vrh /pri Brežicah/, 86, 170, 182, 384, 693 
Mali Vrh /pri Šmarnem ob Paki/, 145
Malkovec, 103, 151, 496, 693 
Malo Gorelce, glej Veliko Gorelce 
Malo Podgorje, 162
Mamolj, 114
Marenberg, glej Radlje ob Dravi
Maribor, 19–21, 46, 52, 57, 64, 65, 251, 256, 285, 297, 299, 318, 327, 331, 

333, 339, 344, 353–355, 510, 511, 518, 527, 528, 537, 538, 548, 549, 
554, 571, 584, 596, 652, 653, 673, 674, 676, 677, 681, 683, 689, 693, 
711

Marija Čret, glej Sveta Mati Božja na Čreti
Marija Dobje, 54, 83, 206, 693
Marija Gradec, 31, 104, 156, 178, 405, 607, 699
Marija Reka, 16, 43, 55, 85, 86, 104, 186, 208, 607, 693
Marija Širje, glej Širje
Marijina vas, 105, 111, 162, 204, 206, 693
Marno, 46, 104, 173, 203, 240, 693
Marof, 105, 176
Matica, 81
Matke, 116, 208, 607, 693
Mavčiče, 690
Medlog, 22, 27, 45, 202, 210, 601, 610, 693
Medvedjak, 699
Medvejek, 103
Medvode, 532
Mekinje, 696
Melbourne, 682
Meliše, 89
Mengeš, 653
Mestinje, 143, 396, 397, 526, 527, 530, 691



765765

Metni Vrh, 55, 125, 191, 400, 693
Mežica, 694
Migojnice, 37, 88, 156, 607, 612
Mihalovec, 81, 170, 245, 377, 693
Miklavž pri Taboru, 210, 693
Mikote, 161
Miltitz, 533
Mislinja, 43, 132, 693, 699, 711
Mišji Dol, 91, 136, 204, 236, 541
Mlače, 100, 259, 405
Mladenovac, 672
Mladje, 46, 118, 183
Mlinše, 31, 105, 181, 200, 602, 612
Močilno, 118, 388
Močle, 143
Močvirje, 37, 77, 402
Modrič, 104, 236
Mokrice, 690, 696, 699
Mokronog, 496, 498, 679, 696
Mostec, 81, 170, 377, 693
Mošenik, 147
Motnik, 6, 696
Mozirje, 6, 13, 23, 48, 66, 70, 72, 74, 84, 86, 88, 89, 99, 102, 103, 106, 107, 

109, 118, 120, 121, 128, 132, 141, 143–146, 149, 152, 157, 175, 179–182, 
188, 192, 204, 205, 221, 230, 257, 285, 286, 291, 292, 298, 301, 362, 
368, 420, 437, 452, 494, 495, 520, 530, 531, 582, 585, 589, 590, 596, 
598, 601, 614, 631, 632, 642, 644, 646, 647, 652, 675, 676, 691–694, 
696, 699, 701, 711

Mozirska koča na Golteh, 694
Mraševo, glej Veliko Mraševo
Mrčna sela, 14, 152, 178, 287, 410, 693
Mrtovec, 92
Mrtvice, 76, 612
Mrzla Planina, 162, 401
Mrzlava vas, 95, 385
Mrzlo Polje, 105, 204, 693
Mulenca, 240
Murska Sobota, 336, 337, 345, 350, 528
Mursko Središče, 538
Mürzzuschlag, 700
Muta, 538, 699

N
Nadbočna, 74
Nadole, 15
Nazarje, 106, 144, 181, 182, 230, 385, 452, 520, 529, 530, 538, 622, 644, 

653, 692, 694, 699, 709
Negonje, 49, 58, 119, 207, 693
Nemška Gora, 124
Nemška vas, 124, 131
Nemški Dol /danes del Liboj/, 699
New York, 358 
Nezbiše, 13, 207, 290, 693
Nežence, 155
Nimno, 15, 32, 49, 58, 76, 207, 693
Nizka, 121
Njivice, 118, 204, 236, 388, 693
Nova Cerkev, 13, 106, 127, 192, 199, 202, 273, 390, 392, 594, 623, 693, 

694, 696, 711
Nova Gora, 131
Nova Štifta, 13, 107, 175, 286, 495, 692, 694, 699
Nova vas /Celje/, 601
Nova vas /Šentjur/, 122
Nova vas ob Sotli, 73, 398, 693
Nova vas pri Konjicah, 36, 92, 398
Nova vas pri Šmarju, 126
Novake, 106, 127, 202, 392, 693
Novi Grad, 155
Novi Klošter, 86, 253, 386, 696, 700, 711
Novo Celje, 45, 53, 254, 469, 470, 694, 696, 699, 700, 711
Novo mesto, 46, 47, 63, 64, 67, 176, 190, 202, 204, 205, 284, 288, 289, 

308, 442, 524, 586, 588, 591, 592, 596, 597, 599, 612, 615, 679
Novo Tepanje, 149

O
Obrežje pri Zidanem Mostu, 693
Ogeče, 407
Ogorevc, 73
Ojstrica, 251, 254, 255, 696, 700, 711
Ojstriška vas, 50, 134, 208, 210, 693
Ojstro, 12, 43, 46, 51, 69, 71, 121, 203, 208, 240, 405, 693
Oklukova Gora, 129, 170, 693
Okonina, 89
Okoška Gora, 14, 289
Okrog, 33, 115, 211, 387
Okroglice, 53, 120, 191, 205, 403, 693
Olešče, 31, 47, 104, 139, 178, 204, 693
Olimje, 111, 225, 572, 666, 689, 696, 697, 700, 711
Opečnik, 237
Oplotnica, 14, 117, 285, 289, 569, 689, 690, 693, 696, 712
Orehovec, 46, 70, 140, 178, 201, 207, 290, 612, 693
Orehovo, 55, 96, 107, 144, 400
Orešje, 55, 73, 170, 225, 400–403, 693
Orla vas, 114, 150, 169, 174, 208, 607, 693
Orle, 37
Ormož, 285, 683, 693, 696
Orova vas, 114, 607
Ortnice, 77, 384
Osenca, 42, 148, 265
Osijek, 677, 680
Oslešica, 160
Osredek /pri Kalobju/, 91
Osredek /pri Podkumu/, 161
Osredek pri Hubajnici, 77, 130,
Osredek pri Krmelju, 165
Osredek pri Podsredi, 109, 384, 386, 393
Ostenk, 654
Ostrog, 178
Ostrožno pri Celju, 27, 45, 202, 240, 601, 610, 693
Ostrožno pri Ponikvi, 33, 100, 115, 206, 211, 387, 403, 693
Oštrc, 47, 80, 107, 108, 178, 693
Otemna, 40, 145
Otiški Vrh, 693
Otok, 74, 610
Ottersbach, 712

P
Padeški Vrh, 14, 102, 135, 289, 569, 693
Padež, 121, 405
Paka /pri Doliču/, 14, 43, 52, 55, 108, 132, 154, 206, 211, 289, 693
Paka pri Velenju, 108, 141, 202, 390, 608, 693
Pameče, 693
Paneče, 15, 91, 204, 287, 407, 693, 696
Paračin, 541
Paridol, 14, 126, 206, 287, 693
Pariz, 681
Parižlje, 75, 607
Parož, 82, 400
Partizanski vrh, 31, 43, 44, 71 
Paška vas, 86, 145, 202, 659, 693
Paški Kozjak, 82, 575, 693
Pavla vas, 103
Pavlin, 494
Pavlova vas, 110, 129, 170, 394, 693
Pecelj, 96, 111, 144, 237, 380
Peč, 409
Pečice, 109, 184, 225, 386, 609
Pečje, 125, 400
Pečovje, 42, 148, 601, 693
Pečovnik, 240, 503, 533, 534, 539, 547, 602, 699
Pekel, 96, 113, 144, 399
Penoje, 157, 403
Pepelno, 40, 145
Perišče, 161
Pernovo, 60, 160
Perovec, 36, 37, 149, 206, 249, 693
Pesje /pri Krškem/, 129, 167, 178, 693 
Pesje /pri Velenju/, 109, 699
Petelinjek, 133, 404
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Petrovče, 13, 32, 97, 109, 162–164, 182, 201, 208, 509, 543, 595, 598, 607, 
612, 667, 693, 699, 711

Pijana Gora, 131
Pijavice, 94, 151, 191, 693
Pijavško, 690
Pijovci, 96, 126, 143, 207, 237, 693
Pilštanj, 6, 14, 17, 25, 96, 110, 207, 225, 236, 287, 572, 670, 693, 700, 711, 

712
Pirešica, 52, 509
Piršenbreg, 170, 384, 693
Pišece, 86, 110, 170, 182, 202, 225, 255, 256, 379, 394, 586, 599, 609, 

690, 693, 696, 699, 712
Planina /pri Curnovcu/, 72
Planina /pri Ljubnem/, 99
Planina pri Sevnici, 6, 14, 17, 25, 81, 110, 111, 141, 183, 193, 206, 226, 

236, 256, 287, 289, 292, 582, 592, 598, 600, 619, 667, 689, 693, 694, 
699, 700, 711, 712

Planina pri Raki, 161
Planina v Podbočju, 147, 178, 690, 693
Planinca, 91, 92, 121, 693
Planinska vas, 14, 85, 141, 206, 287, 693
Plat, 15, 33, 49, 58, 76, 207, 693
Platinovec, 40, 140, 207, 391, 693
Plazovje, 31, 104, 122, 204, 693
Ples, 57, 137, 207, 211, 693
Plesko, 43, 69
Plešivec /pri Pohanci/, 236
Plešivec /pri Velenju/, 111, 143, 202, 693
Pleterje /pri Krškem/, 158, 178, 204, 689, 693, 696
Pleterje /samostan/, 712
Pletovarje, 12, 54, 83, 206, 693
Pliberk, 518
Pobrež, 117
Pobrežje, 121
Podbočje, 135, 147, 176, 178, 183, 599, 609, 612, 615, 690, 693
Podboršt, 165, 191, 693
Podbukovje, 149
Podčetrtek, 6, 11, 14, 17, 111, 183, 194, 207, 212, 225, 284–288, 290, 561, 

572, 593, 643, 666, 681, 689, 693, 696, 697, 699, 701, 704, 712
Podgaj, 211, 387
Podgora, 145
Podgorica /Črna Gora/, 667
Podgorica /pri Sevnici/, 96, 144, 399, 401, 403
Podgorje /pri Šentjurju/, 122 
Podgorje /pri Velenju/, 109
Podgorje na Koroškem / Maria Elend, 677
Podgorje ob Sevnični, 96, 112, 144, 162, 191, 226, 236, 399, 401, 693
Podgorje pod Čerinom, 37, 79, 84, 203, 693 
Podgorje pri Letušu, 97, 607
Podgorje pri Pišecah, 110, 170, 394, 693
Podgrad /Istra/, 339 
Podgrad /pri Šentjurju/, 54, 155, 206, 691, 693
Podhom, 74
Podkraj /pri Hrastniku/, 46, 49, 118, 203, 204, 385, 388, 546, 693
Podkraj /pri Ponikvi pri Žalcu/, 60, 141, 607
Podkraj pri Velenju, 109, 152, 172, 202, 390, 607, 608, 693
Podkraj pri Zagorju, 36, 71, 79, 101, 172, 200
Podkum, 160, 161, 184, 187, 200, 602, 693
Podlesje, 91
Podlipa, 161
Podlipovica, 90
Podlog pod Bohorjem, 141
Podlog v Savinjski dolini, 39, 138, 612
Podmelec, 339
Podmelj, 236
Podmilj, 151
Podob, 100, 249, 403
Podolševa, 128, 205
Podpeč nad Marofom, 105
Podpeč ob Dravinji, 157, 403, 405
Podpeč pri Šentvidu, 141
Podplat, 24, 93
Podsreda, 6, 14, 87, 109, 112, 168, 177, 184, 207, 225, 236, 237, 256, 287, 

289, 384, 386, 572, 693, 712
Podstrm, 47

Podturn, 93
Podulce, 161
Podveža, 103, 205, 693
Podvin /pri Laškem/, glej Reka 
Podvin pri Polzeli, 34, 49, 114, 208, 607, 693
Podvine /pri Planini/, 141 
Podvine /pri Velenju/, 247
Podvinje, 170, 377, 693
Podvolovjek, 103, 205, 693
Podvrh /pri Braslovčah/, 75, 208, 268, 607, 693
Podvrh /pri Sevnici/, 112, 113, 125, 162, 191, 400–402, 693,
Podvršje, 693
Podzid, 151
Pogled, 259, 403, 697
Poklek nad Blanco, 113, 168, 191, 401, 693
Poklek pri Podsredi, 87, 384, 386
Polana, 408 
Polene, 36, 142, 398
Poljane, 121, 205, 693
Poljčane, 24, 63–66, 72, 76, 79, 83, 92, 96, 100, 102, 111, 113, 114, 117, 

119, 122, 123, 126–128, 132, 133, 137, 139, 142, 143, 146, 149, 157, 158, 
159, 285, 289, 290, 584, 585, 602, 666, 691, 693, 699

Polin, glej Pavlin
Poljče, 75, 607
Polje ob Sotli, 17, 57, 114, 137, 177, 184, 185, 211, 286, 287, 290, 572, 699
Polje pri Tržišču, 94
Polšina, 151
Polšnik, 114, 185
Polule, 601
Polzela, 16, 28, 33, 34, 48, 49, 114, 146, 185, 201, 208, 291, 292, 386, 452, 

477, 521, 572, 590, 595, 598, 607, 612, 619, 643, 693, 694, 697, 699, 711
Polžanska Gorca, 126
Polžanska vas, 126
Polže, 106, 392
Pondor, 38, 134, 210
Pongrac, 37, 78, 88, 208, 607, 693
Ponikva pri Grobelnem, 13, 17, 33, 41, 89, 115, 186, 193, 206, 211, 244, 

257, 274, 286, 290, 370, 387, 592, 600, 619, 637, 660, 690, 693, 697, 
699, 711

Ponikva pri Žalcu, 52, 60, 162, 201, 208, 607, 612, 693
Ponikve /pri Veliki Dolini/, 161
Ponikve pri Studencu, 37, 130
Ponkvica, 33, 41, 115, 140, 206, 207, 211, 387, 693
Poreber, 162
Postojna, 344, 669
Poštena vas, 381
Potok, 87
Potoška vas, 31, 59, 71, 93, 140, 207, 208
Povčeno, 122
Površje, 161, 178, 693
Požarje, 147
Praga, 674, 675, 677
Pragersko, 8, 697, 699
Prapreče, 31, 71, 93, 140
Prapretno, 43, 69, 111, 115, 155, 162, 388
Praprotno, 401
Prebold, 12, 13, 19, 55, 116, 137, 163, 186, 201, 208, 257, 258, 452, 518, 

519, 590, 595, 598, 607, 612, 643, 693, 694, 696, 697, 699, 701, 705, 
711, 712

Predel, 143
Predenca, 143
Prekopa, 38, 44, 116, 199, 208, 391, 693
Prekorje, 143, 240, 601
Prelasko, 114
Preloge /pri Velenju/, 109, 
Preloge pri Konjicah, 14, 36, 37, 109, 116, 117, 135, 142, 206, 289, 693
Preloge pri Šmarju, 143, 207, 693
Prelska, 173, 199, 208, 693
Premogovce, 147, 387
Prepuž, 116
Presečno, 14, 111, 206, 287, 693
Preserje, 75, 607
Presika, 237
Preske, 236
Presladol, 119, 178, 395, 401, 599, 690, 693
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Prešnik, 258, 697, 712
Pretrež, 79, 404
Prevalje, 66, 596
Preveg, 114
Prevole, 152
Prevorje, 117, 179, 387, 389
Prevrat, 127, 240, 344, 398
Prežigal, 36, 92, 398
Prhovec, glej Zgornji Prhovec
Prihova /pri Konjicah/, 58, 116, 117, 191, 205, 285 
Prihova /pri Nazarjah/, 87, 106, 121, 205, 520, 693
Prilipe, 78
Primož /pri Studencu/, 130
Primož pri Ljubnem, 99, 205, 693
Primož pri Šentjurju, 13, 54, 73, 83, 138, 206, 693
Pristava /pri Svibnem/, 118
Pristava ob Krki, 135
Pristava pod Rako, 161
Pristava pri Lesičnem, 84
Pristava pri Leskovcu, 153
Pristava pri Mestinju, 13, 17, 128, 137, 186, 187, 194, 286, 290, 514, 519, 

593, 693, 699
Pristavica, 34, 76
Pristova, 82, 400
Prnek, 15, 40, 58 , 76
Proseniško, 73
Prožinska vas, 38, 51, 136, 147, 155, 601, 693
Prušnja vas, 47, 80, 108, 118, 147
Prvine, 151, 613
Ptuj, 28, 30, 32–36, 38–40, 42, 54, 58, 285, 325, 328, 335, 336, 338, 353, 

354, 528, 693, 697
Ptujska Gora, 711
Pukštajn, 7
Pulj, 339
Pusto Polje, 87, 144, 205, 693

R
Rače, 712
Radana vas, 158, 206, 693
Radeče, 49, 90, 118, 155, 158, 175, 178, 180, 184, 187, 204, 205, 209, 236, 

285, 288, 294, 319, 324, 325, 331–334, 336, 341, 377–379, 387, 388, 
410, 420, 439, 526, 561, 586, 587, 597, 607, 616–618, 640, 643, 690, 
693, 697, 699

Radegunda, 48, 106, 145, 205, 693
Radelca, 697, 698
Radež, 53, 191, 205, 693
Radgona/Radkersburg, 711
Radlje ob Dravi, 285, 317, 328, 334, 342, 345, 712
Radmirje, 89, 118, 179, 205, 653, 693, 694
Radna, 522, 699
Radoblje, 104, 156
Raduha, 103, 205, 693
Rajhenburg, glej Brestanica
Rajnkovec, 15, 34, 49, 58, 76, 207, 693
Raka, 17, 161, 178, 187, 204, 224, 293, 378, 434, 599, 609, 612, 615, 690, 

693, 699
Rakek, 286
Rakitovec, 126
Rakova Steza, 59, 84, 397
Rakovec /ob Sotli/, 170, 377, 393
Rakovec /pri Grobelnem/, 40, 140, 391
Rakovec /pri Vitanju/, 55, 393
Rakovlje, 75, 607, 612
Rakovnik, 30
Raskovec, 117
Ratanska vas, 49, 58, 119, 122, 123, 189, 207, 519, 693
Ravenska vas, 612
Ravne /pri Čečah/, 78, 
Ravne /pri Krškem/, glej Ravni
Ravne /pri Pečicah/, 225
Ravne /pri Polšniku/, 114
Ravne /pri Šoštanju/ 41, 120, 195, 202, 608, 693, 696, 711
Ravne na Koroškem, 534
Ravne pri Mlinšah, 31, 105 
Ravne pri Zdolah, 158, 204, 237, 608

Ravni, 97, 124, 131, 161, 178, 693
Razbor /pri Dramljah/, 83
Razbor /pri Sevnici/, 120, 180, 260, 403, 711
Razdelj, 106, 392
Razgor, 279
Razgorce, 165
Razkrižje, 678
Raztez, 15, 34, 130, 178, 289, 395, 693
Rečica ob Paki, 145, 202, 693
Rečica ob Savinji, 6, 13, 89, 121, 181, 188, 205, 286, 292, 452, 692–694, 

699, 711
Rečica /pri Laškem/, glej Spodnja Rečica /pri Laškem/
Reka, 31, 47, 121, 204, 405, 693
Rekštajn, 697
Renke, 114
Repno, 73
Resa, 77, 402
Resnik, 102, 206, 693
Reštanj, 124, 178, 289, 292, 410, 693
Retje, 43, 71, 140
Ribnica, 331
Rifengozd, 31, 47, 121, 178, 204, 240, 693
Rifnik, 54, 122, 134, 206, 244, 693, 697
Rigonce, 6, 81, 170, 377, 693, 712
Rim/Roma, 682
Rimske Toplice, 12, 122, 136, 178, 188, 279, 280, 292, 407–409, 589, 603, 

607, 693, 694, 699, 701
Ritoznoj, 249
Rjavica, 135, 693
Robanov Kot, 699
Rodež, 114, 161
Rodne, glej Male Rodne
Rogačice, 148, 193
Rogačnik, 494
Rogaška Slatina, 15, 17, 18, 28, 30, 32–36, 38–40, 42, 49, 50, 58, 76, 93, 

119, 122, 123, 135, 177, 187, 189, 194, 286, 288, 290, 429, 452, 456, 
469, 489, 519, 551, 561, 582, 591, 593, 598, 611, 622, 643, 644, 671, 
691, 693–695, 697–699, 701, 711

Rogatec, 6, 15, 17, 24, 28, 30, 32–36, 38–40, 42, 54, 58, 66, 83, 123, 132, 
139, 189, 207, 285, 286, 288, 290, 334–339, 353, 475, 493, 519, 691, 
693, 697, 699, 701, 711, 712

Roginska Gorca, 13, 207, 290, 693
Rošpoh, 712
Rove /pri Frankolovem/, 84, 397
Rove /pri Zagorju/, 31, 93
Rovišče /pri Tirni/, 207
Rovišče pri Studencu, 37, 130
Roviše, 149
Rožni Vrh, 40, 145, 203, 693
Rožno, 74, 178, 395, 599, 612, 693
Rtiče, 114, 161 
Rucman Vrh, 237
Ruda, 260, 697, 712
Rudna vas, 118, 388
Rudnica, 111
Runtole, 143
Rupe, 40, 145, 203, 251, 400, 693
Ruše, 60, 109, 538
Ržišče, 47
Ržiše, 36, 59, 79, 90, 101, 207

S
Sankt Peterburg, 518
Sarajevo, 554
Savina, 99, 205, 659, 693
Sečovo, glej Spodnje Sečovo
Sedlarjevo, 14, 114, 207, 287, 693
Sedraž, 133, 188, 204, 407, 408, 607, 693
Sela /pri Podčetrtku/,  111, 380
Sela pri Dobovi, 68, 76, 81, 170, 377, 693
Sela pri Raki, 161, 
Selce /pri Ponikvi/, glej Zgornje Selce
Selce /pri Socki/, 127, 393, 397, 697
Selce /pri Tirni/, 149
Selce nad Blanco, 74, 113, 191, 693
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Selce pri Leskovcu, 97
Sele, 126
Selnica ob Dravi, 57
Selo /pri Podbočju/, 135
Selo /pri Velenju/, 500
Selo /pri Zagorju ob Savi/, 44, 71, 612
Selo nad Laškim, 104, 240, 
Selo pri Vranskem, 134
Sedraž, 240
Semič, 690
Senovica, 143, 207, 693
Senovo, 15, 82, 124, 152, 170, 178, 190, 204, 289, 395, 451, 503, 505, 517, 

584, 591, 599, 601, 609, 612, 615, 623, 635, 636, 690, 693, 699
Senožeče, 669
Senožeti, 124, 125, 147, 149, 190, 200, 602, 612
Senuše, 97, 124, 153, 178, 179, 599, 693
Sevce, 407
Sevec, 116
Sevnica, 6, 11, 15–17, 21, 34, 55, 62–64, 102, 125, 144, 168, 169, 171, 177, 

187, 190, 191, 193, 197, 199, 205, 213, 221, 224, 226, 227, 230, 236, 
241, 255, 261, 263, 268, 278, 279, 284, 285, 288, 289, 292, 298, 300, 
339–341, 345, 365, 388, 399, 400–403, 417, 430, 442, 447, 466, 492, 
517, 522, 536, 571, 582, 584, 586, 591, 592, 596–598, 604, 607, 608, 
610, 614, 616, 631, 647, 662, 667, 690, 691, 693, 697–699, 701, 711, 712

Sežana, 679
Sikovec, 245
Silova, 141
Silovec, 129, 170, 237, 693
Simert, 98
Skomarje, 14, 43, 99, 125, 154, 206, 211, 289, 569, 575, 693
Skopice, 126, 388
Skopje, 554
Skorno pri Šoštanju, 132, 202, 237, 608, 693
Skrovnik, 151
Sladka Gora, 126, 186, 194, 207, 396, 397, 693, 711
Slake, 111
Slance, 42, 148, 265
Slatina /pri Bočni/, 74
Slatina pri Ponikvi, 33, 115, 206, 211, 387, 403, 683
Slatina v Rožni dolini, 40, 145, 
Slemene, 37, 79, 146, 191, 206, 693
Slinovce, 47, 70
Slivje, 135
Slivnica pri Celju, 13, 92, 117, 126, 127, 140, 191, 193, 194, 206, 290, 389, 

592, 600, 693, 696, 698, 699, 712
Slivno, 47, 80, 120, 204, 693
Slogonsko, 170, 377, 693
Slopno, 245
Slovenj Gradec, 6, 20, 41, 42, 62, 66, 285, 289, 345, 493, 517, 538, 548, 

573, 582, 596, 666, 691, 693
Slovenska Bistrica, 6, 14, 15, 64, 65, 79, 113, 117, 284, 285, 289, 290, 342, 

354, 404, 573, 584, 602, 666, 669, 691, 693, 697, 699
Slovenske Konjice, 6, 11, 14, 16, 20, 24, 36, 37, 43, 55–57, 62–66, 72, 

79, 92, 99, 100, 102, 108, 116, 117, 125, 127, 128, 130, 132, 133, 135, 
142, 146, 149, 154, 158, 159, 180, 191, 198, 200, 205, 206, 211, 213, 
219–221, 228, 240, 249, 284–286, 289, 290, 298, 301, 325, 341–343, 
351, 363, 393, 398, 424, 452, 493, 517, 518, 528, 574, 582, 584, 589, 
592, 596, 598, 601, 609, 614, 620, 642, 646, 648, 661, 675, 689, 691, 
693, 696, 699, 701, 711

Slovenski Dol, 543
Slunj, 519
Smečice, 131
Smednik, 161, 178, 693
Snežnik, 256
Sobenja vas, 78, 385
Socka, 127, 192, 203, 260, 390, 392, 393, 623, 631, 693, 697
Sodna vas, 13, 128, 186, 207, 290, 693
Sojek, 79
Solčava, 13, 23, 128, 181, 192, 205, 286, 452, 638, 640, 644, 659, 

692–694, 699
Sopote, 14, 111, 207, 225, 287, 693
Sotensko, 91, 143
Spodnja Hudinja, 19, 27, 45, 202, 525, 538, 539, 601, 693
Spodnja Kostrivnica, 15, 50, 93, 207, 693
Spodnja Ložnica, 45, 159

Spodnja Pohanca, 72, 693
Spodnja Polskava, 697
Spodnja Ponikva, 162
Spodnja Ponkvica, 391
Spodnja Pristava, 36, 92
Spodnja Radelca, glej Radelca
Spodnja Rečica /pri Laškem/, 47, 80, 120, 133, 178, 188, 240, 406, 528, 

589, 603, 607, 693
Spodnja Rečica /pri Rečici ob Savinji/, 121, 205, 693
Spodnja Sušica, 73
Spodnja Voličina, 561
Spodnje Brezje, 81
Spodnje Brezovo, 74
Spodnje Dramlje, 14, 54, 206, 289
Spodnje Gorče, 75, 208, 607, 693
Spodnje Grušovje, 14, 37, 58, 117, 191, 206, 289, 693
Spodnje Grušovlje, 39, 138
Spodnje Kraše, 87, 144
Spodnje Laže, 157, 403, 405
Spodnje Mladetiče, 151
Spodnje Negonje, 119
Spodnje Pobrežje, 87, 121
Spodnje Preloge, 142, 398
Spodnje Roje, 39, 138
Spodnje Sečovo, 15, 36, 50, 58, 122, 123, 207, 189, 693
Spodnje Selce, 33, 41, 140, 391, 397, 693
Spodnje Tekačevo, glej Tekačevo
Spodnje Tinsko, 201
Spodnje Vodale, 151
Spodnje Zreče, 158
Spodnji Dolič, 14, 43, 52, 56, 65, 108, 128, 129, 132, 206, 211, 289, 693
Spodnji Gabrnik, 93
Spodnji Polšnik, 114
Spodnji Šalek, glej Šalek
Srebotno, 162
Srebrnik, 57, 137, 211
Središče ob Dravi, 673, 681
Srednik, 165
Srednje Arto, 131
Sremič, 153, 178, 690, 693
Sromlje, 129, 167, 170, 225, 693, 699
Srževica, 33, 115, 211, 387, 660
Stankovo, 385
Stara vas /pri Krškem/, 153, 178, 693
Stara vas /pri Velenju/, 152, 390
Stara vas-Bizeljsko, 168, 170, 225, 693
Stare Slemene, 146
Stari Dvor, 118, 388
Stari Grad, 129, 135, 153, 167, 178, 609, 690, 693
Stari Log, 404
Stari trg /pri Slovenj Gradcu/, 693
Stari trg pri Ložu, 526
Stenica, 52, 57, 99, 206, 211, 693
Stockholm, 682
Stojanski Vrh, 95, 170, 381, 693
Stojno selo, glej Sveti Florijan /pri Rogaški Slatini/ 
Stolovnik, 15, 34, 129, 130, 170, 178, 289, 395, 693
Stopce, 104
Stopče, 13, 89
Stoperce, 17, 35
Stopnik, 44, 116, 255, 276, 277, 697
Stranice, 14, 37, 130, 135, 191, 206, 211, 289, 575, 693
Stranje /pri Mestinju/, 113, 401, 699
Stranje /pri Senovem/, 113, 178, 401, 693
Straška Gorca, 14, 117, 206, 236, 287, 693
Straža /pri Rogatcu/, 541
Straža na Gori, 83
Straža pri Dolu, 59, 84, 106, 127, 392, 393, 397
Straža pri Raki, 124,
Stražica, 84, 397
Strensko, 122
Strmca, 12, 15, 47, 95, 204, 240, 287, 510, 693
Strmec /pri Lučah/, 103
Strmec /pri Vojniku/, glej Nova Cerkev
Strmec nad Dobrno, 400
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Strmec pri Svetem Florijanu, 54, 132, 207, 695
Strmol pri Rogatcu, 691, 697, 701, 712
Strtenik, 72
Stržišče, 112, 400, 402
Studence /pri Hrastniku/, 43, 69, 693
Studence /pri Žalcu/, 52, 60, 141, 162, 208, 607, 693
Studenec, 17, 37, 289, 130, 191–193, 205, 289, 293, 399, 400, 592, 597, 

608, 610, 693
Studenice, 6, 690, 701, 712
Suha, 14, 121
Suhadol, 100, 101, 158, 403, 409
Suho, 206, 287, 693
Suša, 151
Sušica, 137, 170, 237
Sveta Barbara, glej Vinski Vrh pri Šmarju 
Sveta Ema, 13, 128, 207, 290, 393
Sveta Gora, 149
Sveta Jedert, glej Sedraž
Sveta Jungert, glej Šentjungert
Sveta Katarina /pri Rogatcu/, glej Kamence
Sveta Katarina /pri Trbovljah/, glej Čeče
Sveta Kunigunda, glej Gorenje pri Zrečah 
Sveta Magdalena /pri Šmarju/, glej Vršna vas
Sveta Magdalena /pri Preboldu/, glej Matke 
Sveta Marjeta /pri Celju/, glej Šmarjeta pri Celju
Sveta Marjeta /pri Rimskih Toplicah/, glej Šmarjeta /pri Rimskih 

Toplicah/
Sveta Mati Božja na Čreti, 134
Sveta Neža /pri Libojah/, glej Liboje
Sveta Neža /pri Praprečah/, glej Bukovje /pri Praprečah/
Sveta Planina, glej Partizanski vrh
Sveta Rozalija, glej Zlateče pri Šentjurju
Sveta Trojica, glej Prnek
Sveta Uršula, glej Vodule
Svete Gore, 699
Svetelka, 83
Sveti Ahac, glej Stopče
Sveti Andraž nad Polzelo, glej Andraž nad Polzelo 
Sveti Anton, glej Gorenji Leskovec
Sveti Bric, glej Šenbric
Sveti Brikcij, glej Rtiče
Sveti Duh v Ločah, glej Loče /pri Poljčanah/
Sveti Duh /pri Solčavi/, glej Podolševa
Sveti Duh /pri Velikem Trnu/, glej Mali Trn
Sveti Florijan /pri Gornjem Gradu/, glej Florjan pri Gornjem Gradu
Sveti Florijan /pri Rogaški Slatini/, 15, 28, 35, 54, 123, 131, 132, 189, 

207, 693
Sveti Florijan /pri Šoštanju/, glej Florjan /pri Šoštanju/
Sveti Florijan v Doliču, glej Šentflorjan 
Sveti Ilija, glej Spodnje Dramlje
Sveti Jakob, glej Jakob pri Šentjurju
Sveti Janez /pri Slivnici/, glej Slivnica pri Celju 
Sveti Janez /pri Svibnem/, glej Pristava /pri Svibnem/
Sveti Janez /pri Žusmu/, glej Babna Reka
Sveti Janž, glej Babna Reka
Sveti Jernej /pri Šmarju/, glej Zibika
Sveti Jernej pri Ločah, 14, 133, 180, 206, 228, 289, 404, 693
Sveti Jeronim, glej Jeronim
Sveti Jošt /na Kozjaku/, glej Paški Kozjak
Sveti Jošt /pri Celju/, glej Brdce nad Dobrno 
Sveti Jošt /pri Šmartnem ob Dreti/, 144, 
Sveti Jurij /pri Donački Gori/, 83
Sveti Jurij ob Taboru, glej Tabor /pri Vranskem/
Sveti Jurij ob Turju, glej Gore
Sveti Jurij pod Kumom, glej Podkum
Sveti Jurij pri Celju, glej Šentjur /pri Celju/
Sveti Jurij pri Hrastniku, glej Gore
Sveti Jurij pri Loki, glej Šentjur na Polju
Sveti Krištof, glej Strmca
Sveti Križ /pri Petrovčah/, 32, 97
Sveti Križ /pri Kostanjevici/, glej Podbočje
Sveti Križ pri Rogaški Slatini, glej Rogaška Slatina
Sveti Lambert, glej Šentlambert
Sveti Lenart /pri Čemšeniški planini/, glej Vrhe
Sveti Lenart nad Laškim, glej Vrh nad Laškim

Sveti Lenart pri Gornjem Gradu, glej Lenart pri Gornjem Gradu
Sveti Lenart v Slovenskih Goricah, glej Lenart v Slovenskih Goricah
Sveti Lovrenc pod Prožinom, glej Kompole
Sveti Lovrenc /pri Preboldu/ 116, 186, 607, 693, 208 
Sveti Lovrenc /pri Šmarju/, glej Močle
Sveti Marko, glej Čeče
Sveti Martin v Rožni dolini, glej Šmartno v Rožni dolini
Sveti Matevž, glej Šmatevž
Sveti Mihael /pri Sladki Gori/, 126
Sveti Miklavž /nad Laškim/, glej Šmiklavž /nad Laškim/
Sveti Miklavž /pri Gornjem Gradu/, glej Šmiklavž /pri Gornjem Gradu/
Sveti Miklavž /pri Šmarju/, 143
Sveti Miklavž pri Taboru, glej Šmiklavž pri Taboru
Sveti Miklavž pri Škofji vasi, glej Šmiklavž pri Škofji vasi
Sveti Mohor, glej Male Rodne
Sveti Ožbolt /pri Ponikvi/, 33, 115
Sveti Pavel pri Preboldu, glej Prebold
Sveti Peter na Krasu, glej Divača
Sveti Peter na Medvedjem selu, glej Kristan Vrh
Sveti Peter nad Laškim, glej Reka nad Laškim
Sveti Peter pod Kunšperkom, glej Bistrica ob Sotli
Sveti Peter pod Svetimi Gorami, glej Bistrica ob Sotli
Sveti Peter pri Jurkloštru, glej Olešče
Sveti Peter pri Loki, glej Šentjur na Polju
Sveti Peter v Savinjski dolini, glej Šempeter v Savinjski dolini
Sveti Pongrac, glej Pongrac
Sveti Primož /pri Ljubnem/, glej Primož pri Ljubnem, 205
Sveti Primož /pri Studencu/, glej Primož /pri Studencu/, 130 
Sveti Primož /pri Šentjurju/, glej Primož pri Šentjurju,
Sveti Radegunda, glej Radegunda
Sveti Rok ob Sotli, glej Dobovec pri Rogatcu
Sveti Rok /pri Šmarju/, 143, 699
Sveti Rupert /pri Trnavi/, glej Šentrupert /pri Trnavi/
Sveti Rupert /nad Laškim/, glej Šentrupert /nad Laškim/
Sveti Štefan /pri Hrastniku/, glej Turje
Sveti Štefan /pri Šmarju/, 13, 17, 139, 191, 290, 396
Sveti Tomaž /pri Ormožu/, 683 
Sveti Tomaž /pri Šmarju/, glej Brecljevo
Sveti Tomaž /pri Vojniku/, glej Tomaž nad Vojnikom
Sveti Urban, glej Gorica pri Slivnici
Sveti Urh /pri Zagorju ob Savi/, 44, 71, 140
Sveti Vid /nad Valdekom/, 132, 693 
Sveti Vid /pri Grobelnem/, glej Šentvid pri Grobelnem
Sveti Vid /pri Planini/, glej Šentvid pri Planini
Sveti Vid /pri Ponikvi/, glej Šentvid pri Grobelnem
Sveti Vid /pri Sveti Emi/, glej Vidovica 
Sveti Vid /pri Topolšici/, glej Šentvid pri Zavodnju
Svetina, 13, 42, 51, 131, 196, 203, 204, 236, 270, 323, 395, 601, 693, 694
Sveto, 6
Svibno, 49, 90, 118, 204, 377, 379, 693, 697

Š
Šalek, 108, 141, 197, 202, 237, 248, 262, 390, 476, 500, 608, 661, 697, 699, 

701, 712
Šanghaj, 675
Šavna Peč, 409
Šedem, 82, 178, 693
Šedina, 83
Šemnik, 36, 59, 90, 101, 207
Šempeter v Savinjski dolini, 13, 39, 53, 138, 193, 201, 208, 448, 514, 532, 

595, 598, 612, 619, 620, 694 693, 699
Šenbric, 141, 143, 202, 390
Šenek, 263, 477, 697, 712
Šent Andraž pri Velenju, glej Andraž nad Polzelo
Šentflorjan, 65, 132, 575
Šentgotard, 151, 612
Šentilj /pri Velenju/, 41, 66, 141, 197, 201, 607, 659 
Šentilj pod Turjakom, 693, 697, 711
Šentjanž /pri Krmelju/, 165, 177, 495, 496, 498, 610, 616, 693
Šentjanž /pri Rečici ob Savinji/, 89, 205, 693
Šentjanž na Vinski Gori, glej Vinska Gora
Šentjanž nad Štorami, 38, 136, 147, 
Šentjungert, 40, 52, 60, 85, 145, 208, 693
Šentjur /pri Celju/, 6, 13, 19, 54, 73, 89, 92, 122, 134, 155, 173, 179, 183, 

186, 191, 193, 201, 206, 211, 213, 219, 221, 230, 231, 236, 243, 244, 
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286, 298, 301, 360, 407, 418, 419, 435, 451, 452, 504, 517, 520, 525, 
527, 530, 539, 582, 592, 598, 600, 601, 605, 611, 614, 619, 630, 642, 
643, 646, 660, 665, 691, 693, 697, 699, 702, 711

Šentjur na Polju, 53, 75, 101, 158, 191, 204, 205, 409 
Šentlambert, 44, 59, 101, 125, 147, 149, 190, 200, 207 
Šentlenart, 76, 165, 170, 497, 543, 693
Šentožbolt, 151
Šentrupert /nad Laškim/, 12, 15, 136, 139, 151, 170, 178, 204, 287, 

405–407, 589, 603, 607, 693
Šentrupert /pri Trnavi/, 150, 607
Šentvid nad Valdekom, glej Sveti Vid /nad Valdekom/
Šentvid pri Grobelnem, 13, 17, 33, 40, 140, 194, 290, 391, 396
Šentvid pri Planini, 11, 14, 141, 183, 206, 225, 287, 693
Šentvid pri Zavodnju, 42, 72, 157, 202, 608, 693, 694 
Šerovo, 143
Šešče pri Preboldu, 607
Šibenik /Dalmacija/, 681
Šibenik /pri Šentjurju/, 122
Širje, 53, 101, 158, 203, 204, 236, 409, 693, 696, 699, 712
Širska vas, 101, 158
Škalce, 36, 37, 142, 191, 206, 398, 693
Škale, 109, 111, 141, 143, 202, 262, 273, 390, 693, 697
Škalske Cirkovce, 143, 202, 390, 693
Škarnice, 81
Škedenj, 146
Šklendrovec, 161
Škocjan, 402, 610
Škofce, 122, 696
Škofja Loka, 286, 470, 561
Škofja Riža, 81 
Škofja vas, 69, 98, 143, 150, 171, 194, 199, 202, 203, 249, 512, 594, 601, 

643, 693
Škovec, 151
Škrbnik, 76
Šmarčna, 92
Šmarje pri Jelšah, 11, 13, 17, 18, 24, 28, 30, 32–36, 38–42, 50, 54, 58, 

62–64, 66, 76, 77, 83, 84, 89, 93, 94, 96, 110, 111, 114, 115, 117, 119, 
122, 123, 126, 128, 131, 135, 137, 139, 140, 143, 156, 160, 177, 183, 187, 
189, 191, 194, 201, 207, 213, 219, 221, 273, 274, 285–288, 290, 298, 
301, 339, 343–347, 365, 391, 396, 397, 429, 452, 488, 500, 510, 513, 
514, 517, 527, 561, 571, 582, 584, 585, 588, 591, 593, 596, 598, 601, 611, 
614, 629, 642, 643, 646, 665, 691, 693, 697, 699, 711

Šmarje pri Sevnici, 55, 95, 96, 107, 144, 191, 205, 263, 400, 693, 697, 699
Šmarjeta /pri Celju/, 143, 199, 240, 601
Šmarjeta /pri Rimskih Toplicah/, 122, 280, 407, 699
Šmartinske Cirkovce, 141
Šmartno ob Dreti, 46, 144, 159, 182, 205, 496, 692–694
Šmartno ob Paki, 86, 89, 145, 194, 195, 202, 292, 500, 538, 600, 608, 

612, 644, 693, 697, 699, 711
Šmartno pri Litiji, 526
Šmartno pri Slovenj Gradcu, 693
Šmartno v Rožni dolini, 13, 19, 40, 60, 69, 85, 145, 171, 195, 203, 251, 

390, 392, 601, 693, 694, 699
Šmatevž, 75, 86, 208, 607, 693
Šmihel /nad Laškim/, 95, 502, 511, 693
Šmihel nad Mozirjem, 48, 145, 146, 181, 205, 240, 676, 693, 694
Šmiklavž /nad Laškim/, 240, 408
Šmiklavž /pri Gornjem Gradu/, 46, 88, 107, 205, 693
Šmiklavž /pri Vodrižu/, 693
Šmiklavž pri Škofji vasi, 98, 203, 693
Šmiklavž pri Taboru, 38, 50, 134, 208
Šmohor /Avstrija/, 672
Šmohor /pri Laškem/, 120, 236
Šoštanj, 6, 20, 21, 41, 42, 62, 63, 65, 66, 70, 72, 74, 84, 86–88, 99, 

102, 103, 106–109, 111, 120, 121, 128, 132, 141–145, 149, 152, 157, 
175, 179–182, 188, 192, 195, 197, 201, 202, 237, 241, 264, 285, 286, 
290–292, 347–349, 368, 369, 421, 476, 487–490, 493, 500, 504, 515, 
517, 520, 530, 546–548, 552, 554, 558, 571, 574, 582, 585, 593, 596, 
598, 600, 601, 608, 644, 661, 662, 666, 672, 676, 691, 693, 694, 696, 
697, 699, 701, 712

Špitalič, 79, 146, 191, 609
Št. Andraž pri Velenju, glej Andraž nad Polzelo
Št. Gotard, glej Šentgotard
Št. Ilj /pri Velenju/, glej Šentilj /pri Velenju/
Št. Janž na Dolenjskem, glej Šentjanž /pri Krmelju/

Št. Janž na Vinski Gori, glej Vinska Gora
Št. Janž pri Velenju, glej Vinska Gora
Št. Janž pri Žusmu, glej Orehovec
Št. Jungert, glej Šentjungert
Št. Lambert, glej Šentlambert
Št. Lenart /pri Brežicah/, glej Šentlenart
Št. Lenart /pri Zagorju ob Savi/, glej Rodež 
Št. Lenart /v Slovenskih Goricah/, glej Lenart /v Slovenskih Goricah/
Št. Ožbalt, glej Šentožbolt
Št. Vid nad Valdekom, glej Sveti Vid /nad Valdekom/
Štajngrob, 165
Štatenberg, 666
Štore, 69, 131, 136, 147, 148, 155, 171, 196, 369, 389, 395, 422, 448, 512, 

513, 519, 534, 602, 625–627, 643, 694, 699, 711
Štrigova, 678
Štrit, 77, 402
Šumnik, 114
Šutna, 118, 147, 183

T
Tabor /pri Vojniku/, 259, 264, 265, 697, 701, 712
Tabor /pri Vranskem/, 16, 29, 38, 50, 134, 164, 196, 201, 210, 254, 291, 

390, 391, 452, 595, 598, 711, 643, 683, 699
Tajhte, 111
Teharje, 13, 19, 22, 38, 42, 50, 51, 69, 148, 196, 202, 203, 265, 389, 395, 

602, 669, 688, 690, 693, 697, 699, 712
Tekačevo, 15, 42, 49, 58, 119, 207, 693
Telče, 103, 148, 191, 193, 197, 496, 498, 693
Tepanje, 14, 36, 37, 58, 149, 206, 289, 620, 693
Tepanjski vrh, 149
Tepe, 114
Ter, 99, 118, 205, 693
Tešova, 134, 208, 693
Tevče, 104
Tinsko, 13, 160, 207, 290, 693
Tirna, 149, 190, 612
Tirosek, 46, 107, 205, 659, 693
Tlake, 83, 207, 693
Tolsti Vrh, 14, 37, 146, 191, 206, 289, 693
Tomaž nad Vojnikom, 154, 203, 693
Toplice, 44, 71, 374, 376, 426, 612
Topol, 236
Topole, 42, 49, 119, 207, 693
Topovlje, 75, 607
Topolovo, 156
Topolšica, 42, 149, 150, 195, 202, 470, 608, 693, 697, 699
Tovsto, 121, 240
Tratna ob Voglajni, 126
Tratna pri Grobelnem, 54, 89, 122, 206, 693
Trbonje, 711
Trbovlje, 12, 15, 19, 20, 29, 31, 43, 44, 46, 49, 51, 53, 59, 62, 64, 67, 69, 71, 

75, 78, 79, 81, 82, 85, 90, 93, 101, 104, 105, 114, 115, 118, 120, 122, 125, 
133, 140, 147, 152, 155, 158, 161, 172, 173, 175, 180, 181, 184, 185, 187, 
190, 196, 197, 200, 202, 204, 205, 208, 209, 218, 226, 227, 236, 285, 
287, 288, 291, 292, 294, 298, 307, 361, 364, 396, 414, 418, 421, 425, 
446, 448, 449, 453, 460, 487, 502, 503, 505, 508, 509, 525, 526, 536, 
541, 546–550, 552, 558–560, 582, 584, 586, 588, 591–594, 596, 597, 
599, 602, 616–618, 633, 648, 654, 677, 691, 693, 697, 699

Trebče, 57, 112, 137, 168, 184, 207, 211, 384, 693
Trebelnik, 147, 381
Trebež, 72
Trebnje, 94, 103, 148, 151, 165, 321
Tremerje, 47, 69, 80, 203, 204, 602, 693, 696
Trlično, 139, 207, 693
Trnava, 27, 28, 86, 150, 169, 174, 208, 493, 597, 607, 693, 697
Trnje, 76, 170, 693
Trno, 91, 
Trnov Hrib, 133
Trnovec /pri Rečici ob Savinji/, 87, 121, 
Trnovec /pri Sevnici/, 112, 191, 236, 401, 402, 693
Trnovec pri Dramljah, 83, 112
Trnovec pri Slovenski Bistrici, 404
Trnovlje pri Celju, 69, 98, 143, 150, 194, 199, 203, 240, 510, 602, 628, 693
Trnovlje pri Socki, 127, 392, 393 
Trnovo, 240



771771

Trobni Dol, 105, 136, 139, 150, 151, 693
Trojane, 59, 151, 200, 602, 699
Trojno, 104
Trst, 531, 667
Trščina, 103
Trška Gora, 442
Trške Gorce, 83, 207, 693
Trška Gorca, 91, 236
Trzin, 151
Tržič, 349
Tržišče /pri Krmelju/, 94, 103, 148, 151, 191, 197, 205, 289, 292, 495, 496, 

498, 592, 597, 608, 610, 616, 693
Tržišče /pri Rogaški Slatini/, 58, 122, 135, 207, 541, 693
Tuncovec, 36
Turje /pri Hrastniku/, 46, 82, 152, 203, 236, 677, 693
Turn pri Krškem, 699
Turno,  126

U
Učak, 151
Unično, 104
Uniše, 33, 115, 211, 387
Uršlja Gora, 711

V
V Zideh, 151
Vače, 31, 44
Varpolje, 121
Večje Brdo, 81
Velenje, 6, 7, 109, 141–143, 152, 195, 197, 201, 202, 220, 221, 265, 266, 

277, 285, 291, 292, 298, 301, 308, 360, 361, 389, 390, 403, 421, 447, 
452, 458, 470, 490, 500, 504, 528, 538, 542, 546, 552, 554, 558, 573, 
593, 598, 600, 601, 608, 612, 614, 622, 626, 642, 644, 667, 676, 693, 
694, 697, 699, 712

Velika Dolina, 161, 170, 198, 202, 400, 586, 599, 693
Velika Hubajnica, 130
Velika Nedelja, 697
Velika Pirešica, 13, 40, 52, 60, 160, 201, 208, 551, 652, 693
Velika Polana, 522
Velika Raven, 127, 392, 393
Velika Reka, 55
Velika vas pri Krškem, 97, 697
Velike Grahovše, 136, 139
Velike Lašče, 318
Velike Malence, 78, 95, 385
Velike Rodne, 40, 76, 122, 207, 693
Velike Vodenice, 47
Veliki Dol, 152, 178, 245, 410, 693
Veliki Kamen, 14, 152, 178, 184, 190, 237, 245, 287, 410, 693
Veliki Koren, 161
Veliki Lipoglav, 100, 146, 206, 403
Veliki Obrež, 81, 170, 225, 377, 693
Veliki Podlog153, 178, 179, 378, 599, 690, 693
Veliki Raven, 151
Veliki Trn,  131, 161, 178, 198, 204, 293, 599, 690, 693
Veliki Vrh, 86, 145, 202
Veliko Gorelce, 136 
Veliko Mraševo, 135, 153, 178, 183, 612, 693
Veliko Podgorje, 162
Veliko Širje, 101, 158, 409
Velikovec/Voelkermarkt, 317
Velka, 267
Velunja, 237
Veniše, 97
Verače, 14, 111, 207, 287, 380, 693
Verpete, 59, 84, 203, 247, 397, 693
Vešenik, 72, 398
Vetrnik, 14, 30, 94, 152, 207, 287, 384, 410, 693
Vezovje, 91, 92, 206
Videm /pri Krškem/, 129, 153, 158, 176, 178, 179, 187, 198, 204, 225, 245, 

274, 278, 279, 294, 394, 429, 524, 540, 553, 584, 588, 690, 693, 697, 
699, 705, 711

Videm /pri Raki/, 161
Vidina, 139
Vidovica, 128, 207, 693

Vihre, 76
Vinarje, 116
Vine, 106, 392
Vinec, 34, 76
Vinska Gora, 66, 142, 173, 197, 208, 403, 608, 693, 697, 699
Vinska Gorica, 82, 400
Vinski Vrh /pri Slivnici/, 519
Vinski Vrh pri Šmarju, 143, 207
Virštanj, 14, 111, 207, 225, 287, 500, 693
Visoče, 111
Višnja Gora, 330
Višnja vas, 13, 165, 199, 203, 392, 525, 693
Vitanje, 6, 14, 43, 52, 55–57, 99, 108, 125, 128, 154, 191, 198, 206, 211, 

246, 262, 266, 274, 275, 289, 375, 393, 394, 429, 528, 570, 575, 609, 
620, 693, 697, 699, 701, 712

Vitna vas, 73, 170, 693
Vizore, 106, 392
Vode, 396, 505, 546
Vodenovo, 143
Vodice pri Kalobju, 91
Vodice pri Slivnici, 126
Vodiško, 122
Vodriž, 693, 697, 711
Vodruž, 91, 92, 206, 693
Voduce, 126, 206, 693
Vodule, 14, 54, 83, 206, 289, 693
Voglajna, 126, 127
Vojnik, 6, 13, 40, 43, 59, 154, 165, 171, 173, 174, 192, 194, 199, 203, 242, 

244, 249, 259, 369, 390, 392, 393, 427, 428, 435, 436, 448, 477, 510, 
523, 525, 561, 582, 587, 594, 598, 623, 625–627, 643, 645, 691, 693, 
694, 698, 711

Vojsko, 87, 384, 386, 410, 677
Volčje, 72, 129, 170, 236, 693
Voličina, glej Spodnja Voličina
Volog, 134, 144, 255
Volovnik, 97
Vonarje, 13, 128, 207, 290, 693
Vranje, 112, 113, 278, 400–402, 538
Vransko, 11, 12, 16, 27–29, 34, 38, 44, 55, 62, 63, 100, 116, 134, 154, 155, 

199, 201, 208, 255, 275, 285, 291, 323, 328, 331, 350–353, 390, 391, 
452, 536, 571, 582, 583, 595, 596, 598, 612, 643, 668, 674, 691, 693, 
696, 698, 699, 711

Vrba, 82, 400
Vrbina, 129, 153
Vrbje /pri Kostanjevici/, 47, 118, 164, 612
Vrbje /pri Žalcu/, 45, 159, 164, 612, 699 
Vrbno, 134, 155, 193
Vrhovska vas, 147
Vrenska Gorca, 14, 77, 207, 225, 287, 380, 384, 693
Vrh /pri Planini/, 141
Vrh /pri Poljčanah/, 133, 404
Vrh /pri Šmarju/, 143, 191, 207, 693
Vrh /pri Zagorju/, 200
Vrh nad Laškim, 12, 15, 47, 136, 176, 178, 188, 204, 287, 406, 607, 699
Vrh pri Boštanju,  74, 94, 98, 693
Vrhe /pri Celju/, 42, 148, 265, 602
Vrhe /pri Čemšeniški planini/, 38, 43, 50, 79, 85, 134, 207, 208, 693 
Vrhe /pri Šmartnem ob Dreti/, 144
Vrhek, 151
Vrhje, 170, 377, 693
Vrhloga, 404
Vrhnika, 341, 515, 526, 674
Vrhole pri Konjicah, 14, 58, 116, 289
Vrhole pri Laporju, 279
Vrhovnica, 76
Vrhovo, 155, 187, 204, 209, 388, 410, 552, 693
Vrhovska vas, 381
Vrhulje, 131
Vrsar, 627
Vršič, 694
Vršna vas, 13, 207, 290, 693
Vrtača, 47, 118
Vuzenica, 6
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Z
Zabava, 31, 59, 105, 207, 693
Zaboršt /pri Bučki/, 37, 77
Zaboršt /pri Kostanjevici/, 47
Zabrdo, 390
Zabreznik, 36, 79, 90
Zabrež, 104
Zabukovica 37, 88, 97, 156, 208, 384, 504, 607, 693
Zabukovje /pri Frankolovem/, 59, 84, 397, 
Zabukovje nad Sevnico, 15, 112, 113, 162, 191, 199, 205, 226, 289, 292, 

399, 401, 592, 597, 608, 610, 693
Zabukovje pri Raki, 161
Začret, 98, 601, 602
Zadobrova, 98, 143, 602
Zadrže, 143, 693
Zagaj /pri Bistrici ob Sotli/, 57, 137, 207, 211, 693
Zagaj /pri Laškem/, glej Radoblje
Zagaj pod Bočem, 93
Zagaj pri Ponikvi, 33, 115, 206, 211, 237, 387, 693
Zagorica, 526
Zagorje ob Savi, 31, 36, 44, 59, 71, 90, 93, 101, 140, 172, 181, 185, 190, 

200, 207, 208, 226, 229, 291, 294, 364, 374, 376, 421, 426, 449, 453, 
460, 487, 503, 505, 517, 521, 522, 526, 541, 586, 594, 597, 602, 603, 
612, 613, 616–618, 627, 641, 649, 653, 675, 693, 694, 699
Zagorje /na Kozjanskem/, 14, 156, 179, 225, 287, 693

Zagrad, 26, 27, 45, 202, 203, 602, 693
Zagradec,74
Zagreb, 541, 543, 554, 667, 671, 672, 679, 681
Zajasovnik, 134
Zakl, 27, 86, 607
Zakot, 76, 170, 693
Zalog pod Uršulo, 83 
Zalog pri Šempetru, 39, 53, 138, 208, 693
Zaloke, 161
Zaloška Gorica, 32, 60, 109, 607
Založe, 34, 49, 114, 208, 607, 693
Zaplanina, 134, 151, 208, 693
Zapleš, 151
Zastranje, 143
Zavine, 31, 93, 101
Zavinek, 135
Zavode, 135
Zavodna, 42, 69, 602
Zavodnje, 42, 157, 195, 202, 608, 693
Zavratec, 130
Zavrh nad Dobrno, 82, 203, 400, 693
Zavrh pri Galiciji, 40, 60, 85, 145, 195, 607 
Zavrh pri Trojanah, 151
Završe /pri Slovenj Gradcu/, 693
Završe pri Dobjem, 81 
Završe pri Grobelnem, 33, 41, 140, 391
Završje, 81
Zbelovo, 14, 157, 180, 267, 285, 289, 403–405, 575, 696, 698, 701, 712
Zbelovska Gora, 157, 206, 405, 693
Zdole /pri Kozjem/, 14, 30, 77, 94, 96, 207, 225, 287, 384, 693
Zdole /pri Krškem/,157, 158, 204, 293, 394, 599, 609, 690
Zeče /pri Konjicah/,36, 142, 398 
Zeče pri Bučah, 77, 384
Zgornja Brežnica, 279
Zgornja Hudinja, 601, 680
Zgornja Kostrivnica, 15, 93
Zgornja Ložnica, 45, 159
Zgornja Pohanca, 129, 158, 170, 693
Zgornja Polskava, 693
Zgornja Ponikva, 162
Zgornja Pristava, 127, 398
Zgornja Rečica, 120
Zgornja Radelca, glej Radelca
Zgornja Ribnica, 161
Zgornja Sušica, 73, 225
Zgornja Zaplanina, glej Zaplanina 
Zgornje Brezje, 81
Zgornje Gorče, 75, 607
Zgornje Grušovje, 117, 693
Zgornje Grušovlje, 39, 138

Zgornje Kraše, 144 
Zgornje Laže, 14, 133, 206, 289, 404, 693
Zgornje Mladetiče, 151
Zgornje Negonje, 119 
Zgornje Pobrežje, 87, 121, 205, 693
Zgornje Roje, 39, 138
Zgornje Sečovo, 58, 123
Zgornje Selce, 33, 115, 140, 206, 207, 211, 387, 693
Zgornje Tekačevo, glej Tekačevo
Zgornje Tinsko, 160
Zgornje Zavine, 93
Zgornje Zreče, 158
Zgornji Dolič, 132, 693
Zgornji Gabrnik, 49, 93, 207, 693
Zgornji Motnik, 134, 693
Zgornji Obrež, 72, 165, 170, 693
Zgornji Petelinjek, 151 
Zgornji Polšnik, 114
Zgornji Prhovec, 36, 90 
Zgornji Šalek, glej Šalek
Zibika, 13, 17, 186, 201, 207, 290, 396, 602, 693
Zidani Most, 12, 34, 52, 53, 158, 187, 209, 407, 409, 439, 597, 607, 699, 

701
Zlateče /pri Socki/, 127, 392, 393
Zlateče pri Šentjurju, 13, 54, 73, 127, 206, 392, 393, 693
Zleteče, 96, 144
Zlokarje, 151
Znanovca, 135
Znojile, 31, 79, 193
Zreče, 14, 102, 158, 191, 200, 206, 285, 289, 424, 569, 570, 693, 699
Zrkovci, 711
Zverinjak (Brežice), 72, 165
Zvodno, 148, 265, 601, 693

Ž
Žabjek v Podbočju, 135
Žabljek, 279
Žadovinek, 97
Žahenberc, 83
Žalec, 6, 13, 19, 32, 44, 45, 53, 62, 63, 85, 88, 159, 160, 162, 164, 169, 174, 

175, 182, 185, 186, 193, 195–197, 199, 201, 208, 210, 219, 221, 228, 242, 
275, 276, 283, 285, 286, 298, 301, 313, 363, 421, 435, 452, 477, 491, 
493, 504, 509–511, 514, 515, 528, 535, 551, 552, 561, 563, 564, 566, 
582, 583, 590, 595, 596, 598, 601, 607, 611, 612, 614, 619, 620, 622, 637, 
642, 643, 646, 649, 650, 667, 676, 681, 683, 691, 693, 695, 698, 699, 
702, 707, 711

Žebnik, 118, 388
Žegar, 117
Žejno, 78, 385
Želče, 59, 154
Železno, 52, 60, 85, 145, 160, 195, 199, 208, 607, 693
Ženje, 131
Žepina, 98
Žetale, 6, 15, 17, 698
Žiče, 14, 159, 160, 180, 206, 289, 404, 405, 528, 574, 660, 690, 693, 696, 

698, 699, 712
Žigrski Vrh, 74, 102, 191, 400, 693
Žikovca, 121
Živa Gora, 92
Žlabor, 87, 106
Žovnek, 251, 255, 257, 268, 690, 698, 701, 712
Žrelovec, 494
Župa, 22
Župelevec, 170, 245, 377, 380, 384, 693
Žurkov Dol, 55, 102, 191, 400, 693
Žusem, 13, 17, 160, 193, 194, 201, 269, 276, 286, 290, 592, 600, 698, 701, 

712
Žužemberk, 669
Žvarulje, 31, 105



773773

A
Abel Viljem, 541
Abesberg Konrad I. von, 662
Achleitner Jožef, 665
Achleitner Otto, 665
Achleitner [rodbina], 665
Adamovich Karl von, 266, 278
Adelstein Anton, 248
Albert Antun, 514
Alexander Simon, 277
Altenhaus Andrej von, 269 
Altenhaus Apolonija von, 260 
Altenhauser Baltazar, 248
Altenhauser Hans, 248
Altenhauser Jurij, 248
Althaler Josef, 248
Apfalterer [rodbina], 253
Apfaltrern Marija H[…] von, 256
Apfaltrern Suzana, 255
Apprecher Friderik, 250 
Apprecher Hans, 255
Apprecher Jurij, 254
Arbajter Milena, 671
Archer Franz, 269
Artens [rodbina], 249
Arzenšek Matija, 272
Aškerc Anton, 390, 407
Attems [rodbina], 245, 503, 663, 666, 689
Attems Ferdinand, 469
Attems Ignac, 666
Atzla Josef, 503, 505
Auchman […], 392
Auersperg [rodbina], 250, 261, 268
Auersperg Ana Elizabeta, 268
Auersperg Hans, 250
Auffart [rodbina], 257

B
Babenberški Leopold, 278
Babenberžani [rodbina], 242, 250
Bajcer Janez, 526
Barbaro Francesco, 253 
Barbo grofica Evzebija Eleonora, 256
Barclay Betty, 518
Barle Josip, 326, 327, 342, 344
Bartol Anton, 318, 339
Bartol Simon, 258
Bartos Karl, 260
Baš Lovro, 319
Baumgarten Valburga, 243, 277
Baumgartner Robert, 334, 335
Bayer [rodbina], 262
Bayer Jožef Franc, 246, 262, 662
Belej Ivan, 637
Bergmann Maks, 513
Bergmann Walter, 513
Berks Hugo, 244
Berlendis [rodbina], 259
Bill [rodbina], 260
Bischoff-Widderstein Ferdinand, 268
Bissingen grof Ferdinand, 269
Bitenc […] 694
Blanke Otto, 344
Bloudek Stanko, 230
Bobik Boris, 528
Bogenski Hartvig, 246
Bolschwing baron Otto, 260
Bonač Franc, 524
Božič Peter, 694
Bračič Mirko, 398
Bratkovič Andreas, 352

Bratkovič Kazimir, 321, 335, 354
Brauns Viljem, 532
Brečko Hinko, 516
Brenčič Radovan, 673
Brezic Jakob, 253
Breže-Selška Hema, 243, 662 
Breže-Selški [rodbina], 241-243 
Breže-Selški Henrik, 243
Brigido grof Pompej, 662
Brilej Jože, 704
Broz Josip (Tito), 522, 694, 701
Broz Mathias,243
Brsana Franc, 47
Bruck Otto von, 238
Brun Andrie Friderik, 534
Brun Janez, 526
Brzowska Sidonija, 245, 663
Buchwald Pavel von, 269
Burger Franc, 319, 332

C
Cankar Ivan, 629, 674
Carastella Filip von, 263
Cavriani grof Ladislaus, 248
Celjska grofica Katarina, 255
Celjski [rodbina], 241, 248, 250, 251, 259, 262, 264, 265, 268, 269, 276, 

659, 661, 662 
Celjski grof Friderik I., 465
Celjski grof Friderik II., 251, 254, 256
Celjski grof Ulrik II., 701
Cestnik Anton, 694
Chager Diebald von, 659
Chager Truta von, 659
Chamare de Herbuval Johann, 269
Cholewa, Josip, 466
Ciglenečki Slavko, 699
Cilenšek Nada, 384
Cizej [rodbina], 386
Cnobloch baron Edmund, 269 
Conti [rodbina], 259
Conti Ana Marija von, 252 
Conti Johan von, 252
Coronini [rodbina], 266, 278
Cukman […], 694
Curti Franzini [rodbina], 246 
Curti Franzini Johan Anton, 263
Curti baron Leopold, 268, 662
Cvetković Dragiša, 694

Č
Čater Ivo, 525
Čiček pl. Vitanjski Janez, 266
Čokl von Ruhethal Jožef, 268
Črepinšek […], 392
Črnej Janez, 642, 672, 673
Črnomaljski Krištof, 260

Ć
Ćosić Branimir, 470

D
Dalmatin Jurij, 394
Dečko Ivan, 673
Delea Löwenburg grofica Margareta, 248
Delena [rodbina], 245, 663
Deseniška Veronika, 254 
Desillia Domenico, 275
Detiček Jurij, 319, 321, 322
Detiček Juro [ml.], 350
Devinski [rodbina], 249
Dienersperg [rodbina], 246, 259, 260, 265, 266

Kazalo fizičnih oseb
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Dienersperg baron Avguštin, 258
Dienersperg Franc, 259
Dienersperg Hans von, 257, 660
Dietrichstein [rodbina], 265
Dietrichstein Albreht, 243
Dietrichstein Maria Anna, 243, 277
Dobovičnik Franc, 669
Dobrnski Albreht, 246
Dobrnski Andrej, 243, 277
Dobrnski Bertold, 246
Dobrnski Bolfenk, 246
Dobrnski Eberhart, 246
Dobrnski Franc, 246
Dobrnski Henrik, 246
Dobrnski Žiga, 243, 256, 277 
Dobrotinšek [rodbina], 390
Dolenc Milan, 679
Dollacher Viljem, 250
Drasche Wartinberg Heinrich, 502
Drašković [rodbina], 268
Dravograjski Henrik, 271
Dravski [rodbina], 661
Drmelj Alois, 253
Drobnič Antonija, 405
Drobnič Josip, 450
Drukar Avgust, 320, 322, 330
Dteher Janko, 239
Dub Adolf, 246
Dworschak Franz, 277

Đ
Đaković Đuro, 672

E
Eckelheimer Hans, 254
Eckelheimer Jörg, 257
Edler Konrad, 397
Ehrenberg J[…] Ernest von, 263
Einspieler Edi, 702
Eitzing Sholastika von, 264
Ekenštajnski Oton, 262
Es Franc, 673, 674 
Esebeck baron Kristjan, 245, 663

F
Farčnik Ivan, 391
Fayst Gašper, 259
Fenos Zinka, 447
Fieglmüller Leopold, 269
Filafero Leo, 327, 335
Filipič A[…] F[…], 247
Filipič Rudolf, 691
Finschger Josef, 347
Firbas Fran, 355
Fischer Ivan, 323
Flachenfeld [rodbina], 253
Fladnitz [rodbina], 660
Födransperg vitez Franz, 238
Formacher Friderik, 327
Frankopan [rodbina], 245
Freiberger Jakob, 258
Freisteiner Andrej, 255
Freisteiner Magdalena, 255, 258
Frohner Johann, 246
Führenberg [rodbina], 259
Funfkirchen Rudolf, 258
Fürst Franz, 269

G
Gabelkhoven [rodbina], 248, 262, 263
Gabelkhoven baron Johan Jožef , 262, 661 
Gaberšek Edo, 632
Gačnik [rodbina], 265
Gačnik Matija, 246
Gadolla Barbara, 258, 

Gadolla Franz von, 262
Gadolla Johann von, 244
Gaisruck [rodbina], 249, 254
Gaisruck Anton, 267
Gaisruck Elizabeta, 247
Gaisruck Janez, 255
Gaisruck Regina, 243
Gajer Franc, 211
Gajšek Karel, 345
Galle [rodbina], 251, 252 
Galle Ana, 251, 616
Galle Hubert, 251
Galler Sigmund, 264
Gallinger Joachim, 261
Gallo Ferdinand, 264
Gallo von Gallenstein [rodbina], 245, 662
Gärtner Jakob, 260
Gechter Lenart, 263
Gehrenbeck Albrecht, 268
Geipel Edvard, 502, 503
Geiringer H[…], 269
Gerjak Ivan, 239
Gerkman Franjo, 516
Geyer Franc, 511
Giraud Camille, 663
Glinšek Ivan, 680
Glinšek Matevž, 680
Gluk Rafael, 495
Gödel-Lannoy [rodbina], 249
Gödel Rudolf, 249
Gojek Anton, 496
Gole Janez, 166 
Golec Januš, 670
Goličnik Janez, 272
Gollitsch Eduard, 674
Golob Franc, 47
Golob Franjo, 336
Golob Otmar, 317, 328
Göriacher Osvald, 268
Goričan Alojz, 694
Goričar Alojz, 532
Goričar Franja, 667
Goričar Jože, 668
Goričar Leopold, 667
Goričar Matija, 667
Gorišek Gašper, 226
Goriški Ahac, 248 
Gossleth Franc, 531
Götzburg Gustav Göttmann von, 269
Govedič Josip, 330
Grabar,Franc, 671
Grabner Andrej, 503
Gradenecker Tomaž, 255
Gradišnik Armin, 674
Gradišnik Fedor, 674
Gradišnik Luka, 675
Gradneški [rodbina], 245
Gradt Gottfried, 538, 539
Grassl Anton, 248
Grimschitzer Anthony, 662
Gross [rodbina], 251, 258
Gspan Julij, 316, 324
Gubec Matija, 607
Guggenthal [rodbina], 660
Guggenthal Alexander von, 257
Gunkel […],  470
Gunther [rodbina], 264, 662
Gurnik Anton, 263
Guštanjski Hartnid, 251
Guzej Franc, 670

H
Haas Eleonora von, 675
Haas Jožef von, 675
Habicht Antonija, 706
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Habsburški cesar Ferdinand I., 242, 701, 704
Habsburški cesar Ferdinand III., 705
Habsburški nadvojvoda Ferdinand, 23 
Habsburški cesar Friderik III., 23, 244, 251, 256, 465, 466, 662 
Habsburški cesar Franc I., 23, 24, 705 
Habsburški cesar Franc Jožef I., 34, 675, 701
Habsburški nadvojvoda Janez, 701 
Habsburški cesar Jožef II., 22, 24, 466
Habsburški cesar Karel I., 701
Habsburški cesar Leopold I., 705
Habsburški cesar Maksimilijan I, 662
Habsburški nadvojvoda Rudolf, 701
Habsburžani [rodbina], 241, 242, 264, 267, 268, 659, 662
Hackelberg-Landau baron, Rudolf, 258
Hafner Mate, 324, 332
Hanns Karl, 342
Hanželič […], 694
Harnoncourt-Unverzagt grof Hubert d’ , 266, 278
Hauenstein Eberhard, 252
Hauptmann Adolf, 253
Hausmann Jožef Ludvik, 254
Heider Edvard, 541
Heister grof Hanibal, 662
Herberstein-Proskau [rodbina], 266, 278
Herberstein baron Gašper, 256
Herič [rodbina], 262, 661
Herič Baltazar, 266, 277
Hillebrand Jožefa, 255
Hillebrand Peter F[…], 255
Hiris Josef, 348
Hirschhofer Franz, 243
Hocke Friedrich, 532 
Hočevar Janko, 680
Hočevar Josipina, 394, 429
Hočevar Martin, 394, 429
Hohenwart [rodbina], 259 
Hohenwarter Andrej, 251
Hohenwarter Neža, 251
Hohenwarter Štefan, 251, 267
Hohenwart, L[…] J[…] von 255
Hohkraut Alojz, 396
Hohnjec […], 694
Hohnjec Milena, 670
Hollenegg Hans, 661
Holzinger Jožef, 279
Horvat Albina, 668
Horvat Fran, 354, 355
Horvat Janko, 350
Horvat Miran, 668
Horvatič Ivan, 678 
Hostonski Ivan (Janez), 226
Hrašovec [rodbina], 675 
Hrašovec Juro, 675, 694
Hrašovec Milko, 675
Hren Tomaž, 470, 653
Hribernik Franc, 675, 676
Hrovatin Ana, 405
Hudovernik Anton, 324
Hudovernik Vinzenz, 258
Hutter Eliza, 514

I
Ipavec [rodbina], 665
Irkič Ivan, 316
Ivanšek Fran, 336, 353, 355

J
Jabornegg [rodbina], 260 
Jabornegg Sigmund, 247
Jakomini Gašper, 244
Jakše Johann, 258
Janič Maks, 493
Jaut Alois, 267
Jeglič Anton Bonaventura, 694
Jenko Mile, 325, 328

Jereb Dušan, 620
Jereb Janez, 247, 252
Jereb Peter, 332, 333
Jereb Rade, 325, 341
Jeretin Janez, 450
Jezernik Karel, 672
Jezovšek Mihael, 350
Jezovšek Vladimir, 337
Jurak Peter, 694
Jurka Blaž, 403

K
Kačič Ivan, 348
Kacijanar Hans, 264
Kainacher [rodbina], 262
Kalan Andrej, 701
Kalan Ernst, 694
Kapfensteiner [rodbina], 660
Karađorđević kralj Aleksander I., 701
Karničnik Vinzenz, 258
Kardelj Edvard, 448, 502, 503, 505, 648, 698, 701
Kartin [rodbina], 665 
Kartin Herbert, 665
Kastelc Mihael, 662
Katzianowitsch Danijel, 257, 660
Kaučič Jožef, 261
Keglevič Jožefina, 268
Kelhar Franc, 564
Kelher Vencel, 503
Kellner Ferdinand, 261
Kellner Franc, 355
Kerin Milka, 442
Khiesl Hans, 249, 256, 268
Kidrič Boris, 420, 421
Kienberger Anton, 260, 661
Kienberger Niklas, 262, 661
Kieser Karl, 343, 344
Kircher Johan Nepomuk, 263
Kircher Regina, 255
Kislinger Juro, 676
Kladnik Savo, 399, 400, 616
Klančnik Leopold, 525
Klinc Jožef, 505
Knežević Milenko, 670
Kocbek Martin, 326, 342
Kocen Blaž, 387
Kočevar Štefan, 226, 466, 681
Kogan Adolf, 246
Kogej Jakob, 327, 344
Kokal, Franc, 520
Kokol Andre, j344
Kolarič Josip, 403
Kolovrat grof Franc, 246
Kolšek Alenka, 670
Kolšek Avgust, 317
Kolšek Konrad, 680, 681
Kolšek Tone, 670
Kolšek Vinko, 348
Komersinsky [rodbina], 262, 661
Konjiški [rodbina], 249, 267, 659
König Karl, 527
König Siegfried, 527
Korber Mihael, 318, 339
Korošec Anton, 694
Korvin kralj Matija, 662
Košenina Fran, 350
Kosi Anton, 683
Kotnik Josip, 694
Kovač Franc, 702
Kovač Marija, 667
Kovač Vincenc, 251
Krajnc Vekoslav, 345
Kramar Franc, 669
Kramer Rudolf, 318
Kranichberški Seifried, 256
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Kranjc Jožef, 340
Krischan Johann, 16
Krišper Franjo, 354
Križan Ferdo, 345
Krüger-Schuh Josef, 238, 269
Kugy Julius, 694
Kukec Simon, 511
Kumer Karl, 328, 342
Kunšperški [rodbina], 262, 266, 276, 277, 659, 661
Kunšperški Oton, 255

L
Lajakov Žiga, 676
Lajovic Anton, 630
Lamberg Baltazar, 268
Lamberger [rodbina], 262, 661 
Lamberger Friderik, 248
Lamberger Gašper, 253
Lamberger Gregor, 250
Langer [rodbina], 251
Lapp Daniel von, 262, 504
Larisch Anton, 511
Laurich Lovrenc, 518
Lavrič Matej, 239
Laykauf Žiga, 676
Layritz Adolf von, 246
Lazarini baron Franc, 256
Lehniški Liutold, 256
Leißer Jurij, 238
Leitner Kristjan, 267
Lemberški Ditmar, 251
Lemberški Eberhard, 251
Lemberški Nikolaj, 251
Lepšina Slavko, 300
Leskovšek Franc, 504
Lešničar Janko, 681, 682
Leuzendorf Maks Jožef von, 266
Leyser Jurij von, 254
Lichtenberg [rodbina], 266, 277
Lichteneger Bernard, 269
Liechtenstein [rodbina], 266, 267, 277
Liechtenstein Ulrik von 251
Likar Jože, 47
Limbarski Jošt, 255
Limbuški [rodbina], 660
Lindenstamm Schnitzer von, 267
Lindeški Albert, 252
Lindeški Friderik, 252
Lindeški Friedl, 252
Lindeški Hans, 252
Lindeški Henrik, 252
Lindeški Jörg, 252
Lindeški Ludvik, 252
Lindeški Marchel, 252
Lindeški Merclin, 252
Lindeški Örtlein, 252 
Lindeški Wülfing, 252 
Linhart Anton Tomaž, 450
Lorber Josip, 535
Lorger Stanko, 682
Luegel Pavel, 254
Lukman […], 694

M
Mack Ignac, 244
Mages Franz, 504
Mahorič Jožef, 258
Maier Josef, 264
Maister Rudolf, 681, 701
Majdič Josip, 51
Majdič Peter, 255, 512, 669
Malenšek Alojz, 378
Malenšek Fran, 378
Mally Franc Ksaverij, 689 
Malgaj Franjo, 407

Malgaj Herman, 5, 10
Mallagini Dominik239
Mandelstein Alojz von, 245, 663
Marek Josefine, 269
Marenberg [rodbina], 248
Marinček Matija, 349
Marinc Franc, 47
Marini Terezija, 161
Marinko Miha, 536
Markovič Franjo, 681
Marković […], 694
Marn Jože, 612
Marschalek Johan, 256
Mastnak Franc, 332, 333
Matko Vlado, 520
Mauerburg [rodbina], 262, 661
Maurer Franc Ksaver, 263, 505, 541
Maurer Ignac Pavel, 541
Mayerberg [rodbina], 258
Mayr Jožef, 662
Menhart Makso, 345
Mensdorf-Pouilly grof Arthur, 260
Mertinger Ulrik, 248
Metelko Fran, 402
Metz Villjem, 267
Meurer Adolf, 267
Miesbach Alojz, 503
Miglio […], 254
Mihelčič Alojzij, 679, 680, 694
Miheljak Martin, 320
Miklošič Franc, 681
Mindorfer [rodbina], 248 
Mindorfer Andrej, 256
Mindorfer Danijel, 256
Mindorfer Erazem, 256
Mindorfer Jurij, 251, 254
Mislej Anton, 669
Mlaker Ana, 677
Mlaker Rudolf, 677
Moertl Fran, 351
Mordachs Žiga, 256
Moscon [rodbina], 245, 380, 394
Moscon Hans Jakob, 256
Moscon Inocenc, 256, 268, 269 
Moscon Karl Jurij, 250
Moscon Katarina Frančiška, 250
Moscon baron Vid, 250, 662
Mravljak Adolf, 331, 333, 336
Mulej [rodbina], 253, 266 
Mulej Franc, 266
Mullej Julij, 260
Murmayer [rodbina], 260
Mušič Drago, 679
Mutmansdorfer Ahac, 269

N
Nagy Anton, 249
Napotnik Ivan, 447
Narringer Krištof, 662
Natlačen Marko, 694
Neckerman Josef, 226, 466
Nemec Marjan, 377, 378
Negro del [rodbina], 262
Negro Amalija del, 251
Negro Franz del, 268
Negro Niklas del, 251
Neufeldt Karel, 534
Novak Ana, 251
Novak Franc, 258
Novak Rajmund, 249, 263

O
Oblak Ignac, 268
Obračan Krištof, 255
Oesterlein Jožef, 253
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Ogriseg Valdemar, 514
Ogrizek […], 694
Ojstriški Eberhard, 254
Ojstriški Mertl, 254
Ojstriški Uschalk, 254
Okrogar Tone, 376
Omahen Franc, 317
Omersi Joseph, 246, 277 
Omersi Marija, 246
Oppersdorf Edvard, 503
Orešnik Frida, 677
Orožen, Janko, 677
Ortenburg Ulrik von, 256 
Oset [rodbina], 668
Oset Stanko, 668

P
Paljaga Deša, 512, 513
Paljaga Drago, 512, 513
Paradajzer Jurij, 258
Pauer Eberhard, 255
Pauer Gabriel, 266, 278
Peer Franc Jožef, 251
Peer Karel, 251
Pegan Alojzij, 333
Pelikan Josip, 694
Peperko Rudi, 312
Perc Jurij, 274
Perko Anton Vincenc, 255, 277
Perko Matija, 255
Pernegg [rodbina], 262, 661
Perše Jožefa, 263
Petazzi [rodbina], 675
Petazzi Izabela, 269
Peterlin Makso, 318
Peternel Henrik, 645
Petriček Anton, 682, 683
Pfannberg [rodbina], 659
Pichler Anton, 22
Pillich [rodbina], 505
Pilpach [rodbina], 246
Pilpach Marija, 238
Pintar Miha (Toledo), 390, 475
Pintar Mihael, 329
Pinter Alois, 669
Pišečki Ekhard, 256
Pišečki Konrad, 256
Pišečki Viljem, 256
Piuss [rodbina], 255
Planinšek Anton, 539
Plaznik […], 694
Pleiweiss Karel, 334
Pleteršnik Franc, 394
Pleteršnik Maks, 394
Plöschen [rodbina], 259
Pogačnik Janez, 322
Pokorn Nina, 619
Polheim […], 251
Ponebšek Alojz, 337, 345
Ponebšek Janko, 337
Ponichi Friderik de, 660
Ponichi Gundafarus de, 660
Ponichi Hermannus de, 660
Porta Anton, 239
Possek Cecilija, 259
Possek Karel
Poženel Dušan, 411
Prager Ladislav, 268
Prantner Brandenau Janez, 246
Přemysl kralj Otokar II., 242, 250
Presečnik Fran, 343, 351
Prešeren France, 631, 632, 680
Primož Trubar, 407
Prislan Fran, 331
Prunner Krištof, 249

Prunseis Anton, 393
Pšeničnik Miloš, 669, 670
Ptujski [rodbina], 246, 251, 259, 266, 276, 277
Ptujski Friderik, 251, 256, 259
Pucer Anica, 553
Puckl [rodbina], 660
Pučko Jurij, 317
Pučnik Jože, 404
Puthon baron Carl, 267
Putterer Regina, 246
Putzer Pavel, 534
Putz Ulrik der, 267

Q
Qualandro [rodbina], 254

R
Racknitz [rodbina], 262, 661
Rad Friderik, 256
Rajhenburški [rodbina], 245 
Rajhenburški Hans, 268
Rajhenburški Jurij, 256, 662
Rajhenburški Otto, 662
Rakusch Daniel, 555, 692
Rakusch Jožef Vitalij, 555, 692
Ranšperški Uschalk, 251
Rapoc Franz, 349
Raster [rodbina], 246
Ratej Franc, 342, 343
Ratzersberg von Wartenburg Ludwig, 268
Ratz Krištof von, 256
Raumschüssel [rodbina], 260 
Raumschüssel Erazem, 262, 661
Raumschüssel Erhard, 239
Raumschüssel Leonhard, 255, 263
Raumschüssel Marjeta, 262
Ravbar Krištof 255
Rebek Ivan, 538
Rebenburg Johann Händl von, 268
Rebrški Friderik, 255
Rechberg Friderik von, 255
Rednak [rodbina], 520
Regall [rodbina], 254 
Regall Gregor, 249
Reichhold Andreas, 247
Reigersfeldt Franz, 505
Reinisch baron Ignacij, 251
Reiser Albert, 521
Reising [rodbina], 253, 258, 259, 269
Reising Rudolf, 269
Renzenberg Maksimilijana von, 255
Repin [rodbina], 675
Resingen [rodbina], 260, 265
Resingen Ignac, 247
Resingen Johann von, 246
Resingen Terezija, 259 
Reya […], 694
Režek Adolf, 670, 671
Reutenberg [rodbina], 260
Ribar [rodbina], 380
Rifniški Martin, 262, 661
Rindsmaul Ana, 243
Riser Franc, 274
Ritter Adolf, 269
Robida [rodbina], 255
Rogaški [rodbina], 267
Rogaški Hans, 268
Rohr Bernard, 662
Rohrman Josip, 325
Rojec Anton, 358
Rothkirch-Panthen Ferdinand, 264, 662
Rozina Viktor, 326
Ruard, Leopold, 505
Ruard Viktor, 503
Rupret Marija, 447
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Russel William, 269

S
Safner Viljem, 267
Sajovitz Moritz, 320
Salaj Ðuro, 524, 615
Salmič Anka, 560
Sandbauer Johann Karl, 255
Sauer [rodbina], 241, 253, 266, 277
Sauer Hans, 264
Sauer Janez, 238
Savetnigg Michaell, 246
Schaliber Bartolomej, 386
Schauer Eduard, 246
Schaunberški [rodbina], 251, 259
Schaunberški Albrecht, 251 
Schaunberški grof Friderik V., 662
Schaunberški Ivan, 259
Schaunberški Ulrich, 251
Scheidt Polikarp, 269
Schelander Oswald, 677
Schell Franc Edvard, 682
Scheyer Friderik von, 253
Scheyer Jurij, 248, 253
Scheyer Hans, 248 
Scheyer Otilija, 253 
Schmalzhofen Nikolaj, 251
Schmelzer Karel, 259
Schmidl Ignac, 543
Schmidt Gottfried, 343
Schmied Peter, 251
Schmied Terezija, 251
Schnitzer von Lindenstamm Hermann, 264, 267
Schoenwetter Viktor, 334
Schönburg [rodbina], 256
Schönerer Georg von, 701
Schröckinger Lovrenc, 238
Schrott Ahac, 268
Schrott Jakob, 268
Schrott Maksimiljan, 260
Schrottenbach [rodbina], 241, 251, 255, 258, 267, 277
Schrottenbach Hans, 258, 267
Schrottenbach J[…] F[…], 255
Schrottenbach Maksimilijan, 255, 264
Schrottenbach Rudolf von, 263
Schrottenbach Žiga von, 254
Schuerprant Otto, 248
Schütz [rodbina], 543
Schwab Anton, 630
Schwarzenberg Moritz, 323, 352
Schwarz Jernej, 266
Schweiger Karl von, 269
Schweinfuter Peter, 239
Sebriach [rodbina], 661
Seebacher Avgust Friderik, 701
Seidl Hans, 247, 252
Seifried Adam, 252
Seliškar Tone, 405, 446
Senčar Dušan, 317
Senčar Josip, 337
Senica Vilko, 514
Sermage grofica Alexandra, glej Troylus Alexandra
Sernec Josip, 673
Sevnik Ladislav, 337, 338
Sevniški Ivan, 279
Sibenitschkh [rodbina], 265
Siebenbürger Franc Ksaver, 251
Siebenbürger Terezija, 251
Sima Suzana, 226
Simonič Milena, 511
Sirk Karl, 318, 338
Skubic Franc, 255
Skubic Jožef, 255
Skubic Marija, 255
Slomšek Anton Martin, 387, 678

Smerdu Franjo, 470
Sobriacher Žiga,260
Soteški Henrik, 243, 277
Soteški Jošt, 243, 277
Spanheim [rodbina], 250, 661
Stallner Moritz, 477, 525
Stefanovič Erjavec Goga, 453
Stein […], 470
Stein Jakob Haidl von, 258
Steinauer [rodbina], 266
Stepischnegg Jakob Maksimijan, 272
Stermecki Rudolf, 669, 692, 694
Stich Hans, 254
Stoecklinger Konrad, 328, 334
Stojan Ivan, 321
Stopar Janez, 47
Strafella Franc, 338
Stragge Katarina, 247
Strassberger Johan, 252
Strassberger Katarina, 252
Strassberger Marija, 255
Strašek Milenko, 670 
Strauba Jožefa, 279
Strauß Jakob, 238
Stritar Josip, 391
Strossmayer Josip Juraj, 701
Strupi Franc, 555
Stubenberg /rodbina/, 266, 276, 277
Stücker Karel, 258
Sustič Fortunat, 239
Svetina Anton, 323, 349, 351
Svetina Franc, 323
Svibenski Henrik, 256
Swoboda Vilibald, 343, 347

Š
Šaleški Egelof, 261, 262, 661 
Šaleški Nikolaj, 262
Šaleški Oton, 262
Šaleški Seifrid, 661
Škalski Bertold, 262
Škalski Dietrich, 262
Škalski Hartnid, 262
Škraba, Viktor, 339
Šilih Gustav, 390
Škulja Anton, 47
Šlander Vera, 386
Šorli Ivo, 339
Šoštanjski [rodbina], 661
Šoštanjski (Sonensteine) Eberhardus de, 661
Šoštanjski (Sonensteine) Hermannus de, 661
Špan Filip, 96
Šperenberški Albert, 256
Šperenberški Reinprecht, 256
Šperenberški Viljem, 256 
Štefančič [rodbina], 386
Švalja Franc, 47

T
Taafe Eduard von, 701
Talničer Cecilija, 255
Tattenbach [rodbina], 243, 249, 277
Tattenbach grof Žiga, 256
Tavčar Janez, 248
Tavčer Andrej, 238
Tavurez Alojz, 243
Teuffenbach [rodbina], 252 
Teuffenbach baron Ferdinand Leopold, 262
Teuffenbach baronica Jožefa Katarina Elizabeta, 252 
Teuffenbach baron Oton, 262, 661
Teufenburg-Mauerburg Katarina, 247
Themel Franc, 514
Thurn [rodbina], 241, 258, 393, 662
Thurn Friderik, 264 
Thurn Jošt, 267
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Tiran Ernest, 670
Tiselj rodbina, 666 
Tiselj Marjan, 667
Tiselj Tone, 667
Tomažič Ivan Jožef, 694
Tomšič Tone, 475
Toplak Vincenc, 346
Tratnik, Marija, 251
Traungau [rodbina], 242
Traungau Otokar III., 250 
Trautmannsdorf [rodbina], 257, 660
Trebniški Andrej, 662
Trigler Eduard, 266, 278
Troylus Aleksandra, 678
Trubar Primož, 278, 379, 405, 406
Turković [rodbina], 469
Turnski [rodbina], 262, 661
Turnski Engelbert, 262, 661
Turnski Gundakar, 262, 661
Turnski Leopold, 262, 661
Turnski Oton, 262, 661
Turnski Rudolf, 262, 661
Turre Richero de, 262, 661 

U
Uhlich Adolf Gustav, 511, 519
Uhlich Karl Heinrich Gustav, 511
Uhl Wilhelm, 277
Uljanov (Lenin) Vladimir Iljič, 701
Ulrich Franz, 331, 353
Ungerspach, Simon, 243
Ungnad Hans, 245, 268
Urh Karel, 346
Urschenpekh Jurij Krištof, 268
Ušlakar Ivan, 331, 341

V
Vajst Gašper, 255 
Vajst Jošt, 662
Vajst Rudlein, 255
Vajst Rudolf, 255
Valvasor Janez, 250
Valvasor Janez Krištof, 249
Valvasor Maks, 250
Valvasor Mihael, 250
Valvasor Peter, 250
Vasič Konrad, 258
Veber Niko, 566
Veit Matevž, 268
Veršac Franc, 340, 341
Verstovšek Ferdinand, 252
Vetter-Lilijski [rodbina], 250
Vetter-Lilijski Janez Vajkard, 250
Videčnik, Aleksander 694, 704, 709
Vidmar Josip, 701
Viltuški [rodbina], 249, 267
Vimpolšek Josip, 329
Vimpolšek Jožef, 340, 353
Vitovec Jan, 262, 266, 661
Vodušek Matija, 678
Voglar Milena, 560
Vogl [rodbina], 258
Vogl Julijana, 255
Vojniški rodbina, 242
Vormiggini V[…] M[…], 263
Voršič Alojzij, 694
Vošnjak [rodbina], 666 
Vošnjak Josip, 666, 681
Vošnjak Mihael, 666
Vovbrški Herman, 662
Vovbržani [rodbina], 241, 248, 250, 262, 264, 265, 659, 661
Vrabič Mira, 672
Vrabič Olga, 672
Vraz Stanko, 681
Vrezzner Heinczel, 259

Vrunč Franjo, 389

W
Wagen Felicijan, 243
Wagen Hans, 255, 264
Wagen [rodbina], 241, 258
Wagensperg [rodbina], 268
Wagensperg Hans Sigmund, 268
Wagner Hubert, 346, 347
Wagner Sigmund, 243
Waldburg Eberhard, 245, 663
Walland Johann, 267
Walsee [rodbina], 249, 662
Walter Franz, 352
Wayd Boštjan, 239
Wechsler Jurij Seifrid, 268
Weber Ivan, 611
Weichselberger Žiga, 250
Weinberger Henrik, 513
Weiner Julius, 692
Weisseneck Ortolf von, 239 
Weißpriach Andrej, 243
Weitzer Jan, 534 
Weltz Mihael, 255 
Welzer [rodbina], 265, 662 
Welzer Moritz, 257 
Welzer von Eberstein Krištof, 251 
Welzer von Eberstein Viktor, 251, 257, 660 
Westen [rodbina], 532
Westen Adolf, 535
Westen Adolf [ml.], 535
Westen Avgust, 535
Wiesthaler Herman, 354
Wildenstein [rodbina], 243, 250, 277, 660
Windischgrätz Koloman, 258, 268
Windischgrätz Krištof, 258 
Windischgrätz Rupert, 268
Windischgrätz knez Weriand, 243, 249, 256, 277, 660
Wintershofen [rodbina], 261, 505
Wintershofen Karel, 253
Wittenbach Nepomuk Gustav, 255
Wittenbach rodbina, 255 
Wixler Leopold, 672
Wokalitsch Hans, 257, 660
Wokaun Josef, 226
Wokaun Karolina, 226
Wolfsauer Dietrik, 662
Woschnagg Franc Ksaver, 666
Woschnagg Franc Mihael, 662, 666
Woschnagg Marjana, 662
Woschnagg [rodbina], 515, 665, 666
Wurmbrand Leopold, 244
Wutt Karl, 669

Z
Zagožen Anton, 494
Zavolavšek Anton, 496
Zavolavšek Marija, 496
Završnik Hubert, 329, 330
Zbelovski [rodbina], 267
Zidanšek Martin, 528
Zidanšek Miloš, 605
Zlatar Frey Damir, 453
Zobec […], 694
Zollern Eitelfritz, 248
Zrinjski Peter, 469
Zupan Ignacij, 405 
Zupančič Beno, 649
Zupanc [rodbina], 667 
Zupanc Jožef, 667
Zupanc Mihael, 667

Ž
Žgank [rodbina], 667 
Žgank Janez, 667
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Žgank Terezija, 667
Žovneška Katarina, 662
Žovneški [rodbina], 23, 248, 250, 251, 254, 256, 262-264, 268, 659 
Žovneški Friderik, 256, 262, 661, 662
Žovneški Gebhard, 268
Župan Franc, 47


