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A.100 UPRAVA 
 

Z javno upravo lahko označimo celotno dejavnost, ki omogoča uresničevanje veljavnega 
pravnega reda in zagotavlja opravljanje vseh javnih zadev v državi, tj. zadev, ki se opravljajo 
neposredno v javnem interesu. Po dualistični teoriji se javna uprava deli na državno upravo 
(tudi centralno, ker obsega vse državno ozemlje in vse upravne veje ter je vodena enotno iz 
enega centra) in samoupravo. Upravno oblast v državi oziroma zadeve javne uprave 
opravljajo poleg državnih organov (državna uprava) tudi posebna samoupravna telesa 
(samouprava), ki predstavljata sestavne dele javne uprave. 

Območje, ki je danes v pristojnosti PAM, je bilo v preteklosti pod staro avstrijsko in madžarsko 
upravo. Z uveljavitvijo fevdalnega sistema je bilo ozemlje razdeljeno na fevdalne gospoščine, 
ki so bile po svoji velikosti in strnjenosti posesti zelo različne. V zgodnji fevdalni dobi se pojavi 
kot temeljna upravno-gospodarska enota vas s svojim ozemljem, imenovana župa ali županija. 
Načeloval ji je župan kot najnižji upravno-gospodarski organ. Kasneje so več županij povezali 
v višjo obliko upravno-gospodarske enote – urad, ki mu je načeloval od fevdnega gospoda 
postavljen upravnik ali oskrbnik. Uradi so praviloma obsegali zaokroženo strnjeno ozemlje, ki 
ga je običajno predstavljala naravna geografska enota.  

V 14. in 15. st. so pomembnejši gospodarski in politični dejavnik postala mesta in večji trgi. 
Pojma mesto in trg sta se v zgodovini spreminjala. V srednjeveških mestih, trgih, gospoščinah, 
samostanih in županijah je bila skrb za dokumentacijo tesno povezana s pridobivanjem 
različnih privilegijev. Trgi in mesta na Štajerskem, med njimi tudi Maribor, so t. i. starejše 
dokumente deponirali že v drugi polovici 19. st. v arhivu v Gradcu.  

Splošni družbeni in politični razvoj v Evropi, ki je terjal ukinitev preživelih fevdalnih ustanov, 
je prisilil cesarsko oblast na Dunaju, da je izvedla reforme, ki so se odražale v organizaciji 
novih državnih, upravno-političnih in sodnih organov. Jožefinske reforme v 18. st. so 
odpravile dotedanji sistem volitev in sestavo organov. Izvoljena je bila ožja skupina volilcev, 
ki je dobila ime magistrat. 20. 9. 1850 je bil izdan posebni odlok o razglasitvi novih občin 
(sosesk), ki so postale temelj nove upravne ureditve po letu 1848. Prave državne organe so 
predstavljale posebne upravno-politične enote (okrajna glavarstva, okrajni uradi). Višja 
stopnja upravno-politične oblasti so bili okrožni uradi, ustanovljeni leta 1748. Mariborsko 
okrožje je obsegalo s Slovenci naseljen del Vojvodine Štajerske, razdeljeno pa je bilo na 6 
okrajnih glavarstev.  

Država Srbov, Hrvatov in Slovencev je skoraj v celoti prevzela prejšnjo organizacijo sosesk ali 
občin. Nekaj sprememb je nastalo le pri okrajnih glavarstvih, ki so se preimenovala v sreska 
poglavarstva. Uvedba diktature leta 1929 je povzročila tudi reorganizacijo upravno-politične 
ureditve. V letih 1933–1934 so bile izvedene komasacije občin. Pri tem so marsikje opustili 
načelo nedeljivosti katastrske občine, občine pa so postale bistveno večje. Oblikovale so se 
praviloma po naravnih posebnostih in družbenem razvoju tradicionalno povezanih območij. 
Sreska poglavarstva so se preimenovala v sreska načelstva, v nekaterih primerih pa je bil 
spremenjen tudi njihov obseg. Že nekaj dni po okupaciji leta 1941 je oblast nad severovzhodno 
Slovenijo prevzel šef civilne uprave, ki je razpustil občinske odbore in odstavil slovenske 
župane, politični komisarji pa so začeli postavljati nove župane predvsem iz vrst domačih 
folksdojčerjev in kulturbundovcev. Začasno so zadržali še staro upravo. Že 18. 6. 1941 je šef 
civilne uprave izdal uredbo o novi upravni razdelitvi, ki je pričela veljati 1. 7. 1941. Poleg 
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mestnega okrožja Maribor sta bili še podeželski okrožji Maribor in Ptuj. Večini krajev in k. o. 
so določili nemška imena. Odpor proti okupatorju je vodila Komunistična partija, ki je dala 
pobudo za ustanovitev Osvobodilne fronte kot množične organizacije. Teritorialna 
razporeditev odborov OF je pomenila hkrati prostorsko organiziranost nove revolucionarne 
oblasti. Odbori OF so opravljali funkcijo narodnoosvobodilnih odborov (NOO), kakor jim jo je 
namenil odlok predsedstva SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih 
narodnoosvobodilnih odborih iz leta 1944 (Ur. l. SNOS, št. 2/44). Po osvoboditvi so bile 
izvedene volitve v krajevne narodnoosvobodilne odbore (KNOO), ki so na našem območju 
potekale od junija do avgusta 1945. Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz leta 1945 
je Slovenijo razdelil na štiri okrožja: ljubljansko, celjsko, novomeško in mariborsko. Območje 
mariborskega okrožja se je ujemalo z današnjo opredelitvijo severovzhodne Slovenije in je bilo 
razdeljeno na devet okrajev. Osnovna politična in samoupravna enota nove oblasti je bil 
KNOO, ki se je leta 1946 preimenoval v krajevni ljudski odbor (KLO). Leta 1949 je bilo 
ozemlje LRS upravno razdeljeno na glavno mesto Ljubljana, na goriško, ljubljansko in 
mariborsko oblast, na okraje, mesta, izločena iz okrajev, mestne rajone in kraje. V letu 1952 so 
bili odpravljeni majhni KLO, organizirane pa večje občine. Pomembnejša reorganizacija je bila 
opravljena leta 1955. Zmanjšalo se je število okrajev (na območju PAM sta ostala samo še 
Maribor in Murska Sobota) in občin, dobili pa smo večje občine – komune. Leta 1957 se je k 
okraju Maribor priključil Ptuj, leta 1962 pa še Murska Sobota. Leta 1965 so bili v SRS okraji 
odpravljeni. V letih 1955–1966 ustanovljene velike občine do konca leta 1977 niso doživele 
večjih sprememb. Kot naravno in gospodarsko zaokrožene enote so predstavljale temeljno 
celico upravno-politične državne in samoupravne teritorialne organizacije. V njih pa zaradi 
velikosti ni mogla priti do izraza samoupravna aktivnost občanov, zato so bile v letih 1964–
1965 neobvezno ustanovljene krajevne skupnosti (KS). Po Ustavi iz leta 1974 je ustanavljanje 
KS postalo obvezno. Razvoj krajevne samouprave in še posebej uvedba delegatskega sistema 
sta v praksi pokazala, da se v velikem KS niso mogli razvijati samoupravni socialistični odnosi 
in da je bilo težko uveljaviti vso vsebino delegatskega sistema. Ta spoznanja so sprožila proces 
delitve velikih KS na več manjših. Ena izmed oblik prenašanja državnih funkcij na družbo je 
bila ustanovitev samoupravnih interesnih skupnosti (SIS). To je bila organizacija, kjer so 
delovni ljudje in občani zadovoljevali lastne in skupne potrebe ter interese. V njih so 
usklajevali delo predvsem na področju družbenih dejavnosti in nekaterih gospodarskih 
področjih.  

Nastanek samostojne in neodvisne države Republike Slovenije ter sprejetje ustave leta 1991 je 
prineslo spremembe v dotedanjih temeljih družbene ureditve in družbe. Odpravljene so bile 
družbena lastnina kot prevladujoča oblika lastnine ter koncepcije združenega dela in 
delegatskega sistema. Podana je bila osnova za uvedbo klasične lokalne samouprave 
zahodnoevropskega tipa. Uvajanje lokalne samouprave je bilo eno izmed najpomembnejših in 
najzahtevnejših nalog v novi državi. Ustanavljanje novih občin je terjalo določila o pristojnosti 
občin. Zato so bile sprejete spremembe in dopolnitve zakona o upravi, na osnovi katerih so se 
1. 1. 1995 organizirale upravne enote (UE), ki so izvajale naloge države na lokalnem nivoju, 
občine pa so samostojno opravljale lokalne zadeve javnega pomena, ki so jih določile s 
splošnimi akti ali pa so bile določene z zakonom.  
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A.110  NAJVIŠJE PREDSTAVNIŠKE, ZAKONODAJNE 
IN IZVRŠILNE TER AVTONOMNE OBLASTI 

 

Narodni svet za Slovenijo je bil ustanovljen 16. 8. 1918 v Ljubljani in je predstavljal vrhovno 
politično organizacijo, katere namen je bil pripraviti združitev Slovencev s Hrvati in Srbi v 
samostojno državo. Narodni svet je bil razdeljen na odseke (finančni, aprovizacijski, 
organizacijski, propagandni, ustavnopravni, prometni, administrativni, gospodarski in 
kulturni) ter pododseke. Na podlagi sklepa, ki ga je izdal ustavnopravni odsek dne 28. 10. 
1918, je prevzel oblast za prehodno obdobje. Od oktobra dalje so po vseh pomembnejših krajih 
ustanovili okrog 130 krajevnih Narodnih svetov. Narodni svet je imel svoje pokrajinske 
odseke in tako je bil 26. 9. 1918 ustanovljen pokrajinski odsek za Štajersko v Mariboru, poleg 
njega pa so delovali še pokrajinski odseki za Koroško v Velikovcu (Völkermarkt), za 
Primorsko pa v Trstu in Gorici. Narodna vlada SHS za Slovenijo je bila imenovana 31. 10. 
1918 in je predstavljala najvišje upravno oblastvo na področju takratne Slovenije. Po združitvi 
Države SHS s Kraljevino Srbijo in Črno goro je Narodna vlada dne 27. 12. 1918 podala odstop, 
20. 1. 1919 pa je bila imenovana nova Deželna vlada za Slovenijo, ki je imela mnogo manjše 
pristojnosti. Tudi deželna vlada se ni dolgo obdržala. Vidovdanska ustava je predvidela 
ustanovitev Pokrajinske uprave za Slovenijo (1921–1923), ki bi naj predstavljala upravno 
oblastvo za prehodno obdobje. Vidovdanska ustava, uredba o razdelitvi države na oblasti, 
zakon o občni upravi in zakon o oblastni in sreski samoupravi so bili temelji za novo upravno 
ureditev. Z uredbo o razdelitvi Kraljevine SHS na oblasti z dne 26. 4. 1922 in sklepom 
ministrskega sveta z dne 3. 12. 1923 je bila ukinjena Pokrajinska uprava za Slovenijo. Njene 
pristojnosti sta prevzeli veliki županstvi v Mariboru in Ljubljani. Likvidacija pokrajinske 
uprave in ministrskih uradov se je začela šele konec decembra 1923 in v začetku leta 1924, 
dokončno pa se je izvršila v letih 1924 in 1925, pa še to nepopolno, saj je nekaj uradov ostalo 
podrejenih neposredno ministrstvom, npr. gradbena direkcija, agrarna direkcija, posamezne 
institucije ministrstva za socialno politiko in rudarsko glavarstvo. Z Zakonom o razdelitvi 
Kraljevine Jugoslavije na upravna območja (Ur. l. Dravske banovine, št. 100/29) je bila 
ustanovljena Banska uprava Dravske banovine, ki je ponovno združila slovensko ozemlje v 
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eno upravno enoto. Banska uprava je vodila posle obče uprave na drugi stopnji in banovinske 
samouprave, kakor tudi banovinski proračun ter razne državne zadeve. Bila je razdeljena na 
osem oddelkov. Kot samostojno oblastvo v okviru banovine pa je delovala Začasna državna 
uprava razlaščenih veleposestniških gozdov v Ljubljani, ki je bila ustanovljena na podlagi 
zakona o likvidaciji agrarne reforme z dne 19. 7. 1931 in Pravilnika o upravi razlaščenih 
gozdov. Gozdove je izročila delno v upravljanje gozdnim upravam v Črni, Kočevju in Straži 
pri Novem mestu, nekatere pa je upravljala sama neposredno. Na podlagi 26. člena Zakona o 
banski upravi je bil ustanovljen Banski svet kot banov posvetovalni organ. Banski svet je imel 
50 članov, ki jih je imenoval minister za notranje zadeve. Organizacijo, delovanje in poslovnik 
banskega sveta je urejal posebni pravilnik. Banski svet se je sestajal enkrat letno. Na svojih 
sejah je razpravljal o banovinskem proračunu. Kot banov posvetovalni organ ni imel pravice, 
odločati o proračunu, lahko pa je dajal predloge in nasvete. Poleg tega je razpravljal tudi o 
drugih vprašanjih banovinskega področja. Ustava z dne 3. 9. 1931 je banovinsko samoupravo 
postavila na širšo podlago. V vsaki banovini kot samoupravnem telesu sta odtlej poslovala 
banovinski svet in banovinski odbor. Banovinski svet se je volil vsaka štiri leta, izmed članov 
pa je bil izvoljen banovinski odbor kot samoupravni izvršilni organ.  

Slovenijo je kmalu po zasedbi leta 1941 že upravljala vojaška okupacijska uprava. Razkosanje 
Slovenije je bilo določeno že pred napadom na Jugoslavijo, dokončno pa je Hitler razdelil 
Slovenijo 12. 4. 1941 v svojih navodilih o razdelitvi Jugoslavije. Spodnjo Štajersko in Gorenjsko 
naj bi dobila Nemčija. Za Štajersko in Gorenjsko je Hitler izbral isti okupacijski sistem, kot ga 
je pred tem že uvedel v zasedenih francoskih pokrajinah. Tako je 14. 4. 1941 za šefa civilne 
uprave za Spodnjo Štajersko imenoval štajerskega gauleiterja NSDAP in državnega 
namestnika Sigfrieda Uiberreitherja, ki je tega dne prevzel svoje posle. Urad pooblaščenca 
državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru je bil ustanovljen z odredbo Šefa 
civilne uprave z dne 22. 4. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ, Nr. 5/1941). Urad je imel 
tri splošne oddelke (biro vodje urada, zemljiški urad in upravni oddelek) ter šest strokovnih 
oddelkov (za kmetijstvo in gozdarstvo, trgovino in obrt, industrijo, denarne ustanove, 
zavarovalnice ter hišne in zemljiške parcele). Urad je imel svoje izpostave ali podružnice, med 
katerimi je bila najpomembnejša v Brežicah. Ta ureditev pa ni bila po volji vodje urada 
državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Berlinu, zato je prišlo do reorganizacije. Naloga 
urada je bilo upravljanje zaplenjene imovine deportiranih Slovencev in naseljevanje Nemcev. 
Kasneje je urad dobil še nalogo deportiranja tistih Slovencev, ki po presoji Nemcev niso bili 
sposobni za ponemčenje, ter sorodnikov partizanov in ustreljenih talcev. Za množično 
deportacijo Slovencev je okupator ustanavljal preseljevalne štabe, prvi je bil ustanovljen v 
Mariboru. Ta je imel nalogo preseliti vse »tujerodne elemente«. V okviru preseljevalnega štaba 
v Mariboru je deloval tudi Pooblaščeni zastopnik hrvaške vlade za preseljevanje. Po uvedbi 
zasedbene uprave, ki naj bi bila le začasna, do formalnopravne priključitve rajhu je bil v 
Mariboru ustanovljen urad varnostne policije in varnostne službe za celotno Spodnjo 
Štajersko. Leta 1941 je v Mariboru delovala podružnica hrvaškega kulturnega društva 
Napredak, ki jo je vodil Dragutin Paljaga. 9. 5. 1941 je predstavnik društva nemške oblasti 
zaprosil, da društvu odobrijo status zastopnika vseh Hrvatov na Spodnjem Štajerskem. Tako je 
iz društva Napredak nastalo predstavništvo NDH v Mariboru, ki je imelo status konzulata, in je 
kot takšno delovalo do konca junija 1941, ko je Paljaga postal častni konzul NDH v Mariboru 
in se je predstavništvo tako uradno preimenovalo v Častni konzulat NDH v Mariboru. Nemci 
so z uradnim začetkom delovanja konzulata določili njegove naloge. 13. 11. 1941 so nemške 
oblasti Častni konzulat v Mariboru uradno preimenovale v Konzularno agencijo NDH v 
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Mariboru. Skrčene so bile naloge Konzularne agencije, ki so se nanašale na vidiranje 
prepustnic. Konec leta 1942 je bila Konzularna agencija NDH v Mariboru degradirana v 
Socialno predstavništvo NDH v Mariboru in je spadala pod upravo Konzulata NDH v 
Gradcu. S tem so se spremenila tudi pooblastila agencije. Socialno predstavništvo NDH v 
Mariboru je s svojim delom prenehalo maja 1945. 

Arhivsko gradivo najvišjih predstavniških, zakonodajnih in izvršilnih ter avtonomnih oblasti 
je v PAM zastopano za obdobje med leti 1918–1941 le fragmentarno, z izjemo fonda Narodni 
svet za Štajersko. Velika večina gradiva teh instanc se hrani v ARS. V PAM pa je po predaji 
večine arhivskega gradiva okupacijskih provenienc v MNOM ostalo le nekaj gradiva iz tega 
obdobja.  
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A.114 URADI KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1918–1941 
 

BANSKI SVET DRAVSKE BANOVINE 

Signatura: PAM/0097 

Kraj: Ljubljana 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1931–1939 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Stenografski zapisniki zasedanj banskega sveta Dravske banovine 1931–1937, 1939; 
proračuni 1933–1935; poslovniki; poročila. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko po posameznih letih.  

Historiat fonda: Večino gradiva fonda Banski svet Dravske banovine hrani ARS. 

Historiat ustvarjalca: Banovina je bila po zakonu o banski upravi samostojno pravno telo s 
posebnimi ustanovami in uradništvom, ki ji je načeloval ban. Po 26. členu zakona o banski 
upravi je imela vsaka banovina svoj banski svet, ki je bil banov posvetovalni organ. Banski 
svet je imel 50 članov, ki jih je imenoval minister za notranje zadeve. Organizacijo, 
delovanje in poslovnik banskega sveta je urejal posebni pravilnik. Banski svet se je sestajal 
enkrat letno. Na svojih sejah je razpravljal o banovinskem proračunu. Kot banov 
posvetovalni organ ni imel pravice odločati o proračunu, lahko pa je dajal predloge in 
nasvete. Poleg tega je razpravljal tudi o drugih vprašanjih banovinskega področja. Ustava z 
dne 3. 9. 1931 je banovinsko samoupravo postavila na širšo podlago. V vsaki banovini kot 
samoupravnem telesu sta odtlej poslovala banovinski svet in banovinski odbor. Banovinski 
svet se je volil vsaka štiri leta, izmed članov pa se je izvolil banovinski odbor kot 
samoupravni izvršilni organ. 

 

NARODNI SVET ZA ŠTAJERSKO 

Signatura: PAM/0096 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1918–1919, [1920–1924]  
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi 1918–1920; spisi 29. 9.–8. 11. 1918, 26. 11. 1918–17. 2. 1919; zapisniki Narodnega 
sveta za Štajersko. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano kronološko na nivoju arhivskih enot. 

Historiat ustvarjalca: Narodni svet za Slovenijo je bil ustanovljen 16. 8. 1918 v Ljubljani in je 
predstavljal vrhovno politično organizacijo, katere namen je bil pripraviti združitev 
Slovencev s Hrvati in Srbi v samostojno državo. Na ustanovnem zboru je bil za 
predsednika izvoljen Anton Korošec. Narodni svet je bil razdeljen na odseke (finančni, 
aprovizacijski, organizacijski, propagandni, ustavnopravni, prometni, administrativni, 
gospodarski in kulturni) ter pododseke. Na podlagi sklepa, ki ga je izdal ustavnopravni 
odsek 28. 10. 1918, je prevzel oblast za prehodno obdobje. Od oktobra dalje so v vseh 
pomembnejših krajih ustanovili okrog 130 krajevnih Narodnih svetov. Narodni svet je imel 
svoje pokrajinske odseke in tako je bil 26. 9. 1918 ustanovljen pokrajinski odsek za Štajersko 
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v Mariboru, poleg njega pa so delovali še pokrajinski odseki za Koroško v Velikovcu 
(Völkermarkt), za Primorsko pa v Trstu in Gorici. Z odredbo celotne Narodne vlade SHS v 
Ljubljani (Ur. l. NV SHS v Ljubljani, št. 36/19) so bili razpuščeni vsi narodni sveti v 
območju Narodne vlade SHS v Ljubljani, razen Narodnega sveta v Ljubljani. 

 

VELIKI ŽUPAN MARIBORSKE OBLASTI 

Signatura: PAM/0094 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1921–1927 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi: splošna korespondenca 1921–1927. 

Historiat fonda: Večino gradiva fonda velikega župana mariborske oblasti za obdobje 1923–1929 
hrani ARS.  

Historiat ustvarjalca: Vidovdanska ustava, uredba o razdelitvi države na oblasti, zakon o občni 
upravi in zakon o oblastni in sreski samoupravi so bili temelji za novo upravno ureditev. Z 
uredbo o razdelitvi Kraljevine SHS na oblasti z dne 26. 4. 1922 in sklepom ministrskega 
sveta z dne 3. 12. 1923 je bila ukinjena Pokrajinska uprava za Slovenijo. Njene pristojnosti 
sta prevzeli veliki županstvi v Mariboru in Ljubljani. Likvidacija pokrajinske uprave in 
ministrskih uradov se je začela šele konec decembra 1923 in v začetku leta 1924, dokončno 
pa se je izvršila v letih 1924 in 1925, pa še to nepopolno, ker je nekaj uradov ostalo 
podrejenih neposredno ministrstvom, npr. gradbena direkcija, agrarna direkcija, 
posamezne institucije ministrstva za socialno politiko in rudarsko glavarstvo. Mariborska 
oblast je z rednim delom pričela v začetku leta 1924. V njeni pristojnosti so bile vse zadeve, 
ki so bile izvzete iz pristojnosti srezov in niso bile v pristojnosti ministrstev in njihovih 
uradov. Veliki župan je bil tudi nadzorna in pritožbena instanca za oblastva obče uprave. 
Kot nosilca oblastne samouprave je moral veliki župan v zadevah posebnega lokalnega 
značaja upoštevati oblastni odbor. 

 

ZAČASNA DRŽAVNA UPRAVA RAZLAŠČENIH VELEPOSESTNIŠKIH 
GOZDOV V LJUBLJANI, GOZDNA UPRAVA V ČRNI 

Signatura: PAM/0098 

Kraj: Črna na Koroškem 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1926–1930], 1931–1941 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Anketa o stanju kmetijstva 1938; predlogi za sečnjo gozdov; gospodarski načrti; spisi: 
kmetijskega in gozdarskega oddelka, začasne državne uprave razlaščenih veleposestniških 
gozdov križevačke imovine v Bjelovarju ter posestva Esterhazy 1926–1929, veleposestva 
Thurn Valsassina 1935–1940, nadarbine Št. Janž pri Dravogradu 1933–1935, veleposestva 
Thurn Vincenc 1932. 

Historiat fonda: Gradivo Začasne državne uprave razlaščenih veleposestniških gozdov v Ljubljani 
hrani tudi ARS. 
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Historiat ustvarjalca: Kot samostojno oblastvo v okviru banovine je delovala začasna državna 
uprava razlaščenih veleposestniških gozdov v Ljubljani, ki je bila ustanovljena na podlagi 
zakona o likvidaciji agrarne reforme z dne 19. 7. 1931 in Pravilnika o upravi razlaščenih 
gozdov. Gozdove je delno v upravljanje izročila gozdnim upravam v Črni, Kočevju in 
Straži pri Novem mestu, nekatere pa je upravljala sama neposredno. 

 

 

A.118  URADI OKUPACIJSKIH IN 
KOLABORACIONISTIČNIH OBLASTI  
1941–1945 

 

POOBLAŠČENEC DRŽAVNEGA KOMISARJA ZA UTRJEVANJE NEMŠTVA NA 
SPODNJEM ŠTAJERSKEM, URAD V MARIBORU 

Signatura: PAM/0128 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1941–1945 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški 

Vsebina: Zadeve zemljiškega urada. 

Historiat fonda: Gradivo fonda Pooblaščenec državnega komisarja za utrditev nemštva je PAM leta 
1959 predal v MNOM. Kljub temu je nekaj gradiva še ostalo znotraj drugih fondov 
okupacijske provenience, ki je bilo pozneje izločeno in ponovno združeno v fond 
Pooblaščenec državnega komisarja za utrditev nemštva, urad Maribor. Del gradiva fonda 
hrani tudi ARS. 

Historiat ustvarjalca: Urad pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Mariboru je 
bil ustanovljen z odredbo Šefa civilne uprave z dne 22. 4. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt 
des CdZ, Nr. 5/1941). Za vodjo urada je bil postavljen SA Obersturmbandführer Erwin 
Seftschnig. Urad je imel sedež v današnji Sodni ul. in je bil organiziran v tako imenovane 
splošne in strokovne oddelke. Splošni oddelki so bili: biro vodje urada, ki je bil zadolžen za 
izdelavo pravnih temeljev za delo ustanove in je zastopal vodjo urada; zemljiški urad, ki je 
bil zadolžen za pripravo analiz zemljiških razmer, cenitev kmetijskih in gozdnih obratov 
ter izvrševanje predhodnih del za planiranje; upravni oddelek, ki je bil zadolžen za vodenje 
knjigovodskih in računovodskih poslov. Strokovnih oddelkov je bilo šest, in sicer za 
kmetijstvo in gozdarstvo, trgovino in obrt, industrijo, denarne ustanove, zavarovalnice in 
hišne ter zemljiške parcele. Urad je imel svoje izpostave ali podružnice, med katerimi je 
bila najpomembnejša v Brežicah. Opisana ureditev pa ni bila po volji vodje urada 
državnega komisarja za utrjevanje nemštva v Berlinu, zato je že maja 1941 v Maribor prišel 
SS Sturmbandführer Wilhelm Laforce, ki je prevzel delo v že nekoliko reorganiziranem 
uradu. Seftschnigu sta ostala neposredno podrejena osrednji pravni oddelek in osebni 
referent vodje urada, Laforce pa je prevzel personalni oddelek, upravo, oddelek za tisk in 
arhiv, prometni oddelek ter statistični oddelek. Strokovni oddelki so se preimenovali v 
glavne oddelke po vzoru osrednje ustanove v Berlinu. Novi glavni oddelki so bili: I. za 
usmerjanje ljudi, II. zemljiški urad, III. za gospodarstvo, IV. za hišne in zemljiške parcele, 
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V. za kmetijstvo in VI. za finance. Naloga urada je bilo upravljanje zaplenjene imovine 
deportiranih Slovencev in naseljevanje Nemcev. Kasneje je urad dobil še nalogo 
deportiranja tistih Slovencev, ki po presoji Nemcev niso bili sposobni za ponemčenje. 

 

POOBLAŠČENEC ZA VPRAŠANJE DELA ŠEFA CIVILNE UPRAVE ZA SPODNJO 
ŠTAJERSKO 

Signatura: PAM/0121 

Kraj: Maribor 
Količina: 14 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1941–1945 
Tekoči metri: 1,4 
Jezik: nemški 

Vsebina: Spisi: upravni, podjetij, strok; okrožnice. 

Sistem ureditve: Fond je urejen na podlagi registraturnega načrta resorja za delo okupatorjeve 
uprave, ki je ohranjen v fondu. Osnovne skupine načrta so upravni spisi, spisi o podjetjih 
in spisi strok. Upravni spisi so razdeljeni na skupine po načelu decimalne klasifikacije, šifre 
so arabske številke. Spisi podjetij in spisi strok so po tem načrtu razdeljeni na skupine 
obrtnih strok, ki jih je določila statistika. Skupine so označene z rimskimi številkami, 
podskupine pa z rimsko številko skupine in arabsko številko podskupine.  

Historiat fonda: Del gradiva je arhiv pridobil takoj po osvoboditvi s terena, del pa je dobil od 
PMM.  

 

POOBLAŠČENI ZASTOPNIK HRVAŠKE VLADE ZA PRESELJEVANJE MARIBOR 

Signatura: PAM/0124 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1941 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški 

Vsebina: Zapisniki; splošna korespondenca; delovne beležke; organizacija preseljevanja 
Slovencev 1941. 

Historiat ustvarjalca: Za množično deportacijo Slovencev je okupator pričel z ustanavljanjem 
preseljevalnih štabov in prvi je bil ustanovljen v Mariboru. Imel je nalogo preseliti vse 
»tujerodne elemente«. Štab je vodil komandant varnostne policije in varnostne službe Otto 
Lurker. Urad je imel tri referate. Prvi je popisoval osebe, ki jih je bilo potrebno izgnati, ter 
preverjal njihovo narodnost in politično prepričanje, drugi je imel nalogo rasno preiskovati 
osebe, predvidene za izselitev, in ugotavljati njihovo sposobnost za ponemčenje, tretji 
referat pa je tehnično izvajal deportacije. Pooblaščeni zastopnik hrvaške vlade za 
preseljevanje je deloval v okviru preseljevalnega štaba v Mariboru. 
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PREDSTAVNIŠTVO NEODVISNE DRŽAVE HRVAŠKE V MARIBORU 

Signatura: PAM/0123 

Kraj: Maribor 
Količina: 7 arhivskih škatel, 41 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1941–1945 
Tekoči metri: 2,5 
Jezik: nemški, slovenski, hrvaški 

Vsebina: Spisi: splošna korespondenca 1941–1945, zaupni spisi 1944–1945, strogo zaupni spisi 
1941–1945; gospodarska poročila 1941; upravna razdelitev NDH; knjižne izdaje predpisov; 
periodika; delovodniki: splošni 1942–1945, zaupnih spisov 1941–1945, strogo zaupnih 
spisov 1941–1945; dnevniki pologov; blagajniški delovodniki 1943–1945; dnevnik 
zagrebškega zbora 1942; spominska knjiga prve obletnice NDH; osebni imenik članstva 
1942–1944; knjige: izdanih vizumov, izdanih prepustnic 1942–1945. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko. Strogo zaupni spisi za leta 1941–1945 so popisani 
na nivoju dokumenta. 

Historiat ustvarjalca: Leta 1941 je v Mariboru delovala podružnica Hrvaškega kulturnega društva 
»Napredak«, ki jo je vodil Dragutin Paljaga. 9. 5. 1941 je predstavnik društva zaprosil 
nemške oblasti, da društvu odobrijo status zastopnika vseh Hrvatov na Spodnjem 
Štajerskem. Tako je iz društva »Napredak« nastalo predstavništvo NDH v Mariboru, ki je 
imelo status konzulata, ki je kot takšen deloval do konca junija 1941, ko je Paljaga postal 
častni konzul NDH v Mariboru in se je predstavništvo tako uradno preimenovalo v Častni 
konzulat NDH v Mariboru. Konzulat je najprej deloval v današnji Cankarjevi ul. 16 v 
prostorih odvetnika Kumbatovića. Nemci so z uradnim začetkom delovanja konzulata 
določili njegove naloge, ki so bile: zaščita Hrvatov pred nemškim nasiljem, zaščita 
svobode, življenja in imetja tu živečih Hrvatov, sodelovanje z delegacijo domobranskih 
častnikov, razne intervencije pri nemških oblasteh in sklic konference v zvezi z interesi tu 
živečih Hrvatov, izdajanje pismenih priporočil za preselitve v NDH in preko njega ter za 
potovanje v NDH in preko njegovega teritorija, vidiranje prepustnic za potovanje v NDH, 
dajanje ustnih informacij v zvezi z vojnim stanjem, pisne intervencije zaradi ukinitve 
poverjenikov in zaplemb imetja Hrvatom ter dopisovanje z Ministrstvom za zunanje 
zadeve NDH in nemškimi oblastmi na Spodnjem Štajerskem. Na željo predsednika 
Komisije za razmejitev NDH in Tretjega rajha pa je Konzulat sodeloval tudi pri vprašanjih 
razmejitve na Spodnjem Štajerskem. Avgusta 1941 se je Konzulat zaradi povečanega 
obsega dela preselil v nove prostore na današnji Grajski ul. 5. Avgusta 1941 je v Gradcu 
pričel delovati Konzulat NDH, katerega področje dela je obsegalo Štajersko, Koroško in 
tako imenovano »Nemško Kranjsko«. Ker je imel konzulat v Mariboru značaj častnega 
konzulata, je bil tako podrejen konzulatu v Gradcu, čeprav je še naprej zadržal svoj položaj 
in obseg dela. 13. 11. 1941 so nemške oblasti Častni konzulat v Mariboru uradno 
preimenovale v Konzularno agencijo NDH v Mariboru. Področje delovanja Konzularne 
agencije je bilo ozemlje Slovenije, ki ga je anektiral Tretji rajh. Skrčene so bile naloge 
Konzularne agencije, ki so se nanašale na vidiranje prepustnic. Nemške oblasti in 
Ministrstvo za zunanje zadeve NDH so bili prepričani, da bo Konzularna agencija kmalu 
prenehala z delom, vendar je le-ta imela vedno več dela, še posebej po podpisanem 
sporazumu o preseljevanju hrvaških državljanov med NDH in Tretjim rajhom, ki je bil 
podpisan 12. 11. 1941. Naloga agencije je bila dajanje informacij Hrvatom v zvezi s 
sporazumom, poleg ostalih nalog pa je bila še vedno zadolžena za interveniranje pri 
nemških oblasteh v zvezi z zaplembami imetja ali v primerih aretacije Hrvatov. Konec leta 
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1942 je bila Konzularna agencija NDH v Mariboru degradirana v Socialno predstavništvo 
NDH v Mariboru in je spadala k upravi Konzulata NDH v Gradcu. S tem so se spremenila 
tudi pooblastila agencije, ki je bila pooblaščena za izdajo in izmenjavo izseljenskih potnih 
listin in njihovo vidiranje. Socialno predstavništvo ni smelo vidirati potnih listin tujih 
državljanov in v svojem imenu izdajati potnih listin ali drugih dokumentov, prav tako pa 
ni smelo izdajati vizumov državljanom NDH. Nemške oblasti so lahko v vsakem trenutku 
pregledale delo Socialnega predstavništva, ki ni smelo pisati političnih poročil, vso pošto 
za Ministrstvo za zunanje zadeve NHD pa je moralo pošiljati preko Konzulata v Gradcu. 
Konec leta 1944 se je Socialno predstavništvo preselilo v današnjo Ul. Vita Kraigherja 17, v 
začetku leta 1945 pa je del prostorov preselilo v Tomšičevo ul. 7. Socialno predstavništvo 
NDH v Mariboru je s svojim delom prenehalo maja 1945.  

 

ŠEF CIVILNE UPRAVE ZA SPODNJO ŠTAJERSKO 

Signatura: PAM/0129 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1941–1945 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški 

Vsebina: Okrožnice; navodila; spisi: urada za šolstvo, pooblaščenca za propagando in tisk, 
različni načrti; splošna korespondenca; odredbe; Verordnungs- und Amtsblatt. 

Historiat fonda: Gradivo, ki je z izjemo gradiva pooblaščenca za vprašanja dela ohranjeno zgolj 
fragmentarno, je arhiv dobil s terena takoj po osvoboditvi leta 1945.  

Historiat ustvarjalca: Slovenijo je kmalu po zasedbi že upravljala vojaška okupacijska uprava. 
Razkosanje Slovenije je bilo določeno že pred napadom na Jugoslavijo, dokončno pa je 
Hitler razdelil Slovenijo 12. 4. 1941 v svojih navodilih o razdelitvi Jugoslavije. Spodnjo 
Štajersko in Gorenjsko naj bi dobila Nemčija, za Štajersko in Gorenjsko pa je Hitler izbral 
isti okupacijski sistem, kot ga je pred tem že uvedel v zasedenih francoskih pokrajinah. 
Tako je 14. 4. 1941 za šefa civilne uprave za spodnjo Štajersko imenoval štajerskega 
gauleiterja NSDAP in državnega namestnika Sigfrieda Uiberreitherja, ki je tega dne prevzel 
tudi svoje posle. Sedež svoje uprave si je uredil v prostorih tedanje realke. Šef civilne 
uprave je imel obsežne pristojnosti in je bil neposredno podrejen Hitlerju. Bil je tudi edini 
odredbodajalec za zasedeno pokrajino, saj so zakoni in odredbe veljali le, če jih je objavil v 
svojem uradnem listu in izrecno vpeljal z odredbami in razglasi. Močan centralističen 
položaj si je zagotovil s splošnim strateškim načrtom, ki je podajal smernice posameznim 
uradom, izdajal je uredbe in predpise ter se skliceval na redne štabne razgovore, ki so se jih 
udeleževali posamezni pooblaščenci. Vsak šef civilne uprave je imel svoj urad, ki so ga 
sestavljali pooblaščenci za posamezne veje javne uprave kot npr. šolstvo, gospodarska 
vprašanja, finančno upravo, veterinarstvo, delovna vprašanja, gospodarstvo. Imel je nekaj 
podrejenih organov, in sicer akcijski štab v Gradcu, ki je imel posvetovalno vlogo, 
nacionalno-političnega referenta za naloge ponemčevanja, ki ga je imel v svojem uradu ves 
čas, pooblaščenca državnega komisarja za utrjevanje nemštva ter urade oborožene 
eksekutive (orožništvo, varnostna služba …). Organizacija urada šefa civilne uprave se je v 
glavnem ujemala z organizacijo uradov namestnikov v Gradcu. 15. 11. 1941 je šef civilne 
uprave svoj sedež iz Maribora prenesel v Gradec. 
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UKINITVENI KOMISAR ZA DRUŠTVA, ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA NA 
SPODNJEM ŠTAJERSKEM 

Signatura: PAM/0122 

Kraj: Maribor 
Količina: 148 arhivskih škatel, 22 knjig 

Informativna pomagala: inventar 

Ohranjeno gradivo: 1941–1943  
Tekoči metri: 15 
Jezik: slovenski, nemški (gotica) 

Vsebina: Ukinitveni spisi (vprašalniki o društvu, odloki o ukinitvi, statuti); zapisniki društev; 
blagajniške knjige. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po zaporednih številkah ukinitvenega spisa–
dosjeja. 

Historiat fonda: Gradivo Ukinitvenega komisarja za društva, organizacije in združenja na 
Spodnjem Štajerskem je 5. 12. 1963 predal PMM. Manjši del fonda hrani ARS. 

Historiat ustvarjalca: V prvih dneh okupacije aprila 1941 je šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko 
Uiberreither imenoval ukinitvenega komisarja za društva, organizacije in združenja na 
Spodnjem Štajerskem. Imenovani so bili tudi pooblaščenci ukinitvenega komisarja. Proces 
ukinjanja društev je tekel počasi in postopoma. Prvo društvo je bilo ukinjeno 25. 9. 1941, 
zadnje pa 15. 11. 1944. Premoženje ukinjenih društev je bilo večinoma namenjeno 
»izgradnji« Spodnje Štajerske in ga je prevzela pokrajinska blagajna NSDAP v Gradcu. 
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A.130  DRŽAVNE IN AVTONOMNE LOKALNE OBLASTI 
DO SREDE 20. STOLETJA 

 

V 14. in 15. st. so mesta in večji trgi postali vse pomembnejši gospodarski in politični dejavnik, 
zato so jih deželni knezi in zemljiški gospodje začeli podpirati in pospeševati njihov razvoj s 
tem, da so jim s posebnimi privilegiji zagotavljali delno ali popolno samoupravno avtonomijo. 
V 13. st. je sodnika še imenoval zemljiški gospod kot svojega predstavnika, od 14. st. dalje pa 
ga je le še potrjeval. Kar je veljalo za pravico do izbire sodnika, je veljalo tudi za pravico do 
izbire mestnega sveta. V 14. st. so se začela razvijati tudi sodišča magistratov. Ponekod so 
imela značaj deželskih sodišč, praviloma pa so delovala s pristojnostjo patrimonialnih sodišč. 
Njihov delokrog je obsegal pravde, sirotinske zadeve in zapuščine. Ukinjena so bila šele s 
cesarskim patentom 4. 3. 1849 oz. s cesarsko odločbo 14. 6. 1849. V 17. st. je položaj članov v 
mestnem svetu postal dosmrten, zato so bile volitve in podobni postopki manj pomembni. V 
18. st. so jožefinske reforme za mestno avtonomijo prinesle velike spremembe. Odpravljen je 
bil dotedanji sistem volitev in sestava organov. V večjih mestih je bil uveden mestni odbor, ki 
je pod nadzorstvom okrožnega urada volil župana in tri do štiri svetnike. Voliti je bilo moč le 
med tistimi, ki so že prej dobili od državnih organov potrdilo o tem, da imajo potrebne 
kvalifikacije. Izvoljena ožja skupina je dobila ime magistrat. Manjša mesta in trge so podredili 
kateremu do zemljiških gospostev. V okviru sodnih reform Jožefa II. so v letih 1784–1785 
ukinili tudi mestna sodišča. Civilno sodstvo so izvrševali mestni magistrati, kolegijski organi, 
ki so bili sestavljeni iz sodnega predstojnika in najmanj štirih svetnikov (odvisno od števila 
prebivalcev, obsega poslov in premoženjskega stanja občine). Sodnega predstojnika in 
svetnike so volili zastopniki meščanov. Kadar ti pogoji niso bili zagotovljeni, so morali 
prenesti sodstvo na bližnje krajevno sodišče, to je na preurejeno sodišče bližnjega zemljiškega 
gospostva. Lokalna oblast se je tako z mest in trgov prenesla na nabornookrajne oz. pozneje 
okrajne gosposke. Okrajni komisariati so morali za območja krajev, ki so jih imenovali občine, 
nastaviti rihtarje kot pomožne organe. Občinsko predstojništvo je bilo sestavljeno še iz dveh 
zastopnikov, ki ju je izvolila občina. Rihtarji in zastopniki so tako po letu 1814 ostali edini 
upravni organi v mestih in trgih. Po marčni revoluciji leta 1848 so se mestne samouprave 
organizirale v okviru splošnih predpisov provizoričnega zakona o občinah iz leta 1849. 

Za okrepitev deželnoknežje oblasti je bilo potrebno v posameznih deželah ustanoviti oblastva, 
ki bi bila odvisna le od vladarja. Marija Terezija je izvedbo reforme zaupala grofu Friederichu 
Wilhelmu Haugwitzu. Tako je leta 1748 v avstrijskih deželah prišlo do splošne upravne 
reforme, ki je bila povezana s splošno vojaško in davčno reformo. Kot enega najdaljnosežnejših 
vidikov Haugwitzove upravne reforme v letih 1748/49 lahko označimo tudi popolno 
preureditev delovanja nižjih upravnih organov. Ustanovitev okrožnih uradov (1748–1849) je 
dejansko pomenila ureditev izpostav deželnoknežje centralne uprave in je omogočila 
osamosvojitev monarha od deželnih stanov, katerih posredovanje je do tedaj potreboval za 
vzdrževanje stika z mnogimi svojimi podložniki. Pod strogim nadzorom okrožnih uradov so 
bili v sledečih desetletjih mesta, trgi in stanovske zemljiške gosposke naravnost vključeni v 
deželnoknežjo upravo. Delovanje okrožnih uradov je sovpadalo z obdobjem pravnega 
absolutizma, v katerem je bila poudarjena centralna oblast monarha. S tem je bil ustvarjen 
birokratski aparat v deželah, in to na stopnji, kjer stanovi še niso imeli svojih oblastev. Okrožni 
uradi so bili popolnoma odvisni od navodil iz centra. Na ozemlju Štajerske jih je bilo 
ustanovljenih pet s sedeži v Judenburgu, Brucku na Muri, Gradcu, Celju in Lipnici, ki jo je leta 
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1750 zamenjal Maribor. V teritorialni razdelitvi okrožnih uradov je prišlo kasneje do nekaterih 
sprememb, prav tako pa se je pod Jožefom II. okrepil njihov pomen, saj so jim poleg davčne, 
vojaške in šolske uprave zaupali tudi zadeve zemljiškogosposkih podložnikov, nadzor nad 
gospostvi in mesti, gospodarstvo, policijske zadeve in drugo (npr. nadzor nad župnijami in 
verskimi ustanovami, odpravo praznoverja, nadzor nad procesijami in upoštevanjem 
praznikov, splošno varnost, saniteto, volitve županov in sodnikov, nadzor nad merami in 
težami (meroslovje), gasilskimi zavodi, cenami življenjskih potrebščin in njihovo kvaliteto). 
Leta 1805 so jim odvzeli nadzor nad šolstvom, okoli leta 1820 pa so jim pridružili še okrožne 
blagajne. Poleg okrožnih glavarjev in komisarjev so pri uradu delovali še šolski komisar, 
zdravnik, ranocelnik in babica. Kot upravna oblastva na srednji deželni stopnji so se okrožni 
uradi dokaj dolgo obdržali. Delovali so do leta 1849. 

Še preden je bilo leta 1850 namesto gubernija za Vojvodino Štajersko ustanovljeno deželno 
namestništvo za kronsko deželo Štajersko, je bila leta 1849 izvedena ločitev uprave od sodstva 
in nova organizacija na nivoju okrajev. Prejšnjih pet okrožij so nadomestili s tremi okrožnimi 
vladami (obstajale so v letih 1849–1860) s sedeži v Gradcu, Brucku na Muri in Mariboru. 
Okrožni vladi v Mariboru je bila v politično-pravnem oziru podrejena vsa Slovenska Štajerska. 
Vsako okrožje je bilo sestavljeno iz okrajnih glavarstev, ki so pokrivala nekdanje okrajne 
gosposke in kasneje novonastale občine. Za sodstvo na prvi stopnji so bila prvič zadolžena 
okrajna sodišča, pri čemer se je vsak politični okraj delil na dva do šest sodnih okrajev. 
Okrožne vlade so imele nadzor nad politično upravo in sodstvom, predstavljale pa so drugo 
pritožbeno instanco nad odločitvami okrajnih uradov. Na prvi instanci niso imele večjih 
pravic sprejemanja odločitev, so pa izdajale dovoljenja za dodatne tedenske sejme in določene 
obrtne in industrijske obrate. Konec leta 1859 je prišlo do odločitve o razpustu okrožnih 
oblastev; mariborsko okrožje je prenehalo poslovati konec aprila 1860. Kompetence okrožne 
vlade so se razdelile med državno namestništvo in okrajne urade.  

Temelj nove upravne ureditve po letu 1848 so postale občine, podlago za njihov nastanek pa je 
dal »provizorični zakon o občinah« z dne 17. 3. 1849 (RGBl, 170/1849). Krajevna občina je bila 
sestavljena iz več katastrskih občin. Dokončno so bile oblikovane do junija 1850, istega leta pa 
so se pričele tudi volitve v občinske zastope. Konec leta 1851 je bila z decembrskim patentom 
razveljavljena marčna ustava, kar je pomenilo uvedbo strogo centralizirane absolutistične 
monarhije. Za krajevne občine je to pomenilo popolno omejitev njihove samostojnosti. Načela 
za organizacijske uredbe v kronovinah avstrijskega cesarstva (RGBl, 4/1852) so podala tudi 
temelje delovanja občin vse do leta 1861. Nov zakon, izdan 5. 3. 1862 (RGBl, 18/1862), je začrtal 
določila in organizacijo občin ter predstavljal osnovo za občinske rede in občinske volilne 
rede. Na podlagi zakona je bil 2. 5. 1864 sprejet Občinski red za Štajersko in z manjšimi 
spremembami je ostal v veljavi vse do nove zakonodaje po letu 1918. Zakon iz leta 1862 je 
urejal vrste občin, njihovo delovno področje, občinske organe, razmerje občinskih organov do 
državnih in drugih avtonomnih organov. Ključni organ občine je bil občinski zastop, ki sta ga 
sestavljala občinski odbor in občinsko predstojništvo. Že zakon iz leta 1849 je predvideval, da 
lahko imajo pomembnejša mesta svoje statute, zakon iz leta 1862 je to razširil tudi na 
zdravilišča, od leta 1867 pa je bila izbira prepuščena deželni zakonodaji. Delovanje teh 
statutarnih občin je bilo določeno v njihovih statutih. Na podlagi Pregleda katastralnih in novo 
urejenih krajnih občin v kronovini Štajerski (Landesgesetz- und Regierungsblatt für das Kronland 
Steiermark, XXI/1850, 378) je bilo na območju mariborskega okrožja leta 1850 kar 600 krajevnih 
občin, leta 1854 pa, povzeto po Ukazu ministrov notranjih zadev, pravosodja in financ z dne 
31. 1. 1854, s katerim se je razglašala politična in sodna uredba Vojvodine Štajerske, 592 
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krajevnih občin (Deželni vladni list za vojvodino Štajersko, št. 27 z dne 8. 2. 1854, slovenski 
prevod z dne 11. 4. 1854). Na sedanjem slovenskem delu Koroške je bilo leta 1850 
organiziranih 7 krajevnih občin. Tem so se okoli leta 1890 pridružile še 4 krajevne občine.  

Okrajna glavarstva (1850–1854) so začela delovati leta 1850 na podlagi cesarskega odloka o 
načelih za organizacijo političnih upravnih oblastev iz leta 1849 (RGBl, 259/1849). Na 
Štajerskem je delovalo 19 okrajnih glavarstev, od tega 6 na ozemlju Slovenske Štajerske 
(Brežice, Celje, Ljutomer, Maribor, Ptuj in Slovenj Gradec). Okrajna glavarstva so predstavljala 
prvo upravno instanco v vseh političnih zadevah. Pristojna so bila za upravnopolitične 
zadeve, med njimi policijske, obrtne, šolske, kulturne in druge zadeve, sodstvo pa je delovalo 
ločeno od njih. Okrajna glavarstva so prenehala z delovanjem, ko so z ministrsko uredbo z dne 
10. 1. 1853 v letu 1854 odpravili ločitev uprave od sodstva na nižji stopnji in uvedli mešane 
okrajne urade.  

Ustanovitev mešanih okrajnih uradov (1854–1868), ki so nadomestili stara okrajna glavarstva 
in okrajna sodišča, je predvidevala Uredba o organizaciji in pristojnosti okrajnih uradov z dne 
19. 1. 1853 (RGBl IV/10, 1853). Z njihovo ustanovitvijo sta bili združeni upravna in sodna 
oblast. Okrajni uradi so pričeli s svojim delom na podlagi Ukaza ministrov notranjih in 
pravosodnih zadev o začetku delovanja okrajnih uradov na Štajerskem, Koroškem in 
Kranjskem (RGBl LXXXII/241, 1854). Z uredbo ministrstev za notranje zadeve, pravosodje in 
finance o politični in sodni organizaciji Štajerske z dne 31. 1. 1854 (RGBl VIII/27, 1854) je bilo 
na področju celotne Štajerske ustanovljenih 64 okrajnih uradov, mariborsko okrožje pa je bilo 
razdeljeno na dvajset okrajev (Maribor, Sv. Lenart, Slovenska Bistrica, Konjice, Rogatec, 
Ljutomer, Ormož, Gor. Radgona, Ptuj, Slovenj Gradec, Šoštanj, Marenberg (Radlje ob Dravi), 
Celje, Vransko, Jelšovec, Gor. Grad, Brežice, Sevnica in Kozje). Njihove kompetence so se 
nanašale tako na upravo kot tudi na področje civilnega in kazenskega sodstva. Okrajni uradi 
so v svojih okrajih predstavljali najnižjo stopnjo oblasti. Pristojnosti okrajnih uradov so bile 
razdeljene na upravne zadeve, sodne zadeve in finančno-davčne zadeve, med katerimi je bilo 
področje upravnih zadev najobširnejše. Osnove za organizacijo državnih stavbnih služb so 
bile izdelane leta 1860 in so predpisovale tudi stvarne in teritorialne pristojnosti okrajnih 
stavbnih uradov. Na Štajerskem je bilo ustanovljenih devet stavbnih uradov, tisti v Mariboru, 
Celju in na Ptuju so sodili v pristojnost mariborskega okrožja. Ukinjeni so bili leta 1868 v 
okviru reform državne uprave, njihove naloge pa so bile prenesene na okrajna glavarstva. 
Okrajni stavbni uradi so skrbeli za gradnje, financirane iz javnih sredstev, sredstev dežele, 
okrožja, okraja ali občin. Bili so zadolženi za pripravo strokovnih mnenj in nudenje strokovne 
pomoči pri naravnih nesrečah. Izvajali so komisijske oglede, obravnavali ali risali načrte, 
nadzorovali ali vodili gradnje ter izvajali kolavdacije. 

Na podlagi zakona z dne 19. 5. 1868 o ustroju političnih upravnih oblastev (RGBl XVII/44, 
1868), ko je prišlo do dokončne ločitve sodstva in uprave, so ponovno oživela okrajna 
glavarstva (1868–1918), ki so začela delovati 31. 8. 1868. Na Slovenskem Štajerskem je bilo tako 
ustanovljenih šest okrajnih glavarstev (Ljutomer, Ptuj, Maribor, Slovenj Gradec, Celje, Brežice), 
ki so jih zaradi velikosti dotedanjih okrajev združili. Okrajna glavarstva so v naslednjih letih 
doživela še nekaj manjših sprememb. Z odlokom z dne 9. 7. 1899 sta Konjice in Mozirje postala 
politični ekspozituri Celja, še istega leta pa je začelo poslovati tudi okrajno glavarstvo v 
Konjicah. Po mirovni pogodbi v St. Germainu leta 1919 so skoraj vsa okrajna glavarstva 
nekdanje Spodnje Štajerske pripadla Kraljevini SHS.  
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Po razpadu Avstro-Ogrske okraji niso doživeli bistvenih sprememb. Na podlagi naredbe 
poverjeništva za notranje zadeve iz leta 1918 so bila vsa državna oblastva, posebej okrajna 
glavarstva, dolžna poslovati tako kot do spremembe leta 1918, v njihovi organizaciji ni prišlo 
do bistvenih sprememb. Leta 1922 so se okrajna glavarstva na podlagi Zakona o obči upravi 
(Ur. l. Pok. upr. za Slovenijo, 49/1922) preimenovala v sreska poglavarstva. Prav tako sta bila v 
tem času ljubljanski oblasti dodeljena od bivše Štajerske okraj Brežice in novi okraj Laško. 
Okraji Maribor, Celje in Ptuj so bili zelo veliki, zato so bili ustanovljeni novi okraji Maribor 
desni breg, Maribor levi breg, Laško, Gor. Grad in Šmarje pri Jelšah, v katerih so na odrejenih 
sedežih sredi leta 1924 začela poslovati okrajna glavarstva. Šestemu januarju 1929 je sledila 
zakonodaja, ki je prinesla pomembne upravne reforme (Ur. l. Ljubljanske in Mariborske 
oblasti, 76/1929). Vse slovensko ozemlje, ki je bilo leta 1922 razdeljeno na dve oblasti, je bilo 
zopet združeno v eno upravno enoto – Dravsko banovino. Upravno je bila razdeljena na 25 
srezov (Brežice, Celje, Črnomelj, Dol. Lendava, Dravograd (s sedežem Prevalje), Gor. Grad, 
Kamnik, Kočevje, Konjice, Kranj s sresko izpostavo v Škofji Loki, Krško, Laško, Litija, 
Ljubljana okolica, Ljutomer, Logatec, Maribor desni breg, Maribor levi breg, Murska Sobota, 
Novo mesto, Ptuj, Radovljica, Slovenj Gradec in Šmarje pri Jelšah). Sreska načelstva so bila 
obča upravna oblastva, v katerih je bila združena vsa obča uprava, ki je obsegala vse posle 
razen tistih, ki so bili v pristojnosti sodišč, finančnih in vojaških oblastev in kjer država ni 
nastopala kot nosilec oblasti, ampak kot podjetnik. V srezu je bil nosilec obče uprave sreski 
načelnik. Za posamezne upravne panoge so mu bili dodeljeni posebni strokovni organi: 
politično-upravni uradniki in strokovni referenti za kmetijstvo, veterinarstvo, zdravstvo, 
prosveto, gozdarstvo in tehnični referenti. Tako je bila vsa obča uprava združena pod istim 
vodstvom in nadzorstvom. Sreska načelstva so bila oblastva obče uprave prve stopnje. 
Prenehala so delovati leta 1941, ko je nemška okupacijska uprava odpravila okraje in 
oblikovala okrožja.  

Na področju občinske zakonodaje v letu 1918 ni prišlo do večjih sprememb. Narodna oziroma 
deželna vlada sta dobili posredni nadzor nad občinami, z ustanovitvijo oblasti pa je nadzor 
nad občinami prešel na le-te. V letu 1921 je bilo število občin na ozemlju Slovenije enako kot v 
obdobju avstro-ogrske monarhije. Tako je bilo v tem letu v Sloveniji 1073 občin. Z Zakonom o 
izpremembi zakonov o občinah in oblastnih samoupravah (Službene novine kraljevine Srba, 
Hrvata i Slovenaca, št. 6/1929 z dne 6. 1. 1929) je kralj Aleksander razrešil vsa občinska 
zastopstva, postavitev novih občinskih uprav pa je bila zaupana velikim županom. Čeprav je 
prišlo po letu 1921 do upravnih sprememb in oblikovanja oblasti in banovin, pa je bilo število 
občin leta 1931 skoraj enako, in sicer 1072. Spremembe na področju ureditve občine pa je 
prinesel novi Zakon o občinah (Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 
35/1933 z dne 14. 3. 1933). Občina je bila opredeljena kot naravna in gospodarska enota, ki 
obsega določen del ozemlja in ima najmanj 3.000 prebivalcev. Na podlagi tega je na področju 
delovanja občin prišlo do korenitih sprememb in novega oblikovanja. Dotedanje občine so se 
združile v nove, teritorialno večje občine. To je bila posledica zakona, ki je predpisoval, da se 
morajo občine, ki nimajo z zakonom predpisanega števila prebivalcev, združiti. Pravno 
osnovo za združitev (komasacijo) je dala Uredba o spojitvi občin v Dravski banovini (Službeni 
list kraljevske banske uprave Dravske banovine, št. 73/1933 z dne 12. 9. 1933). Tako se je v 
Dravski banovini število občin s 1072 zmanjšalo na 366 v letu 1934. Ker je bila prva komasacija 
premalo pripravljena, je prišlo v letih 1935–1937 do izvedbe popravkov in tako je bilo 
neposredno pred vojno v Dravski banovini 407 občin, od tega štiri mestne. 
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Takoj po začetku okupacije je nova okupacijska oblast pričela s pripravami na preureditev 
političnoupravnih enot na območjih, ki jih je zasedla. Najprej je Šef civilne uprave na osnovi 
Odredbe z dne 14. 4. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ, Nr. 1/1941) za Spodnjo 
Štajersko za območja sreskih načelstev v mestih Maribor, Ptuj in Celje nastavil političnega 
komisarja. Nemška civilna uprava je odpravila okraje, ki jih je v začetku sicer obdržala, 
kasneje pa je oblikovala okrožja po vzoru avstrijskih pokrajin in Nemčije. 1. 7. 1941 je na 
podlagi odredbe o ozemeljski delitvi Spodnje Štajerske na podeželska in mestna okrožja z dne 
18. 6. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ, Nr. 25/1941) prišlo do ustanovitve petih 
podeželskih okrožij (Maribor, Ptuj, Celje, Trbovlje in Brežice). Ozemeljska razmejitev 
mestnega okrožja Maribor pa je ostala ista, kot jo je določila odredba z dne 4. 6. 1941. S to 
odredbo je prenehala funkcija političnih komisarjev na Ptuju in v Celju, saj sta bili obe do tedaj 
avtonomni mesti priključeni podeželskima okrožjema Ptuj in Celje. Vodenje podeželskih 
okrožij so tako prevzeli deželni svetniki. V Mariboru je najprej vodil upravo imenovani 
politični komisar, ki se je 1. 2. 1942 preimenoval v velikega župana mesta Maribor 
(Oberbürgermeister). Za svoje delo so politični komisarji oziroma deželni svetniki in veliki 
župan odgovarjali neposredno Šefu civilne uprave za Spodnjo Štajersko, imeli pa so skoraj 
enake pristojnosti kot šef civilne uprave. Državno upravo in okrožno samoupravo so vodili s 
številnimi uradi, katerih število se je spreminjalo. 

V času okupacije (1941–1945) so najmanj sprememb doživele občine. Šef civilne uprave za 
Spodnjo Štajersko je že 14. 4. 1941 razpustil stare občinske odbore in imenoval svoje župane, 
pri čemer pa sta se število in obseg občin le malo spremenila. Na Slovenskem Štajerskem jih je 
bilo 184. Proces preoblikovanja občin je bil dokončno zaključen že leta 1941 (Verordnungs- und 
Amtsblatt des Chefs der Zivilverwaltung in der Untersteiermark, Nr. 25/1941).  

Vse od 12. st. dalje je Prekmurje spadalo pod vladavino Madžarske; severni del z Goričkim je 
sodil k Železni županiji, južni del pa k županiji Zala. Stanje je ostalo takšno vse do konca prve 
svetovne vojne. V teh deželah so Madžari uvedli tudi svojo upravo, ki se je bistveno 
razlikovala od uprave v drugih deželah, ki so spadale pod Avstro-Ogrsko oz. v njen avstrijski 
del.  

Županije (madžarsko vármegye, latinsko comitatus) so nastale zelo zgodaj, že za časa Štefana I. 
To so bile najprej enote oz. uprave, ki so nastale okrog gradov kot enote vladarske posesti. Od 
druge polovice 13. st. se je v njih združevalo malo plemstvo proti nasilnosti velikašev. Tako so 
županije postale plemiške in so prevzele posle prejšnje kraljevske uprave na nižji stopnji. Na 
čelu županij je bil veliki župan (madžarsko ispán, főispán, latinsko comes supremus), ki ga je 
imenoval kralj. Župan je imenoval svojega namestnika, podžupana (madžarsko alispán, 
latinsko vicecomes), sprva sam izmed svojih podrejenih, po letu 1526 pa skupaj z županijo. 
Podžupana so izvolili za dobo šestih let. Njegovo delovno področje so določili leta 1886 z 
zakonskim členom XXI o zakonodajnih oblasteh (1886. évi XXI. törvénycikk A 
törvényhatóságokról). Najpomembnejša ustanova županije je bila skupščina (madžarsko 
vármegyei közgyűlés, latinsko congregatio generalis), od katere se je sčasoma ločilo županijsko 
sodišče (madžarsko törvényszék, latinsko sedus iudiciaria). Županija je od 13. st. dalje volila tudi 
stolne sodnike (madžarsko szolgabíró, latinsko iudex nobilium). Sčasoma so poleg sodniških 
nalog dobili čisto upravne naloge; postali so predstojniki manjših teritorialnih enot, na katere 
so županijske skupščine zaradi večje učinkovitosti uprave že v srednjem veku delile 
županijsko ozemlje. To so bili okraji (madžarsko járás, latinsko processus). Zaradi 
razbremenitve uprave so okraje razdelili na nižje upravne enote – okoliše (madžarsko kerület, 
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latinsko circulus). Na čelu okraja je bil višji stolni sodnik ali okrajni glavar (madžarsko 
főszolgabíró, latinsko iudex nobilium), na čelu okoliša pa nižji stolni sodnik (madžarsko 
alszolgabíró, latinsko viceiudlium). V županiji Zala je bilo v obdobju med letoma 1790 in 1848 
šest okrajev: Tapolca, Szántó, Kapornak, Egerszeg, Lövő in Muraköz. Posamezen okraj je bil 
razdeljen na tri okoliše. Leta 1849 je prišlo do spremembe; pustili so okraje Egerszeg, Tapolca 
in Nagykapornak, poleg teh so ustanovili tri nove, in sicer Dol. Lendava, Sümegy in 
Nagykanizsa. Sedež okraja je postalo mesto, ki je imelo največ prebivalcev in bilo na stičišču 
pomembnih prometnic. Teritorialno upravo so izvajali teritorialni organi, t. i. municipiji 
(madžarsko törvényhatóság). Na območju županij ni bilo organov, ki bi jih postavila ministrstva 
ali drugi centralni uradi, ampak je županija sama volila svoje uradnike. Leta 1870 je izšel 
zakonski člen o organizaciji zakonodajne oblasti (1870. évi XLII. törvénycikk A 
köztörvényhatóságok rendezéséről). S tem zakonom so vse županije postale tudi zakonodajne 
oblasti. Zakonodajna oblast je županijam dajala pravico sprejemati zakone. Županije so tako 
same odločale o notranjih zadevah, določale in sprejemale statute, svoje uslužbence, določale 
so stroške uprave in samouprave.  

Leta 1871 je Ogrska dobila tudi Zakon o organizaciji občin (1871. évi XVIII. törvénycikk A 
községek rendezéséről). Po tem zakonu so se občine delile v tri kategorije, in sicer male občine 
(madžarsko kisközség), velike občine (madžarsko nagyközség) in mesta z urejenim svetom oz. 
magistratom (madžarsko rendezett tanácsú város). Zakon je določal, da mora vsak kraj spadati v 
občino. Male občine zaradi svoje gospodarske šibkosti niso mogle same izvrševati svojih 
nalog. Ker niso mogle imeti svojega notarja (beležnika, tajnika, notarijuša, madžarsko jegyző), 
so se z drugimi občinami povezovale v t. i. notarišije (madžarsko körjegyzőség). Velike občine 
so bile gospodarsko dovolj močne, da so imele svojega lastnega notarja. Na čelu uprave občin 
so bili občinski sodnik (madžarsko községi bíró), njegov namestnik in vsaj dva porotnika, na 
čelu uprave velikih občin prav tako občinski sodnik, njegov namestnik, vsaj štirje porotniki, 
blagajnik, tajnik-pisar, javni izvršitelj in zdravnik. Občine so imele kar velike pristojnosti: 
sprejemale so občinske statute in zakone v zvezi s svojimi notranjimi zadevami, razpolagale so 
z občinsko lastnino, pobirale občinski davek, skrbele za občinske ceste, šole, vrtce in podobne 
ustanove, skrbele za izvajanje zakonov, ki so zadevali občine. Po zgoraj omenjenem zakonu so 
vsi prekmurski kraji dobili status malih občin in so bili povezani v notarišije. Izjema je bila le 
Dol. Lendava, ki je leta 1891 dobila status velike občine. S sprejetjem novega zakona o občinah 
leta 1886 (1886. évi XXII. törvénycikk A községekről) so se pristojnosti občin znatno zmanjšale. 
Prekmurje je bilo v času uvedbe občinskega sistema razdeljeno tako, da je okraj Murska Sobota 
pripadal Železni županiji s sedežem v Sombotelu (Szombathely), okraj Lendava pa županiji 
Zala s sedežem v Zalaegerszegu. Okraj Murska Sobota, v katerem je delovalo eno okrajno 
sodišče, je obsegal 112 občin, na območju okrajnega glavarstva Lendava (z enim okrajnim 
sodiščem) pa je bilo 50 občin. 12 prekmurskih občin je spadalo v sodni okraj v Monoštru 
(Szentgotthárd). Skupaj je torej v Prekmurju do letih 1918 obstajalo 174 občin. Razvoj občin je v 
Prekmurju v obdobju 1918–1941 potekal enako kot v drugih delih Kraljevine SHS, ko pa so ga 
leta 1941 zasedli Madžari, so ga že julija 1941 priključili k Madžarski. Razdelili so ga na dva 
okraja, v okviru katerih je delovalo 23 notarišij. 
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A.131  DISTRIKTI, ŽUPANIJE IN OKRAJI (OGRSKI) 
1875–1927 

 

MADŽARSKA KRALJEVA GOZDNA UPRAVA ZALAEGERSZEG  

Signatura: PAM/0069 

Kraj: Zalaegerszeg 
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1892–1917  
Tekoči metri: 0,9  
Jezik: madžarski 

Vsebina: Fond vsebuje gospodarske načrte o gozdovih občin Lendava, Banuta, Čentiba, 
Genterovci, Gibina, Hotiza, Dolga vas, Mostje, Kot, Kapca, Kamovci, Kobilje, Ižakovci, 
Pince, Veščica, Razkrižje, gozdovih rimskokatoliške župnije Turnišče in Bogojina ter 
gozdovih več občin v Medžimurju. Načrt vsebuje podatke o stanju gozdov, lastnikih in 
njihovih pravicah, gospodarjenju z gozdovi, pedološki zgradbi tal, vodnih razmerah, 
natančni legi gozda. Vsakemu načrtu je priložen tudi načrt gozda oz. njegov tloris. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po krajih. 

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro–Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Madžarska kraljeva gozdna uprava Zalaegerszeg (Magyar királyi járási 
Erdőgondnokság Zalaegerszeg) je bila pristojna za gozdove na območju županije Zala. 
Gozdne uprave bili najnižji uradi v administraciji državnih gozdov. Na čelu je bil gozdni 
upravitelj. Posamezna gozdna uprava je upravljala s približno 10–20 tisoč katastrskimi 
holdi gozda (1 hold = 0,575 ha). Njihovo delo so nadzorovali odbori za občo upravo 
(madžarsko közigazgatási bizottság).  

 

MADŽARSKI KRALJEVI GRADBENI URAD SOMBOTEL 

Signatura: PAM/0063 

Kraj: Sombotel 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1903–1927  
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: madžarski 

Vsebina: Spisi in gradbena dokumentacija za gradnje in popravila: osnovnih šol, vrtcev, cerkva, 
župnišč, okrajnega sodišča in bolnišnice Murska Sobota, broda na reki Muri, kovaške 
delavnice, vodnjaka, hiše, železniške proge Murska Sobota–Körmend, različnih cestnih 
odsekov. Gradivo je iz obdob ja med letoma 1903 in 1927.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. V prvem delu fonda so spisi, ki 
se nanašajo na gradnje in obnove šol in vrtcev v Prekmurju, nato so spisi, ki se nanašajo na 
splošne gradnje (vodnjak, gospodarsko poslopje, hiše, brod, cerkve in župnišča, bolnišnica 
Murska Sobota), sledijo spisi, ki se nanašajo na gradnjo železnice Murska Sobota–Körmend 
in različnih cestnih odsekov v Prekmurju in na Madžarskem.  
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Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. Nekaj spisov, ki se nanašajo na gradnjo v Prekmurju, hrani tudi 
Arhiv Železne županije v Sombotelu v fondu VI. 401 Spisi državnega gradbenega urada 
Sombotel 1862–1950 (Szombathelyi Államépítészeti Hivatal iratai). 

Historiat ustvarjalca: Državni gradbeni uradi so bili inženirski županijski uradi. Njihove naloge so 
bile gradnja in vzdrževanje državnih, županijskih in občinskih cest ter načrtovanje in 
nadzor splošnih gradenj. Na čelu posameznega urada je bil inženir, ki je bil tudi član 
skupščine. Sami uradi so bili podrejeni Ministrstvu za trgovino, v zadevah, ki so bile v 
pristojnosti županij, pa podžupanom. Državni gradbeni uradi so nastali v 50. letih 19. st., 
končno obliko pa so dobili z zakonskim členom XXIV leta 1877. Ta člen je ukinil t. i. 
županijske inženirske postaje in jih nadomestil z državnimi gradbenimi uradi. Njihovo 
delovanje sta natančneje opredelila direktiva Ministrstva za trgovino leta 1887 in zakonski 
člen I iz leta 1890, ki govori o cestah in carinah (1890. évi I. törvénycikk a közutakról és 
vámokról). Madžarski kraljevi gradbeni urad Sombotel (Magyar királyi Államépítészeti Hivatal 
Szombathely) je bil pristojen za gradnje in vzdrževanje cest ter gradenj na območju Železne 
županije. Ukinjen je bil z zakonom I leta 1950 (1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról). 

 

MADŽARSKI KRALJEVI GRADBENI URAD ZALAEGERSZEG 

Signatura: PAM/0068 

Kraj: Zalaegerszeg 
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1875–1918  
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: madžarski 

Vsebina: Spisi in gradbena dokumentacija za gradnje in popravila: osnovnih šol in vrtcev, cerkva 
in župnišč, okrajnega sodišča in zapora Lendava in Čakovec, hlevov, mostov in cest. 
Gradivo je iz obdobja med letoma 1875 in 1918.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah. V prvem delu 
fonda so spisi, ki se nanašajo na Prekmurje, v drugem delu pa spisi, ki se nanašajo na 
gradnjo v Medžimurju.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. Določene spise, ki se nanašajo na gradnjo v Prekmurju, hrani 
tudi Arhiv županije Zala v fondu VI. 401 Spisi državnega gradbenega urada Zalaegerszeg 
1877–1950 (Zalaegerszegi Államépítészeti Hivatal iratai). 

Historiat ustvarjalca: Madžarski kraljevi gradbeni urad Zalaegerszeg (Magyar királyi Államépítészeti 
Hivatal Zalaegerszeg) je bil pristojen za gradnje in vzdrževanje cest na območju županije 
Zala.  
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ODBOR ZA GOZDARSTVO ŽELEZNE ŽUPANIJE  

Signatura: PAM/1826 

Kraj: Sombotel 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1903–1918 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: madžarski 

Vsebina: Načrti za obnovo in oskrbovanje gozdov, pravilniki o oskrbovanju gozdov, prošnje za 
nabiranje stelje, uporabo lesa in sečnjo, sečni redi, prepisi gozdov, kazni zaradi tatvin v 
gozdu in gozdnih prekrškov, zatiranje različnih drevesnih škodljivcev. Vse gradivo je iz 
obdobja med letoma 1903 in 1918.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Odbor za gozdarstvo Železne županije (Vas Vármegye Közigazgatási Erdészeti 
Albízottság) je bil ustanovljen leta 1879 z zakonskim členom št. XXXI, tj. Zakon o gozdovih 
(1879. évi XXXI. törvénycikk Erdőtörvény). Odbor je imel tri člane, ki so bili izvoljeni iz članov 
odbora za občo upravo. Zakon pa je dovoljeval, da so lahko člani odbora postali tudi 
strokovnjaki s področja gozdarstva. Odbor je o svojem delu moral poročati odborom za 
občo upravo. Odbor za gozdarstvo je skrbel predvsem za to, da so se izvajali različni 
zakoni in odredbe Ministrstva za kmetijstvo, industrijo in trgovino, imenoval je gozdne 
častnike in stražarje, ki so lahko nosili tudi orožje, skrbel je za uničevanje škodljivcev. 
Celotno področje gozdov je bilo razdeljeno na posamezne okraje, na čelu katerega je bil od 
Ministrstva za kmetijstvo, industrijo in trgovino postavljen kraljevi nadzornik. Ta je moral 
biti madžarski državljan, imeti je moral končano fakulteto za gozdarstvo ter državni izpit 
iz gozdarstva.  

 

ODBOR ZA OBČO UPRAVO ŽELEZNE ŽUPANIJE  

Signatura: PAM/0062 

Kraj: Sombotel 
Količina: 29 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1876–1918  
Tekoči metri: 2,9 
Jezik: madžarski 

Vsebina: Obračuni in proračuni vrtcev, osnovnih in srednjih šol; spisi in zadeve: o boleznih, 
stroških zdravljenja, pristojnostih, naborništvu, vojaških obveznikih, sirotah, zapuščinah, 
davkih, prekrških. Vse gradivo je iz obdobja med letoma 1876 in 1918. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah. V fondu niso 
ohranjeni vsi spisi oz. vse zadeve, saj so bili nekateri spisi izločeni iz fondov v madžarskih 
arhivih in predani Kraljevini Jugoslaviji na podlagi Trianonske mirovne pogodbe.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
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neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. Manjkajoči spisi se nahajajo v Arhivu Železne županije v fondu 
IV. 415 Spisi odbora za občo upravo Železne županije 1876–1950 (Vas Vármegye 
Közigazgatási Bizottságának iratai). 

Historiat ustvarjalca: Odbori za občo upravo na ravni županij so bili ustanovljeni leta 1876 z 
zakonskim členom št. VI o odborih za občo upravo (1876. évi VI. törvénycikk a közigazgatási 
bizottságról). Odbor za občo upravo Železne županije (Vas Vármegye Közigazgatási Bizottsága) 
je deloval na območju Železne županije, tj. območje današnje Murske Sobote z okolico ter 
Goričko. Omenjeni zakon je tudi natančno opredelil delo odborov. Nekatere člane odbora 
so izvolili na zakonodajnih skupščinah, drugi pa so bili uradno člani odborov. To so bili 
glavni župan, podžupan, glavni zapisnikar, javni tožilec, predsednik sirotinskega urada, 
glavni zdravnik, direktor finančnega urada, direktor gradbenega urada in referent za 
ekonomijo, ki ga je določil minister za kmetijstvo. Na čelu odbora je bil glavni župan, v 
primerih njegove odsotnosti pa podžupan. Odbor je skrbel za izvršitev in nadzor 
ministrskih odredb. Poleg tega je odbor skrbel tudi za izvrševanje odločb in statutov, ki jih 
je sprejel, izdajal je pravilnike nekaterim organom, skrbel je za odmero, pobiranje, izterjavo 
in razporejanje davkov, izdajal dovoljenja za poroke, izdajal odločbe o dopustih in 
oprostitvah vojaške službe za vojaške obveznike, nadziral stanje zaporov in zapornikov. 
Velike pristojnosti je imel tudi v šolstvu; nadziral je uporabo pravih učbenikov, obisk otrok 
v šolah, pravočasno izplačilo učiteljskih plač in šolske zgradbe. Če je odbor imel pomisleke 
glede posameznih odredb, je lahko o tem obvestil pristojno ministrstvo. O svojem 
delovanju je odbor pošiljal polletna poročila vladi. Odbore so ukinili na osnovi Zakona o 
krajevnih svetih iz leta 1950 (1950. évi I. törvénya a helyi tanácsokról). 

 

ODBOR ZA OBČO UPRAVO ŽUPANIJE ZALA 

Signatura: PAM/0067 

Kraj: Zalaegerszeg 
Količina: 31 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1886–1918  
Tekoči metri: 3,1 
Jezik: madžarski 

Vsebina: Obračuni in proračuni vrtcev, osnovnih in srednjih šol; spisi in zadeve: o boleznih, 
stroških zdravljenja, pristojnostih, naborništvu, vojaških obveznikih, sirotah, zapuščinah, 
davkih, prekrških; zapisniki ustanovnih občnih zborov nekdanjih urbarialnih skupnosti; 
pravilniki: o oskrbovanju gozda nekdanjih urbarialnih skupnosti, o pašnji v nekdanjih 
urbarialnih skupnostih. Vse gradivo je iz obdobja med letoma 1886 in 1918. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah. V fondu niso 
ohranjeni vsi spisi oz. vse zadeve, saj so bili nekateri spisi izločeni iz fondov v madžarskih 
arhivih in predani Kraljevini Jugoslaviji na podlagi Trianonske mirovne pogodbe.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
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Banovinski arhiv Maribor. Manjkajoči spisi se nahajajo v Arhivu županije Zala v fondu IV. 
409 Spisi odbora za občo upravo županije Zala 1876–1949 (Zala Vármegye Közigazgatási 
Bizottságának iratai). 

Historiat ustvarjalca: Odbor za občo upravo županije Zala (Zala Vármegye Közigazgatási Bizottsága) je 
deloval na območju županije Zala, tj. območje današnje Lendave z okolico, Dolinsko ter 
okolica Gibine, Razkrižja, Šafarskega na desnem bregu reke Mure.  

 

PODŽUPAN ŽELEZNE ŽUPANIJE  

Signatura: PAM/0061 

Kraj: Sombotel 
Količina: 28 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1879–1918  
Tekoči metri: 2,8 
Jezik: madžarski, nemški, latinski, hrvaški 

Vsebina: Zadeve, ki se nanašajo na reko Muro (brod, regulacija, mlini, nasipi); različni računi; 
zapisniki sej; spisi in zadeve o: odprtju gostiln, gradnji cest, železniških prog, šol, 
stanovanj, hiš, plačilu različnih davkov, obračunih in proračunih, lekarništvu, babištvu, 
pokopališčih, sejmih, klanju živine, prostovoljnih gasilskih društvih, drugih društvih, 
stroških zdravljenja, bivših urbarialnih skupnostih, čiščenju potokov, vzdrževanju cest, 
pašnikov; popravki v matičnih knjigah; različna spričevala. Vse gradivo je iz obdobja med 
letoma 1879 in 1918. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko, v okviru enega leta pa po zaporedju 
delovodnih številk, ki so jih dobile zadeve, ko so prišle v urad podžupana. V okviru enega 
leta ni vseh zadev, zato tudi ni vseh delovodnih številk (od št. 1, ki jo je dobil spis, ki je 
prispel k podžupanu 1. januarja, in do zadnje številke, ki jo je dobil prispeli spis 31. 
decembra). Do tega je prišlo zato, ker so bili nekateri dokumenti izločeni iz fondov v 
madžarskih arhivih in predani Kraljevini Jugoslaviji na podlagi Trianonske mirovne 
pogodbe.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi, podpisani 4. 6. 1920, obvezala 
izročiti državam naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske 
dokumente, ki se neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 
je Jugoslavija prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu 
bivše bačke oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na 
Prekmurje, prevzel Banovinski arhiv Maribor. Spisi z delovodnimi številkami, ki manjkajo, 
so v Arhivu Železne županije v fondu IV. 405 Spisi podžupana Železne županije 1871–1945 
(Vas Vármegye Alispánjának iratai).  

Historiat ustvarjalca: Podžupan (latinsko vicecomes, madžarsko alispán) je bil funkcionar na 
Madžarskem, ki ga je od konca 13. st. imenoval župan (madžarsko ispán), od 15. st. dalje pa 
veliki župan (madžarsko főispán) izmed svojih podrejenih. Velike župane je imenoval kralj. 
Plemstvo si je že od 15. st. prizadevalo, da bi imelo vpliv na imenovanje podžupanov. To se 
je dejansko zgodilo po mohaški bitki leta 1526, ko sta ga skupno imenovala veliki župan in 
županija; v županijah se je od druge polovice 13. st. združevalo malo plemstvo proti 
nasilnosti velikašev, za vlade Habsburžanov je bílo oster boj proti centralizaciji in 
absolutizmu, želelo je ohraniti čim večjo samostojnost Ogrske. Železna županija je v 
današnjem Prekmurju obsegala Mursko Soboto z okolico ter Goričko. Sedež podžupana je 
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bil v Sombotelu. Podžupan Železne županije (Vas Vármegye Alispánja) je predsedoval 
različnim zborom, vodil je županijsko sodišče in razsodišče, županijske uradnike, urejal je 
županijsko administracijo ter vodil županijske skupščine. V njegov delovni krog so sodile 
tudi zadeve, katere po pravnih predpisih niso spadale v kakšno drugo delovno področje. 
Podžupana so izvolili za dobo šestih let. Njegovo delovno področje so določili leta 1886 z 
zakonskim členom št. XXI o zakonodajnih oblasteh (1886. évi XXI. törvénycikk a 
törvényhatóságokról), ukinili pa so ga z Zakonom o krajevnih svetih leta 1950 (1950. évi I. 
törvény a helyi tanácsokról).  

 

PODŽUPAN ŽUPANIJE ZALA  

Signatura: PAM/0066 

Kraj: Zalaegerszeg 
Količina: 48 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1882–1918  
Tekoči metri: 4,8 
Jezik: madžarski, nemški, latinski, hrvaški 

Vsebina: Zadeve, ki se nanašajo na reko Muro (brod, regulacija, mlini, nasipi); različni računi; 
zapisniki sej; spisi in zadeve o: odprtju gostiln, gradnji cest, železniških prog, šol, 
stanovanj, hiš, plačilu različnih davkov, obračunih in proračunih, lekarništvu, babištvu, 
pokopališčih, sejmih, klanju živine, prostovoljnih gasilskih društvih, drugih društvih, 
stroških zdravljenja, bivših urbarialnih skupnostih, čiščenju potokov, vzdrževanju cest, 
pašnikov; popravki v matičnih knjigah; različna spričevala. Vse gradivo je iz obdobja med 
letoma 1882 in 1918. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda vsebuje dokumente, ki se nanašajo na Prekmurje in Medžimurje. 
Dokumenti so ločeni na tiste, ki se nanašajo na Prekmurje, in tiste, ki se nanašajo na 
Medžimurje. Znotraj geografske delitve so urejeni kronološko, v okviru enega leta pa po 
zaporedju delovodnih številk, ki so jih dobile zadeve, ko so prišle v urad podžupana.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. Spisi z delovodnimi številkami, ki manjkajo, so v Arhivu 
županije Zala v fondu IV. 404 Spisi podžupana županije Zala 1861–1950 (Zala Vármegye 
Alispánjának iratai).  

Historiat ustvarjalca: Podžupan županije Zala (Zala Vármegye Alispánja) je bil pristojen za županijo 
Zala. K županiji Zala je do leta 1919 spadalo območje današnjega Prekmurja z Lendavo in 
okolico, Dolinsko ter naselja Gibina, Razkrižje in Šafarsko z okolico na desnem bregu reke 
Mure. 
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VODNA KNJIGA SOMBOTEL 

Signatura: PAM/0064 

Kraj: Sombotel 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1886–1919  
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: madžarski 

Vsebina: Spisi in načrti za: mline, izvire, kopališča, čiščenje rečnih strug, vrtanje vodnjakov, 
zaščito pred poplavami. Gradivo je iz obdobja med letoma 1886 in 1919.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po številkah vpisa v Vodno knjigo, od št. IV/1 do št. 
CXIV/1.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Vodna knjiga Sombotel (Vízi könyv Szombathely) se je v preteklosti vodila pri 
podžupanu, danes v uradih župana. Vsebuje podatke o mlinih in drugih napravah na 
vodah, s katerimi se izkorišča vodna sila, o služnostih in društvih, katerih delovanje je 
vezano na vodo. Vpogled v Vodno knjigo je bil javen. Tisti, ki ni posredoval podatkov oz. 
ni poskrbel za vpis v Vodno knjigo, je bil kaznovan s 100 forinti. Vodenje Vodne knjige je 
natančno opredelil zakonski člen XXIII iz leta 1885 o vodnih pravicah (1885. évi XXIII. 
törvénycikk a vizjogról). Danes njeno vodenje natančno opredeljuje uredba Ministrstva za 
kmetijstvo, industrijo in trgovino Republike Madžarske št. 66654 z dne 31. 12. 1995. 

 

ZAKONODAJNA OBLAST ŽELEZNE ŽUPANIJE  

Signatura: PAM/0070 

Kraj: Sombotel 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1876–1902  
Tekoči metri: 1,1  
Jezik: madžarski 

Vsebina: Gradbena dovoljenja; obračuni in proračuni vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter občin; 
spisi in zadeve, ki se nanašajo na stroške zdravljenja, sirote, oddajo lovišč v najem, 
pristojnosti, davke, regulacijo reke Mure in gradnjo nasipov, mlinarstvo; odobritev 
pravilnikov različnih društev; obvestila; pritožbe; sklepi. Gradivo je iz obdobja med letoma 
1876 in 1902.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi, podpisani 4. 6. 1920, obvezala 
izročiti državam naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske 
dokumente, ki se neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja in so bili 
od tam odnešeni. Leta 1935 je Jugoslavija prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, 
in jih namestila v arhivu bivše bačke oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki 
se je nanašalo na Prekmurje, prevzel Banovinski arhiv Maribor. Manjkajoči spisi se nahajajo 



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 28 

v Arhivu Železne županije v Somborju v fondu IV. 403 Spisi zakonodajnega odbora 
Železne županije 1861–1949 (Vas Vármegye Törvényhatósági Bizottságának iratai). 

Historiat ustvarjalca: Zakonski člen XVI iz leta 1848 (t. i. Začasen županijski zakon, 1848. évi XVI. 
törvénycikk a megyei hatóság ideiglenes gyakorlatáról) je ministrstvom naložil nalogo, da v čim 
krajšem času parlamentu predložijo nov zakon, ki bo sestavo in pristojnosti županij urejal 
na temelju narodnega predstavništva. Šele leta 1870 je izšel zakonski člen o organizaciji 
zakonodajne oblasti (1870. évi XLII. törvénycikk a köztörvényhatóságok rendezéséről). S tem 
zakonom so vse županije postale tudi zakonodajne oblasti. Zakonodajna oblast Železne 
županije (Vas Vármegye Törvényhatósága) je županiji dajala pravico sprejemati zakone. 
Županija je tako sama odločala o notranjih zadevah, določala in sprejemala statute, svoje 
uslužbence, določala je stroške uprave in samouprave. Zakonodajne oblasti so torej izvajale 
teritorialno (županijsko) upravo in bile podrejene neposredno ministrstvom. Ukinili so jih z 
zakonom I leta 1950 (1950. évi I. törvény a helyi tanácsokról). 

 

ZEMLJIŠKA KNJIGA ŽUPANIJSKIH CEST SOMBOTEL 

Signatura: PAM/0065 

Kraj: Sombotel 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1896–1900  
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: madžarski 

Vsebina: Zemljiške knjige za posamezne odseke na cestah: Dol. Senik–Martjanci, Cankova–
Radgona, Rakičan–Radgona, Grad–Pertoča, Monošter–Csesztreg, Bogojina–Martjanci, Dol. 
Senik–Murska Sobota, Csákány–Murska Sobota, Hodoš–Gor. Petrovci, Kerca–Mačkovci, 
Ženavlje–Krajna. Zemljiška knjiga vsebuje opise cest in posameznih odsekov, popis in 
tloris oz. zemljevid v merilu 1 : 2880. Fond vsebuje tudi zemljevida cestnega omrežja občin 
Hodoš in Dolenci.  

Sistem ureditve: Zemljiške knjige županijskih cest so urejene tako, da so zemljiške knjige za 
posamezne daljše odseke cest združene. 

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo za Prekmurje prevzel Banovinski arhiv 
Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Ceste v Železni županiji so bile vpisane v Zemljiško knjigo županijskih cest 
Sombotel (A törvényhatósági közút törzskönyve Szombathely). Madžarski zakonski člen I iz leta 
1890 o javnih cestah in carinah (1890. évi I. törvénycikk a közutakról és vámokról) je natančno 
opredelil javne ceste in carine, njihovo gradnjo ter upravljanje. Po zakonu so javne ceste 
bile državne, županijske, občinske, občinske prometne, ceste, ki so vodile k železniškim 
postajam, in posamezne ceste, ki so bile zgrajene za potrebe javnega prometa. Mrežo 
županijskih cest je določila generalna skupščina zakonodajnega odbora posamezne 
županije v dogovoru z ministrstvom za trgovino. Minister za trgovino je lahko posamezno 
državno cesto preimenoval v županijsko in obratno. Županijske ceste so postale državne 
predvsem takrat, kadar je šlo za pomembne državne ali vojaške ceste. Za vzdrževanje 
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županijskih cest je ministrstvo lahko predpisalo tudi poseben cestni davek, ki je bil plačljiv 
v denarju in naravi (pomoč pri vzdrževanju in gradnji cest). Vse ceste so bile vpisane v 
zemljiške knjige, ki so vsebovale strokovni opis ceste in njen zemljevid. 

 

 

A.132 OKROŽNI URADI 1800–1868 
 

OKROŽNI GRADBENI URAD MARIBOR 

Signatura: PAM/0059 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 knjigi, 41 načrtov 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1850–1853 
Tekoči metri: 1 
Jezik: nemški 

Vsebina: Gradbeni načrti za vodne, cestne in javne zgradbe; delovodniki. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo omenjenega urada je bilo v preteklosti valorizirano in iz njega je bila 
izločena velika večina spisovnega gradiva, ki se je nanašalo na slovensko ozemlje. Prav 
tako je bilo izločenih in uničenih veliko gradbenih načrtov. Gradbeni načrti in delovodniki 
so bili leta 1983 prevzeti v PAM iz StLA na podlagi jugoslovansko-avstrijskega arhivskega 
sporazuma iz leta 1923. Spisovno gradivo k omenjenemu fondu pa se še vedno nahaja v 
StLA in ni bilo vrnjeno v Slovenijo, bilo pa je popisano na nivoju arhivskih enot v okviru 
projekta evidentiranja arhivskega gradiva v tujih arhivih. 

Historiat ustvarjalca: Organizacija gradbenih uradov je leta 1849 sledila organizaciji političnih 
oblastev. Ko je bila na Dunaju ustanovljena generalna gradbena direkcija, ki naj bi 
podpirala delovanje ministrstva za javne zgradbe, so bili pri Okrožnih vladah ustanovljeni 
Okrožni gradbeni uradi. Tako je v Mariboru leta 1850 pričel delovati Okrožni gradbeni 
urad, ki pa je bil zaradi poenostavitve uprave ukinjen že leta 1853. Njegove kompetence so 
se nanašale predvsem na področje javnih vodnih in cestnih gradenj ter gradenj javnih 
poslopij v celotnem mariborskem okrožju.  

 

OKROŽNI URAD IN OKROŽNA VLADA MARIBOR 

Signatura: PAM/0060 

Kraj: Maribor 
Količina: 129 arhivskih škatel, 79 knjig,  

1 mapa 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1800–1860, [1861–1862] 
Tekoči metri: 18 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Spisi okrožnega urada Maribor 1800–1850: uprava, uradništvo, plemstvo; ustanove, 
skladi in izjave o soglasju; prisege, odobritve gradbenih projektov; finance, letni in živinski 
sejmi, mestni špital v Mariboru, gradbeni zahtevki; cerkev: splošne zadeve, cerkvene 
gradnje; vzgoja in izobraževanje: šolske zgradbe; pokopališča in mrtvašnice; zdravstvo in 
socialno varstvo: zdravstvene ustanove; zemljiške gosposke: servitutne pravice in posestni 
spori, cerkvene zadeve zemljiških gosposk, posestne zadeve; policijske zadeve, potne 
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listine, bolnišnice in umobolnice; privatne in vojaške bolnišnice, invalidi in ustanove; 
zasebne in javne gradnje; infrastruktura: vodne gradnje, cestne gradnje; privilegiji, 
koncesije in pravila; promet: gradnja železnic, ceste; mitnine; koncesije in pristojbine; spisi 
okrožne vlade Maribor 1850–1868: dvorne zadeve, plemstvo, državljanstvo; mejni spori; 
prenos stanovskih posesti na deželno desko in stanovski kataster; občinske volilne zadeve; 
duhovne kongregacije; šolski nadzor, stavbe in učiteljstvo; gimnazije in visoke šole; 
umetnost in znanost; šolstvo: šolske zgradbe, ustanovitev šol, splošni šolski spisi; cerkvene 
zadeve: splošno, cerkvene obligacije, cerkveni računi, cerkveno premoženje, nadarbinske 
zadeve, cerkvene posesti, dolžniške obligacije cerkve, ustanove, skladi, cerkvene gradnje; 
razdelitev gmajnskih pašnikov; gozdarske zadeve; obrtne zadeve; zemljiška odveza; obrt, 
železarske delavnice, gozdarstvo, servituti; redicirana obrt; letni in živinski sejmi, 
privilegiji pri letnih in živinskih sejmih; industrijski privilegiji; volitve v trgovsko in obrtno 
zbornico; carinski uradi; industrija; zdravilišča; gradbene zadeve: ceste, vodne gradnje, 
brodovi, mitnine in mostnine; vodne gradnje na Dravi; žage; mlini; železnica; pošta; 
medicinske zadeve: babice, zdravniki, lekarne, sanitetna navodila in opozorila, 
pokopališča, mrtvašnice; ubožništvo: ubožnice, meščanski špital, kraljeva podpora 
ubožnicam; ustanove za varstvo otrok; državne zadeve; predsedstveni spisi 1842–1859; 
gradbene zadeve Lavantinske škofije 1827–1828; šolski spisi za šole v Mariboru 1826–1859; 
elenhus 1808–1850; delovodniki: splošni 1841–1960, predsedstveni 1840–1860, domovnic 
1858–1862; indeksi: splošni 1850–1860, predsedstveni 1840–1860. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno na osnovi prvotne ureditve v okviru posameznih registraturnih 
fasciklov na podlagi registraturnega načrta, ki ga je uporabljal omenjeni urad. V zbirki 
mikrofilmov, tehnične enote 159–166, pa se nahajajo varnostne kopije gradiva fonda 
Okrožna vlada Maribor. Ker so se delovodniki za oba urada vodili skupaj, je gradivo obeh 
ustvarjalcev združeno v skupni fond, z dvema podfondoma. Gradivo v škatlah 1–71 ter vse 
spisovne evidence predstavljajo kopije gradiva, gradivo od škatle 72–130 pa je originalno. 

Historiat fonda: Spisovno gradivo Okrožne vlade Maribor je bilo prevzeto v PAM leta 1983 iz StLA 
na podlagi jugoslovansko-avstrijskega arhivskega sporazuma iz leta 1923. Leta 1998 je 
PAM prevzel še kopije delovodnikov k omenjenemu fondu in kopije gradiva Okrožnega 
urada Maribor. Ker je bilo vračanje gradiva na podlagi sporazuma iz leta 1923 uradno 
zaključeno v letu 1996, je originalno gradivo Okrožnega urada Maribor ostalo v StLA. 

Historiat ustvarjalca: Okrožni urad Maribor (Kreisamt Marburg an der Drau) je pričel delovati leta 
1750, ko so sedež okraja iz Lipnice prenesli v Maribor. Kot upravni organ je pokrival več 
nabornih (upravnih) okrajev in je predstavljal državno oblast med patrimonialno in 
deželno upravo. Okrožje se je na severu raztezalo od Gleinalpe do hrvaške meje, na jugu 
pa do Drave. V začetku je mariborsko okrožje zajemalo 52, po razmejitvi pa samo še 34 
nabornih okrajev. Na področju mariborskega okrožja so bila 3 mesta (Maribor, Ormož, 
Ptuj) in 11 trgov (Arnež (Arnfels), Ernovž (Ehrenhausen), Ivnik (Eibiswald), Florian, 
Landsberg, Lenart v Slovenskih goricah, Lipnica (Leibnitz), Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, 
Radlje ob Dravi, Schwannberg). Območje, ki ga je obsegal okrožni urad Maribor, se je 
delilo na nemški okoliš, dravski okoliš in Slovenske gorice. Prostori okrožnega urada so 
bili na začetku v hiši današnje Vetrinjske ul. 30, kasneje pa mu je bilo dodeljeno poslopje 
bivšega celestinskega samostana, ki so ga v letih 1813–1816 adaptirali za potrebe 
Okrožnega urada. Za časa francoskih vojn je bil okrožni glavar Janez Nepomuk pl. 
Grimschitz, nasledil pa ga je Jožef pl. Kreutzberg. Mariborski okrožni glavar Ignac pl. 
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Marquet je leta 1848 prevzel vodenje graškega okrožja, na njegovo mesto pa je v Maribor 
prišel Janez Nepomuk Eder, ki je bil zadnji glavar mariborskega okrožja. Za glavarjem so 
bili najvišji uradniki komisarji. V mariborskem okrožnem uradu so delovali trije, ki so bili 
zadolženi za splošne zadeve, vsakemu pa je bil podrejen eden izmed okolišev. Večkrat je v 
okrožju deloval še četrti komisar s posebnim delokrogom: leta 1808 okrožni šolski komisar, 
med leti 1817–1831 pa okrožni gozdni komisar. Od leta 1821 je načeloval gozdnemu uradu 
s tremi distriktnimi gozdarji s sedeži na Studencih, v Sv. Lenartu in Arnežu. Okrožni urad 
je od leta 1830 dalje imel tudi sanitetno osebje, in sicer okrožnega fizika (zdravnika) v 
Mariboru, distriktne fizike pa na Ptuju, Deutschlandsbergu in Lipnici. Okrožni urad je imel 
še sekretarja, blagajnika in računovodjo, zapisnikarja, registratorja, pisarja in več uradnih 
slov. Leta 1849 je prišlo do reorganizacije uprave, in še preden je Štajerski gubernij v 
začetku leta 1850 nadomestilo Državno namestništvo, je prišlo že v letu 1849 do ločitve 
sodstva od uprave. Nekdanja štajerska okrožja v Brucku, Celju, Gradcu, Judenburgu in 
Mariboru so bila združena v tri okrožne vlade s sedeži v Gradcu, Brucku in Mariboru. 
Vsako okrožje je bilo sestavljeno iz okrajnih glavarstev, ki so pokrivala nekdanje okrajne 
gosposke in kasneje novonastale občine. Novo združeno celjsko in mariborsko okrožje, ki 
je bilo združeno v okrožno vlado v Mariboru (Kreisregierung Marburg an der Drau), je od 
tedaj obsegalo 6 okrajnih glavarstev in 22 sodnih okrajev. Urad okrožne vlade je bil 
nastanjen v uradu nekdanjega okrožnega urada na današnji Koroški c., predsednik 
okrožne vlade in nato okrožnega oblastva pa je bil Vincenc Ritschl. Na čelu okrožja je ostal 
vse do njegove ukinitve. Za zasedbo tega delovnega mesta je bil obvezen pogoj »popolno 
znanje slovenskega jezika, ki mora biti ustrezno izkazano«. Že leta 1854 je prišlo do 
ponovne reorganizacije uprave in s tem do ponovne združitve sodstva in uprave. Okrajna 
glavarstva so nadomestili mešani okrajni uradi, ki jih je bilo na ozemlju Slovenske Štajerske 
enaindvajset in so bili še vedno razdeljeni med tri okrožja. Okrožne vlade so imele nadzor 
nad politično upravo in sodstvom, predstavljale pa so drugo pritožbeno instanco nad 
odločitvami okrajnih uradov. Na prvi instanci niso imele večjih pravic sprejemanja 
odločitev, so pa izdajale dovoljenja za dodatne tedenske sejme in določene obrtne in 
industrijske obrate. Konec leta 1859 je prišlo do odločitve o razpustu okrožnih oblastev; 
mariborsko okrožje je prenehalo poslovati konec aprila 1860. Kompetence okrožne vlade so 
se razdelile med državno namestništvo in okrajne urade.  

 

 

A.133  OKRAJNE GOSPOSKE IN KOMISARIATI    
1791–1849 

 

OKRAJNA GOSPOSKA DRAVOGRAD 

Signatura: PAM/0126 

Kraj: Dravograd 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1791–1849 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Podložniške zadeve, naborne zadeve, politični spisi. 
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Historiat fonda: Spisovno gradivo je bilo leta 1980 prevzeto na podlagi Arhivskega sporazuma med 
Kraljevino SHS in Republiko Avstrijo iz leta 1923. Gradivo vsebuje originale in fotokopije 
gradiva. 

Historiat ustvarjalca: Haugwitzove reforme niso zajele samo centralnih oblastev, ampak tudi 
lokalna. Lokalne upravne posle so morala opravljati zemljiška gospostva, navodila pa so 
dobivala od okrožnih uradov. Ti so vedno več nalog prenašali na zemljiška gospostva. 
Zato so za potrebe nabornega sistema na Štajerskem, Koroškem in Kranjskem ustanovili 
nabornookrajne gosposke. Teritorialno osnovo za njihovo oblikovanje na Štajerskem so 
predstavljale župnije, ki so jih v ta namen večinoma združevali, na Koroškem pa deželska 
sodišča. Na nabornookrajne gosposke pa niso prenašali le vojaških zadev, temveč tudi 
vedno več splošnih upravnih zadev. Te so tako postopoma postale nižja upravna oblastva 
in so se imenovale okrajne gosposke. Okrajne gosposke so imele okrajnega komisarja in 
davčnega prejemnika, ki je skrbel za pobiranje direktnih davkov. Na Štajerskem in v 
celovškem okrožju je sistem zemljiških in okrajnih gosposk ostal vse do leta 1848, pobiranje 
davkov pa se je leta 1819 preneslo na okrajne gosposke. Okrajne gosposke so morale za 
območja krajev nastaviti rihtarje kot pomožne organe. Občinski rihtarji so bili izvršilni 
organi okrajnih gosposk vse do leta 1849.  

 

 

A.134  OKRAJNA GLAVARSTVA, OKRAJNI URADI, 
SREZI 1850–1941 

 

OKRAJNI URAD LENART 

Signatura: PAM/0055 

Kraj: Lenart v Slovenskih goricah 
Količina: 42 arhivskih škatel, 5 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1830–1849], 1854–1868 
Tekoči metri: 4,8 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Spisovno gradivo 1854–1868: A–spisi: zakoni in predpisi; D–spisi: cerkvene in šolske 
zadeve; F–spisi: kmetijstvo, rudarstvo, gozdarstvo in lov; domovnice; vojaške zadeve; 
repertoriji 1830–1849; delovodniki 1840–1867; indeksi 1854–1868. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno na podlagi prvotne ureditve v okviru posameznih 
registraturnih fasciklov ter na podlagi foliacije, ki je bila napravljena v StLA ob predaji 
gradiva. Sistem ureditve ne odgovarja v celoti predpisanemu registraturnemu načrtu, ki je 
temeljil na dvanajstih vsebinskih skupinah, označenih z velikimi črkami abecede. 
Ustvarjalec je pri odlaganju spisov uporabil kombinacijo predpisanega registraturnega 
načrta in odlaganja na podlagi registraturnih fasciklov, ki so označeni z arabskimi 
številkami. Gradivo vsebuje tudi delovodnike in repertorije za obdobje med leti 1830–1847, 
ko okrajne instance še niso delovale, vendar zaradi ohranitve celote prevzetega gradiva 
niso bile izločene iz omenjenega fonda. 

Historiat fonda: Spisovno gradivo je bilo leta 1983 prevzeto v PAM iz StLA na podlagi 
jugoslovansko-avstrijskega arhivskega sporazuma iz leta 1923.  
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Historiat ustvarjalca: Okrajni urad Lenart (Bezirksamt St. Leonhard) je začel delovati leta 1854 na 
podlagi uredbe ministrstev za notranje zadeve, pravosodje in finance o politični in sodni 
organizaciji Štajerske. Teritorialno je obsegal področje 45 občin, sodno oblast na prvi 
instanci pa je izvajalo okrožno sodišče v Celju. Sodil je k mariborskemu okrožju. Okrajni 
urad Lenart je prenehal z delovanjem leta 1868, ko je bila dokončno utemeljena ločitev 
uprave od sodstva in so bila ponovno uvedena okrajna glavarstva. 

 

OKRAJNI URAD MARIBOR  

Signatura: PAM/0057 

Kraj: Maribor 
Količina: 130 arhivskih škatel, 55 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1854–1868 
Tekoči metri: 16,2 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Spisovno gradivo 1854–1868: medalje, podelitve plemstva, redovi, dvorna potovanja, 
dvorne svečanosti, obisk cesarja leta 1856; deželna uprava, ustava, stanovi, volitve v 
deželni zbor, združevanje občin; občine, občinski sveti, konstituiranje občin, občinske 
zadeve, občinski proračuni; okrajna zastopstva, volilna dokumentacija okrajnih zastopstev; 
organiziranje okrajnih uradov, predaja poslov ukinjenih okrajnih glavarstev; krajevne 
table, konskripcija, štetje prebivalstva 1857; domovnice, potne knjižice, potne listine, 
prijave, odjave; cerkvene zadeve: licitacija cerkvenih vin, cerkveni skladi, cerkveni računi; 
šolstvo: ureditev šol, prihodki učiteljev, kolekture, šolnine, plačila podpore; gradnje: šolske, 
cerkvene, stanovanjske, cestne, vodne; razkosanje posesti; zadeve v zvezi z zemljiško-
davčno odvezo; gozdarske in pašne zadeve; obrt in cehi: obrtni prestopki, spori, cehovski 
računi, obrtna dovoljenja; pooblastila za krošnjarjenje in trgovanje; letni sejmi, razstave, 
trgovinska in obrtna zbornica, industrija, mitnine; železnica: izgradnja koroške proge; 
revizije, društva, periodični izkazi društev, časopisje; nadzor nad cenami, cenovna politika; 
katastrske zadeve in davki, priloge k domovinski knjigi; indeksi, delovodniki. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno na podlagi prvotne ureditve v okviru posameznih 
registraturnih fasciklov ter na podlagi foliacije, ki je bila napravljena v StLA ob predaji 
gradiva. Na koncu fonda se nahajajo fotokopije pripadajočih spisovnih evidenc. Sistem 
ureditve ne odgovarja predpisanemu registraturnemu načrtu, ki je temeljil na dvanajstih 
vsebinskih skupinah, označenih z velikimi črkami abecede, ampak na označevanju 
registraturnih fasciklov na podlagi arabskih številk.  

Historiat fonda: Spisovno gradivo je bilo leta 1983 prevzeto v PAM iz StLA na podlagi 
jugoslovansko-avstrijskega arhivskega sporazuma iz leta 1923. Leta 1998 so na podlagi 
istega sporazuma bile prevzete kopije spisovnih evidenc, originali le-teh pa se še vedno 
nahajajo v StLA.  

Historiat ustvarjalca: Okrajni urad Maribor (Bezirksamt Marburg an der Drau) je začel delovati leta 
1854 na podlagi uredbe ministrstev za notranje zadeve, pravosodje in finance o politični in 
sodni organizaciji Štajerske. Teritorialno je obsegal področje 91 občin, sodno oblast na prvi 
instanci pa je izvajalo okrožno sodišče v Celju. Sodil je k mariborskemu okrožju. Okrajni urad 
Maribor je prenehal z delovanjem leta 1868, ko je bila dokončno utemeljena ločitev uprave od 
sodstva in so bila ponovno uvedena okrajna glavarstva. 
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OKRAJNI URAD SLOVENSKA BISTRICA 

Signatura: PAM/0056 

Kraj: Slovenska Bistrica 
Količina: 58 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1850–1853], 1854–1868 
Tekoči metri: 6,2 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Spisi: splošne registrature 1854–1868; potrdila; certifikati; uradni postopki; potna 
dovoljenja; indeksi 1854–1868; delovodniki 1854–1868; knjiga domovnic 1850–1860. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno na podlagi prvotne ureditve v okviru posameznih 
registraturnih fasciklov ter na podlagi foliacije, ki je bila napravljena v StLA ob predaji 
gradiva. Sistem ureditve ne odgovarja predpisanemu registraturnemu načrtu, ki je temeljil 
na dvanajstih vsebinskih skupinah, označenih z velikimi črkami abecede, ampak na 
označevanju registraturnih fasciklov na podlagi arabskih številk.  

Historiat fonda: Spisovno gradivo je bilo leta 1983 prevzeto v PAM iz StLA na podlagi 
jugoslovansko-avstrijskega arhivskega sporazuma iz leta 1923.  

Historiat ustvarjalca: Okrajni urad Slovenska Bistrica (Bezirksamt Windischfeistritz) je začel delovati 
leta 1854 na podlagi uredbe ministrstev za notranje zadeve, pravosodje in finance o 
politični in sodni organizaciji Štajerske. Teritorialno je obsegal področje 46 občin, sodno 
oblast na prvi instanci pa je izvajalo okrožno sodišče v Celju. Okrajni urad Slovenska 
Bistrica je sodil k mariborskemu okrožju. Z delovanjem je prenehal leta 1868, ko je bila 
dokončno utemeljena ločitev uprave od sodstva in so bila ponovno uvedena okrajna 
glavarstva. 

 

OKRAJNO GLAVARSTVO MARIBOR 

Signatura: PAM/0058 

Kraj: Maribor 
Količina: 8 arhivskih škatel, 8 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1850–1854 
Tekoči metri: 1,5 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Poročna dovoljenja; mašne ustanove; gradnje: šolske, cerkvene, vodne, gradbeni 
konsenzi; policijske zadeve, železnica; vojaške jetnišnice; izseljevanje; ustanove, invalidi in 
društva; zadeve občinske blagajne; zemljiškoknjižne zadeve; letni sejmi, industrija, obrt, 
trgovina; delovodniki, indeksi. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno na podlagi prvotne ureditve v okviru posameznih 
registraturnih fasciklov ter na podlagi foliacije, ki je bila napravljena v StLA ob predaji 
gradiva. Na koncu fonda se nahajajo fotokopije pripadajočih spisovnih evidenc. 

Historiat fonda: Spisovno gradivo je bilo leta 1983 prevzeto v PAM iz StLA na podlagi 
jugoslovansko-avstrijskega arhivskega sporazuma iz leta 1923. Leta 1998 so na podlagi 
istega sporazuma bile prevzete kopije spisovnih evidenc, originali le-teh pa se še vedno 
nahajajo v StLA.  

Historiat ustvarjalca: Okrajno glavarstvo Maribor (Bezirkshauptmannschaft Marburg an der Drau) je 
začelo delovati leta 1850 na podlagi cesarskega odloka o načelih za organizacijo političnih 
upravnih oblastev iz leta 1849. Teritorialno je obsegalo področje sodnih okrajev Maribor z 
88 občinami, Sv. Lovrenc z 8 občinami, Sv. Lenart s 45 občinami in Slovenska Bistrica s 46 
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občinami, sodilo pa je k mariborskemu okrožju. Skupaj je obsegalo 187 političnih občin in 
257 k. o. Svoje prve prostore je imelo v nekdanjem poštnem poslopju na vogalu Vetrinjske 
in Jurčičeve ul. Prvi okrajni glavar, ki je svoje delo opravljal do leta 1853, je bil Alois Nord. 
Pred tem je opravljal delo magistratnega svetnika v Gradcu. Okrajno glavarstvo je imelo 
izpostavo v Slovenski Bistrici, ki jo je vodil okrajni komisar. Okrajno glavarstvo Maribor je 
prenehalo z delovanjem, ko so na podlagi ministrske uredbe z dne 10. 1. 1853 v letu 1854 
odpravili ločitev uprave od sodstva na nižji stopnji in uvedli mešane okrajne urade. 

 

OKRAJNO GLAVARSTVO MONOŠTER  

Signatura: PAM/0054 

Kraj: Monošter 
Količina: 15 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1908–1918  
Tekoči metri: 1,5 
Jezik: madžarski, nemški, slovenski, latinski, 

hrvaški 

Vsebina: Gradbena dovoljenja za: stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, šole, župnišča; obrtna 
dovoljenja; okrožnice; spisi in zadeve o: boleznih, pristojnostih, gradnji cest in železniških 
prog, vzdrževanju šol, vrtcev, cest, odprtju trgovin, delovanju društev, naborništvu, 
poizvedovanju o vojaških obveznikih, delu in spremembah v organizaciji notarišij, delih na 
reki Muri in potokih; poročila o požarih, umorih, pretepih, krajah; spremembe in popravki 
v matičnih knjigah; različni popisi (živine, avtomobilov, šol, gluhonemih otrok); orožni 
listi. Vse gradivo je iz obdobja med letoma 1908 in 1918. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah. V fondu niso 
ohranjeni vsi spisi oziroma vse zadeve, saj so bili nekateri spisi izločeni iz fondov v 
madžarskih arhivih in predani Kraljevini Jugoslaviji na podlagi Trianonske mirovne 
pogodbe.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. Manjkajoči spisi se nahajajo v Arhivu Železne županije v 
Sombotelu. 

Historiat ustvarjalca: Osrednji uradi na Madžarskem so bile županije, na čelu katerih so bili veliki 
župani. Županije so volile plemiške sodnike (latinsko iudex nobilium, madžarsko szolgabíró). 
Razen sodnih so plemiški sodniki sčasoma dobili tudi upravne naloge, tako da so postali 
predstojniki manjših teritorialnih enot, na katere so županijske skupščine zaradi večje 
učinkovitosti uprave že v srednjem veku delile županijsko ozemlje. Županije so se tako 
delile na okraje (latinsko processus, madžarsko járás), katerih predstojniki so bili višji 
plemiški sodniki oz. okrajni glavarji (madžarsko főszolgabíró). K Okrajnemu glavarstvu 
Monošter (Szenthotthárdi járás Főszolgabírája) so sodili kraji današnjega slovenskega Porabja 
na Madžarskem, naselja Čepinci, Martinje, Budinci, Markovci, Šalovci, Dolenci, Hodoš, 
Krplivnik in Domanjševci v Prekmurju ter nekaj krajev v današnji Avstriji, ki ležijo tik ob 
madžarsko-avstrijski meji. Okrajni glavarji so vsaka dva meseca morali obiskati svoj okraj 
in pregledati upravljanje. Podžupanu so o tem morali poslati četrtletna poročila, on pa jih 
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je posredoval županijskim skupščinam (latinsko congregatio generalis, madžarsko vármegyei 
közgyűlés). Okrajni glavar je imel pomembno vlogo tudi v javni upravi. Na začetku leta je 
od notarjev zbral vse dvojnike matičnih knjig, jih pregledal in poslal v pristojni županijski 
arhiv. V občinah je imel policijsko oblast prve stopnje. Kontroliral je tudi zgradbe z vidika 
požarne varnosti in občinsko gasilstvo. Izdajal je gradbena dovoljenja za novogradnje in 
adaptacije, obrtna dovoljenja in obrtne izkaznice. Skrbel je za izvrševanje predpisov glede 
zdravstvenega varstva. Pripravljal je naborne sezname, vodil evidenco nabornikov, v 
določenih primerih je lahko odredil tudi preiskavo in aretacijo. Njegov namestnik je bil 
plemiški sodnik. Leta 1945 je bil okrajni glavar z uredbo št. 1030/1945. M. E. preimenovan v 
okrajnega glavnega zapisnikarja (madžarsko járási főjegyző). 

 

OKRAJNO GLAVARSTVO MURSKA SOBOTA  

Signatura: PAM/0088 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 222 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1871–1919  
Tekoči metri: 22,2 
Jezik: madžarski, slovenski, nemški, latinski, 

hrvaški 

Vsebina: Gradbena dovoljenja za: stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, šole, župnišča; obrtna 
dovoljenja; okrožnice; spisi in zadeve o: boleznih, pristojnostih, gradnji cest in železniških 
prog, vzdrževanju šol, vrtcev, cest, odprtju trgovin, delovanju društev, naborništvu, 
poizvedovanju o vojaških obveznikih, delu in spremembah v organizaciji notarišij, delih na 
reki Muri in potokih; poročila o požarih, umorih, pretepih, krajah; spremembe in popravki 
v matičnih knjigah; različni popisi (živine, avtomobilov, šol, gluhonemih otrok); orožni 
listi. Vse gradivo je iz obdobja med letoma 1871 in 1919. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah. V fondu niso 
ohranjeni vsi spisi oziroma vse zadeve, saj so bili nekateri spisi izločeni iz fondov v 
madžarskih arhivih in predani Kraljevini Jugoslaviji na podlagi Trianonske mirovne 
pogodbe.  

Historiat fonda: Madžarska se je v Trianonski mirovni pogodbi obvezala izročiti državam 
naslednicam Avstro-Ogrske iz svojih javnih institucij zgodovinske dokumente, ki se 
neposredno nanašajo na zgodovino južnoslovanskega ozemlja. Leta 1935 je Jugoslavija 
prevzela več fondov, ki jih je predala Madžarska, in jih namestila v arhivu bivše bačke 
oblasti v Somborju. Septembra leta 1935 je gradivo, ki se je nanašalo na Prekmurje, prevzel 
Banovinski arhiv Maribor. Manjkajoči spisi se nahajajo v Arhivu Železne županije v 
Sombotelu. 

Historiat ustvarjalca: K Okrajnemu glavarstvu Murska Sobota (Muraszombati járás Főszolgabírája) je 
sodilo današnje Prekmurje z Mursko Soboto kot sedežem okraja, kraji na Goričkem (razen 
naselij na skrajnem severu, ki so spadali pod okrajno glavarstvo Monošter), nekaj naselij v 
Avstriji ob slovensko-avstrijski meji ter nekaj naselij na Madžarskem.  
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OKRAJNO GLAVARSTVO SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0052 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 44 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1887–1913 
Tekoči metri: 4,4 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Prezidialni spisi: splošna korespondenca, volitve 1893, šaleška čitalnica 1888; policijska 
čistka na Štajerskem 1888; smrt princa Rudolfa 1889, politična trenja po volitvah 1890, 
praznovanje 1. maja 1890, 1892, gradnja mostu pri Muti 1892, nacionalistični izpadi v 
Marenbergu (Radlje ob Dravi) 1897, pregoni politično sumljivih oseb 1899, volitve v 
državni zbor 1902, zadružništvo 1903, bralno društvo Šoštanj 1913, seznami: občin, 
žandarmerijskih postaj in župnih uradov 1911; gasilsko društvo Vuzenica 1893; cerkveno-
šolske zadeve (D-spisi): splošna korespondenca, imenovanje katehetov 1887, gradnja 
cerkve v Šmartnem ob Paki 1898, okrajni šolski sveti, šolski spisi 1887; zdravstvo, sociala 
ter invalidske zadeve (E-spisi): splošna korespondenca, ustanovitev sklada cesarja Franca 
Jožefa 1888, zdravstveno zavarovanje delavcev 1896, ustanavljanje bolnice v Slovenj 
Gradcu 1905; obrt, trgovina in industrija (G-spisi): splošna korespondenca, gradnja 
železnice Celje–Velenje 1888; premogovnik Velenje 1895, 1905, železniška proga 
Dravograd–Velenje, stavka železničarjev 1907, 1912, južna železnica 1907, elektrarne in 
daljnovodi 1910, obrtna zadruga 1911, seznami: industrijskih obratov 1889. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno na podlagi prvotne ureditve v okviru posameznih 
registraturnih fasciklov na osnovi predpisanega registraturnega načrta. V zbirki 
mikrofilmov, tehnične enote 207–218, pa se nahajajo varnostne kopije gradiva fonda 
Okrajno glavarstvo Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Okrajno glavarstvo Slovenj Gradec (Bezirkshauptmannschaft Windischgratz) je 
začelo delovati 31. 8. 1868, ko je prišlo na podlagi zakona o sodstvu iz leta 1867 in zakona o 
političnih upravnih oblastvih iz leta 1868 do dokončne ločitve upravnih in sodnih organov. 
Teritorialno je okrajno glavarstvo Slovenj Gradec obsegalo teritorij nekdanjih okrajnih 
uradov Slovenj Gradec, Marenberg (Radlje ob Dravi) in Šoštanj. Skupaj je obsegalo 41 
političnih občin. Okrajno glavarstvo Slovenj Gradec je prenehalo z delovanjem, ko je po 
mirovni pogodbi v St. Germainu leta 1919 teritorij, ki ga je pokrivalo omenjeno okrajno 
glavarstvo, pripadel Kraljevini SHS.  

 

OKRAJNO GLAVARSTVO VELIKOVEC 

Signatura: PAM/0091 

Kraj: Velikovec  
Količina: 34 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1918–1920 
Tekoči metri: 3,4 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Splošna korespondenca; spisi; zapisniki; odredbe; poročila, navodila.  

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko po posameznih letih. 

Historiat fonda: Gradivo je bilo prevzeto v PAM leta 1960 v okviru prevzema gradiva Sreza 
Dravograd, ki ga je predal OLO Slovenj Gradec. 
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Historiat ustvarjalca: Okrajno glavarstvo Velikovec (Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt) je začelo 
delovati 31. 8. 1868, ko je prišlo na podlagi zakona o sodstvu iz leta 1867 in zakona o 
političnih upravnih oblastvih iz leta 1868 do dokončne ločitve upravnih in sodnih organov. 
Teritorialno je okrajno glavarstvo Velikovec obsegalo teritorij nekdanjih okrajnih uradov 
Velikovec, Pliberk (Bleiburg), Dobrla ves (Eberndorf) in Kapla (Kappel). Po spremembi 
oblasti (1918) so na podlagi naredbe poverjeništva za notranje zadeve iz leta 1918 bila vsa 
državna oblastva, posebej okrajna glavarstva, dolžna poslovati tako kot do spremembe leta 
1918. 30. 11. 1918 je Narodna vlada v Ljubljani imenovala svojega vodjo okrajnega 
glavarstva v Velikovcu, ki je obsegalo območje sodnih okrajev Dobrla ves, Pliberk, 
Velikovec in Železna Kapla. Ta upravni okoliš se je zaradi bojev z Nemci večkrat menjal. V 
jugoslovanski upravi je ostalo okrajno glavarstvo Velikovec do izvršenega plebiscita, 
potem pa so jugoslovanska oblastva plebiscitno ozemlje zapustila.  

 

SRESKO NAČELSTVO DRAVOGRAD 

Signatura: PAM/0087 

Kraj: Dravograd 
Količina: 415 arhivskih škatel, 89 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1919–1941 
Tekoči metri: 60 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Splošna korespondenca; spisi: predsedstveni, okrajnih šolskih svetov, državnega 
graničnega veterinarja v Dravogradu, državnega urada za živino in zdravila v Dravo-
gradu, prosvetni, gradbeni, skrbstveni, vojaške zadeve, državnega živinozdravnika, 
sreskega kmetijskega referata, sreskega prosvetnega referata, krajevnih šolskih odborov; 
kadrovske zadeve; optanti; državljanstvo; zdravstvo in saniteta; policija; kazenske 
evidence; kataster psov, policijski glasnik, vojni listi; letna poročila sreskega načelnika; 
šolski dekreti; poročila žandarmerijskih postaj o političnem, kulturnem in gospodarskem 
stanju občine; spremembe v občinskih upravah; potni listi; obmejne izkaznice; delovodniki 
1919–1940; indeksi 1920–1939; knjige: poslov in delavcev 1934–1941, izstavljenih potnih 
listov 1920–1938, izgnancev 1924–1941; zemljiškoknjižni izpiski za finančni urad Velikovec.  

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko po posameznih letih. Do leta 1926 je odloženo na 
podlagi registraturnega načrta v okviru posameznih registraturnih fasciklov, po letu 1926 
pa na podlagi delovodnika. 

Historiat fonda: Gradivo je leta 1960 predal OLO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi naredbe poverjeništva za notranje zadeve iz leta 1918 so bila vsa 
državna oblastva, posebej okrajna glavarstva, dolžna poslovati tako kot do spremembe leta 
1918. Za Mežiško dolino, ki je nekdaj spadala v bivši velikovški okraj, so takoj po plebiscitu 
osnovali začasno politično ekspozituro v Guštanju (Ravne na Koroškem). Kasneje je bil 
sedež urada preseljen v Prevalje, kjer je bilo ustanovljeno okrajno glavarstvo. Končne meje 
je srez dobil leta 1922, ko mu je bil priključen še marenberški sodni okraj, ki je prej spadal k 
slovenjegraškemu glavarstvu. Od leta 1922 se je imenoval srez Dravograd, njegov sedež pa 
je ostal na Prevaljah vse do leta 1937, ko je bil prenesen v Dravograd. Leta 1929 se je na 
osnovi zakona o notranji upravi preimenoval v sresko načelstvo Dravograd. Srez 
Dravograd je teritorialno obsegal 12 občin, 103 k. o. in 121 krajev ter sodna okraja Maren-
berg (Radlje ob Dravi) in Prevalje. V okviru sreza Dravograd so delovali še davčna uprava 
Prevalje (od 1. 7. 1939 v Dravogradu), glavni oddelek finančne kontrole Dravograd, 
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oddelki finančne kontrole v Črni, Kapli, Marenbergu in Prevaljah, izpostave oddelkov 
finančne kontrole v Holmcu, Koprivni, Libeličah, Mežici, Pernicah, Radljah, Remšniku in 
Viču, carinarnica I. reda Dravograd - Meža z oddelki Holmec, Koprivna, Libeliče, Mežica, 
Pernice, Prevalje, Remšnik, Vič in Zg. Vižinga ter državna obmejna veterinarska postaja v 
Dravogradu. Sresko načelstvo Dravograd je prenehalo delovati leta 1941, ko je nemška 
okupacijska uprava odpravila okraje in oblikovala okrožja.  

 

SRESKO NAČELSTVO LJUTOMER 

Signatura: PAM/0051 

Kraj: Ljutomer 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1932 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi: odcepitev Štrigove iz sreza Ljutomer 1932, mestna hranilnica Ljutomer; pravila 
vinskega društva za Dravsko banovino; splošna korespondenca. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi naredbe poverjeništva za notranje zadeve iz leta 1918 so bila vsa 
državna oblastva, posebej okrajna glavarstva, dolžna poslovati tako kot do spremembe leta 
1918. Leta 1922 se je okrajno glavarstvo na podlagi Zakona o obči upravi preimenovalo v 
sresko poglavarstvo Ljutomer, leta 1929 pa na osnovi zakona o notranji upravi v sresko 
načelstvo Ljutomer. Srez Ljutomer je teritorialno obsegal 12 občin, 119 k. o. in 215 krajev ter 
sodna okraja Gor. Radgona in Ljutomer. V okviru sreskega načelstva Ljutomer sta delovali 
tudi državni postaji za kontrolo sodov v Gor. Radgoni in Ljutomeru. Poleg tega so v srezu 
delovali še davčni upravi Gor. Radgona in Ljutomer, katastrska uprava Ljutomer, glavni 
oddelek finančne kontrole Gor. Radgona, oddelki finančne kontrole v Apačah, Ljutomeru, 
Slatini Radenci (Radenci) in Sv. Juriju ob Ščavnici, carinarnica I. reda Gor. Radgona ter 
državna obmejna veterinarska postaja Gor. Radgona. Sresko načelstvo Ljutomer je 
prenehalo delovati leta 1941, ko je nemška okupacijska uprava odpravila okraje in 
oblikovala okrožja. 

 

SRESKO NAČELSTVO MARIBOR DESNI BREG 

Signatura: PAM/0093 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1919–1923], 1924–1937 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Register odločb o državljanstvu; kazenski register – desni breg 1925, 1935–1937; indeks 
1935; delovodnik 1920; blagajniška knjiga 1933; spisi: dovoljenje za mlinarsko in žagarsko 
obrt Kafler Josip. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi naredbe poverjeništva za notranje zadeve iz leta 1918 so bila vsa 
državna oblastva, posebej okrajna glavarstva, dolžna poslovati tako kot do spremembe leta 
1918. Leta 1922 se je okrajno glavarstvo na podlagi Zakona o obči upravi preimenovalo v 
sresko poglavarstvo Maribor. Zaradi obsežnega teritorija, ki ga je srez pokrival, je leta 1924 
prišlo do ločitve sreza na srez Maribor desni breg in srez Maribor levi breg. Leta 1929 se je 
sresko poglavarstvo na osnovi zakona o notranji upravi preimenovalo v sresko načelstvo 
Maribor desni breg. Srez Maribor desni breg je teritorialno obsegal 19 občin, 108 k. o. in 160 
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krajev ter sodna okraja Maribor in Slovenska Bistrica. V okviru sreza Maribor desni breg je 
delovala še državna postaja za kontrolo sodov v Slovenski Bistrici. Poleg tega so delovali 
še: davčni upravi v Mariboru in Slovenski Bistrici, katastrska uprava Maribor, glavni 
oddelek finančne kontrole Maribor ter oddelki finančne kontrole v Poljčanah, Račah, 
Rušah, Slovenski Bistrici in Sv. Lovrencu na Pohorju. Sresko načelstvo Maribor desni breg 
je prenehalo delovati leta 1941, ko je nemška okupacijska uprava odpravila okraje in 
oblikovala okrožja.  

 

SRESKO NAČELSTVO MARIBOR LEVI BREG 

Signatura: PAM/0092 

Kraj: Maribor 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1918–1923], 1924–1937 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Register državljanstva; kazenski register 1925, 1927, 1931–1933; indeks 1935; blagajniška 
knjiga 1937–1938; knjiga političnih kaznjencev 1918–1920. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi naredbe poverjeništva za notranje zadeve iz leta 1918 so bila vsa 
državna oblastva, posebej okrajna glavarstva, dolžna poslovati tako kot do spremembe leta 
1918. Leta 1922 se je okrajno glavarstvo na podlagi Zakona o obči upravi preimenovalo v 
sresko poglavarstvo Maribor. Zaradi obsežnega teritorija, ki ga je srez pokrival, je leta 1924 
prišlo do ločitve na srez Maribor desni breg in srez Maribor levi breg. Leta 1929 se je sresko 
poglavarstvo na osnovi zakona o notranji upravi preimenovalo v sresko načelstvo Maribor 
levi breg. Srez Maribor levi breg je teritorialno obsegal 22 občin, 164 k. o. in 202 kraja ter 
sodna okraja Maribor in Sv. Lenart v Slovenskih goricah. V okviru sreza Maribor levi breg 
so delovali še tehnični razdelek, gozdarski referat in razdelek za kontrolo mer ter državni 
veterinar v specialni službi v Košakih. Poleg tega so delovali še: davčna uprava Maribor 
okolica in katastrska uprava Maribor, glavni oddelek finančne kontrole Maribor, oddelki 
finančne kontrole pri Sv. Juriju ob Pesnici, Sv. Lenartu v Slovenskih goricah, Šentilju v 
Slovenskih goricah in Gor. Cmureku, izpostave (ogranki) oddelkov finančne kontrole 
Ceršak, Sladki Vrh in Svečina, glavna carinarnica v Mariboru z oddelki Ceršak, Svečina, 
Sv. Jurij ob Pesnici in Šentilj v Slovenskih goricah ter carinarnica I. reda Gor. Radgona. 
Sresko načelstvo Maribor levi breg je prenehalo delovati leta 1941, ko je nemška 
okupacijska uprava odpravila okraje in oblikovala okrožja.  

 

SRESKO NAČELSTVO MURSKA SOBOTA – OKRAJNI ŠOLSKI SVET ZA 
PREKMURJE 

Signatura: PAM/0089 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 70 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1920–1941 
Tekoči metri: 7 
Jezik: slovenski, hrvaški 

Vsebina: Spisi: osnovnih, meščanskih, verskih in drugih šol v Prekmurju 1920–1941; personalne 
mape učiteljev 1921–1941; šolska društva; etnografija Prekmurja; narodno prosvetno 
udejstvovanje učiteljev v Prekmurju 1923; načrt konvencije z Madžarsko s področja 
prosvete 1924; reforma okrajnega glavarstva 1924; evangeljski kateheti v Prekmurju 1925; 
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statistika 1921–1941; zbiranje podatkov o umetninah za meddržavno konvencijo 1928; 
stanovanja učiteljev v Prekmurju 1928; šolske razmere 1928; ukinitev evangeljske šole 1928; 
kulturne ustanove 1929; šolska reforma 1930; sokolska društva in čete 1930; gradnja šol 
1930; razmestitve učiteljev zaradi protislovenskega delovanja v Prekmurju 1931; 
nadzorstvena poročila 1930–1941; letni obračuni 1920–1941; obmejne in manjšinske šole 
1934, 1939; nerazvrščeni spisi 1920–1941.  

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko po posameznih letih. Gradivo je popisano na nivoju 
serij in podserij, personalne mape učiteljev pa so popisane na nivoju posamezne arhivske 
enote.  

Historiat fonda: Gradivo je leta 1966 predala Študijska knjižnica Murska Sobota. Manjši del fonda 
sreskega načelstva Murska Sobota pa hrani ARS. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi naredbe poverjeništva za notranje zadeve iz leta 1918 so bila vsa 
državna oblastva, posebej okrajna glavarstva, dolžna poslovati tako kot do spremembe leta 
1918. Leta 1922 se je okrajno glavarstvo na podlagi Zakona o obči upravi preimenovalo v 
sresko poglavarstvo Murska Sobota, leta 1929 pa na osnovi zakona o notranji upravi v 
sresko načelstvo Murska Sobota. Srez Murska Sobota je teritorialno obsegal 17 občin, 123 k. 
o. in 123 krajev ter sodni okraj Murska Sobota. V okviru sreskega načelstva Murska Sobota 
sta delovala tudi državna postaja za kontrolo sodov in državni veterinar v specialni službi. 
Poleg tega so v srezu delovali še: davčna in katastrska uprava in glavni oddelek finančne 
kontrole, vsi s sedežem v Murski Soboti, oddelki finančne kontrole v Cankovi, Lendavi, 
Prosenjakovcih, Rogaševcih in Šalovcih, izpostava (ogranek) oddelka finančne kontrole v 
Kuzmi, carinski oddelki (carinarnice Gor. Radgona) Cankova, Gederovci, Hodoš, Serdica 
in Trdkova ter državna obmejna veterinarska postaja v Murski Soboti. Sresko načelstvo 
Murska Sobota je prenehalo delovati leta 1941, ko so okupacijske oblasti odpravile okraje in 
ponovno oblikovale oblast po madžarskem vzoru.  

 

 

A.135  OKROŽNI IN DRUGI URADI NA NEMŠKEM 
ZASEDBENEM OZEMLJU 1941–1945 

 

DEŽELNI SVETNIK PODEŽELSKEGA OKROŽJA MARIBOR 

Signatura: PAM/0120 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1941–1945 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški 

Vsebina: Zadeve socialnega skrbstva; personalni akti višjih upravnih uslužbencev, uslužbenski 
listi uradnikov socialno-zdravstvenega in upravnega odseka. 

Historiat ustvarjalca: Takoj po začetku okupacije je nova okupacijska oblast pričela s pripravami na 
preureditev političnoupravnih enot na območjih, ki jih je zasedla. Nemška civilna uprava je 
odpravila okraje, ki jih je v začetku sicer obdržala, kasneje pa je oblikovala okrožja po 
vzoru avstrijskih pokrajin in Nemčije. 4. 6. 1941 je bila izdana odredba o priključitvi 
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okoliških občin v mestno okrožje Maribor (Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ, Nr. 
20/1941), s 1. 7. 1941 pa je na podlagi odredbe o ozemeljski delitvi Spodnje Štajerske na 
podeželska in mestna okrožja z dne 18. 6. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ, Nr. 
25/1941) prišlo do ustanovitve petih podeželskih okrožij. Podeželsko okrožje Maribor je 
pokrivalo 41 političnih občin in 17 katastrskih občin. S to razdelitvijo je prenehala funkcija 
političnih komisarjev na Ptuju in v Celju, saj sta bili obe do tedaj avtonomni mesti 
priključeni podeželskima okrožjema Ptuj in Celje. Vodenje podeželskih okrožij so tako 
prevzeli deželni svetniki. Za svoje delo so deželni svetniki odgovarjali neposredno Šefu 
civilne uprave za Spodnjo Štajersko. Državno upravo in okrožno samoupravo so vodili s 
številnimi uradi, katerih število se je spreminjalo. 

 

VELIKI ŽUPAN MESTA MARIBOR 

Signatura: PAM/0110 

Kraj: Maribor 
Količina: 179 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis  

Ohranjeno gradivo: 1941–1945 
Tekoči metri: 17,9 
Jezik: nemški 

Vsebina: Spisi glavnega urada: splošna korespondenca, državna uprava, Štajerska domovinska 
zveza, civilna uprava, poslovanje, okrožnice in službene zadolžitve; okrožnice šefa civilne 
uprave in raznih uradov; objave in odloki raznih uradov in velikega župana; državljanstvo, 
poslovnik in službeni red mestne uprave Maribor; registraturni načrt; poročila okrajnih 
izpostav; kartoteka avtomobilov za potrebe mesta, kontrolni pregledi občinskih dvokoles, 
vzpostavitveni štab za mesto Maribor; načrti za zmanjšanje osebja; vojna obveznost osebja; 
kadrovske zadeve; personalni spisi uradnikov in nameščencev A–Z, zadeve bivših 
uslužbencev občine, spisi upokojencev, osebni kartoni uslužbencev B–Z; spisi referata za 
državno obrambo: prijava vojne škode, protiletalska zaščita; najemninske zadeve; odločbe 
za stanarine A–Z za mesto Maribor in okraje Studenci, Radvanje, Kamnica, Košaki, 
Pobrežje, Hoče; spisi statističnega urada: poročila, popis gospodinjstev po posameznih 
okrajih; spisi urada za obrt in trgovino: seznam gospodarskih obratov in cen; seznam 
industrijskih objektov tujega izvora; seznami obrtnikov; spisi urada za kmetijstvo, 
gospodarstvo in delo: dopisi zbornice in združenj, predpisi, odredbe, splošna poročila; 
spisi urada za kulturo: vabila, gledališče, splošna korespondenca, mestna kronika, vloga za 
vključitev mestnega muzeja in banovinskega arhiva v okvir mestne občine Maribor z dne 
16. 5. 1941, fotografije Hitlerjevega obiska v Mariboru; spisi urada za socialne zadeve; spisi 
stanovanjskega urada: najemne pogodbe za stanovanja v Hutterjevem bloku; spisi 
gradbenega urada: organizacijski in registraturni načrt gradbenega urada, spominski gaji 
za padle, zaščita parka in ozelenjevanje, vojaški grobovi na pobreškem pokopališču, objave 
tezenske izpostave glede uporabe zaklonišč; spisi gospodarskega urada: predpisi, zapisniki 
sestankov, splošna korespondenca, delovna in tedenska poročila; spisi urada za prehrano: 
splošna korespondenca, navodila za delitev živilskih nakaznic, predlog velikega župana za 
poenostavitev sistema racionirane preskrbe z živili, okrožnice, stanje cen in preskrba; spisi 
mestne blagajne: proračuni, gradivo k spremembi proračuna mesta Gradec za leto 1939, 
izkazi dolgov mestne občine, dohodki, izdatki, izdatki za gledališče, davek na uvoz, 
izplačilne naredbe; spisi mestnih podjetij, zaupni spisi; spisi mestne okrajne izpostave 
Košaki: seznam hišnih posestnikov, kataster psov, vojni ujetniki, seznam orožja in 
municije, seznam prijavljenih koles; spisi urada za pravne zadeve: odločbe urada o kaznih 
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A–Z; knjige: urada za promet z zemljišči, statističnega urada: prijavne knjige za Maribor 
mesto, Radvanje, Kamnica, Hoče, Studenci, Limbuš in Dogoše, evidenca stanovalcev v 
taborišču tovarne letal, prijave in odjave bivališča na okrajnih izpostavah Limbuš, 
Kamnica, Košaki, Pobrežje in Hoče, začasen popis hiš v Mariboru, sestavljen leta 1942.  

Sistem ureditve: Fond je urejen po registraturnem načrtu za okupatorjevo mestno upravo, po 
katerem so gradivo posameznih referatov ter njim podrejenih uradov razvrščali po znakih 
decimalne klasifikacije.  

Valorizacija: Leta 1980 je bilo iz fonda izločenega 0,5 tm gradiva telefonskih računov v kuvertah z 
registriranimi listki pogovorov. Za vzorec so ostali vsi telefonski računi do oktobra 1941. 

Historiat ustvarjalca: Takoj po začetku okupacije je nova okupacijska oblast pričela s pripravami na 
preureditev politično-upravnih enot na območjih, ki jih je zasedla. Najprej je Šef civilne 
uprave na osnovi Odredbe z dne 14. 4. 1941 (Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ, Nr. 
1/1941) za Spodnjo Štajersko za območja sreskih načelstev v mestih Maribor, Ptuj in Celje 
nastavil političnega komisarja. S tem je prenehala uradna oblast dotedanjih županov in 
občinska zastopstva so bila razpuščena. Nemška civilna uprava je odpravila tudi okraje, ki 
jih je v začetku sicer obdržala, kasneje pa je oblikovala okrožja po vzoru avstrijskih 
pokrajin in Nemčije. 4. 6. 1941 je bila izdana odredba o priključitvi okoliških občin v 
mestno okrožje Maribor (Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ, Nr. 20/1941), na podlagi 
katere so se temu okrožju priključili k. o. Studenci, Kamnica, Bresternica, Pekel, Počehova, 
Meljski Hrib, Krčevina, Razvanje, Pivola, Zg. Hoče, Bohova, Rogoza, Limbuš, Pekre, 
Hrastje, Pobrežje, Tezno, Zrkovci, Dogoše, Sp. Radvanje in Zg. Radvanje ter k. o. Rošpoh 
južno od razvodja. Tisti deli občin Kamnica, Košaki, Hoče in Limbuš, ki niso bili priključeni 
mestnemu okrožju Maribor, pa so ostali samostojne občine. S 1. 7. 1941 je na podlagi 
odredbe o ozemeljski delitvi Spodnje Štajerske na podeželska in mestna okrožja z dne 18. 6. 
1941 (Verordnungs- und Amtsblatt des CdZ, Nr. 25/1941) prišlo do ustanovitve mestnega 
okrožja Maribor. Ozemeljska razmejitev mestnega okrožja Maribor je ostala ista, kot jo je 
določila odredba z dne 4. 6. 1941. V Mariboru je najprej vodil upravo imenovani politični 
komisar, ki se je 1. 2. 1942 preimenoval v velikega župana mesta Maribor 
(Oberbürgermeister). Politični komisar, kasneje veliki župan mesta Maribor, je postal Fritz 
Knaus, dotedanji deželni svetnik za okrožje Gradec podeželje. Za svoje delo so politični 
komisarji oziroma deželni svetniki in veliki župan odgovarjali neposredno Šefu civilne 
uprave za Spodnjo Štajersko. Urad Velikega župana mesta Maribor je bil razdeljen na 6 
referatov, v okviru katerih je delovalo 15 uradov, in sicer Glavni urad, Pravi urad, Matični 
urad, Urad za obrt in trgovino, Šolski urad, Urad za kulturo, h kateremu so sodili mestno 
gledališče, mestna knjižnica in muzej, Urad za preskrbo, Urad za mladino, Stanovanjski 
urad, Gradbeni urad, Gospodarski urad, Urad za prehrano, mestna komora, Urad za 
nepremičnine ter mestna podjetja, kamor so sodili mestni vodovod, mestni prevoz 
(potniški promet), pogrebno podjetje, kopališče, kopališče na prostem in mestna klavnica. 
Kot 16. urad pa je deloval Računovodski urad, ki je bil podrejen neposredno velikemu 
županu. 
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A.137 MESTA,TRGI, SOSESKE  
 

MAGISTRAT LJUTOMER 

Signatura: PAM/0004 

Kraj: Ljutomer 
Količina: 116 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1535–1867 
Tekoči metri: 11,6  
Jezik: nemški (gotica), slovenski 

Vsebina: Sodišče: splošne odredbe, zapisniki, občinski in meščanski procesi, kazenske in 
civilnopravdne zadeve 1535–1850; posesti: kupoprodajne pogodbe, odpovedi, inventarji, 
sirotinske zadeve 1541–1849; ženitna pisma, krstni listi, oporoke 1542–1836; računske 
knjige, računi komornega urada 1550–1867; požari: gasilski redi, predpisi, požari v trgu 
1589–1856; uprava trga: sestava trškega sveta, uradniki, obrazci za prisege, župani, volitve, 
zapisniki sveta 1609–1847; štiftregistri 1659–1806; davčni registri 1667–1855; spisi o gradnji: 
mostovi, vodne gradnje, ceste 1678–1866, gradbena dovoljenja, stroški in načrti za javne in 
zasebne zgradbe 1763–1866; sanitetni spisi: ukrepi proti nalezljivim boleznim, zdravniki, 
kirurgi, babice, lekarnarji, živinozdravniki 1680–1849; trgovina in obrt: sejmi, seznami 
obrti, splošne določbe 1671–1860; cerkev: župnijska posest, odredbe, seznami ustanov 
1646–1816; vojska: vojne in vojaške zadeve, nastanitev vojaštva, nabori 1694–1853; policija: 
predpisi, tiralice, poročila, izseljevanje, potni listi 1711–1858. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: V Ljutomeru so hranili trške privilegije in drugo dokumentacijo najprej v »šackam-
ri« v trškem zvoniku ob ljutomerski cerkvi. Čeprav je trg večkrat pogorel ali bil izropan, se 
je gradivo skozi stoletja ohranilo. Ob koncu 18. st. je prišlo do sporov z braneško 
gospoščino in takrat je moral trg začasno predati dokumente gospoščini. Konec 19. st. je 
bilo starejše arhivsko gradivo magistrata predano v hrambo v StLA. Tam je ostalo do konca 
sedemdesetih let 20. st., ko je bilo na podlagi sporazuma vrnjeno v Slovenijo, torej v PAM. 
V Zbirki listin hrani PAM tudi listine, ki se nanašajo na Ljutomer, devet zemljiških knjig 
magistrata Ljutomer pa v Zbirki zemljiških knjig gospoščin ter magistratov mest in trgov. 

Historiat ustvarjalca: Magistrat Ljutomer (Luttenberg) se je razvil iz srednjeveške naselbine pod 
prvotnim ljutomerskim gradom. V 13. st. je bil last salzburške nadškofije, nato deželnega 
kneza, njegov pomen pa je bil predvsem obrambni. Leta 1342 je vojvoda Albreht II. podelil 
trgu pravico do proste volitve sodnika in trškega sveta, nižje in višje krvno sodstvo, prosto 
trgovino po Avstriji in na Štajerskem. Trška uprava je bila v rokah trškega starešinstva, tj. 
8–10 svetovalcev pod vodstvom župana ali sodnika. Posebno pomembna vprašanja pa je 
reševala skupščina vseh tržanov. Ljutomerski graščaki Schweinbecki in Mauerburgi so 
tržanom v drugi polovici 18. st. krnili trške privilegije, predvsem sodne pravice. Velik 
pomen za Ljutomer so imeli okoliški vinogradi, tržani pa so bili večinoma obrtniki, 
organizirani v cehih. Turški vpadi so močno in pogosto prizadeli Ljutomer, sledili so 
napadi krucev (najhuje leta 1704), škodo pa so trgu prizadejali tudi požari in kuga. 
Bolnišnico je imel Ljutomer že v 17. st., hiralnico pa od leta 1841. Ljutomersko šolstvo je 
med najstarejšimi na Štajerskem, saj so lastno šolo imeli že leta 1591. Pomembno vlogo so 
imeli Ljutomerčani tudi v obdobju narodnega preporoda, saj se je leta 1868 prav v 
Ljutomeru odvijal prvi slovenski tabor, kmalu nato pa so ustanovili tudi slovensko 
čitalnico in posojilnico. 
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MAGISTRAT MARIBOR 

Signatura: PAM/0624 

Kraj: Maribor 
Količina: 70 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1513–1676, 1799–1850 
Tekoči metri: 7  
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Kopije mariborske mestne knjige 1513–1676; sodišče magistrata Maribor: zapuščinski 
spisi 1801–1850, kazenski indeks 1819–1850, kazenski spisi 1819–1850, konkurzi 1830–1849, 
civilnopravdne zadeve 1799–1850, skrbniški spisi 1801–1828. 

Sistem ureditve: Gradivo je vsebinsko in kronološko urejeno. 

Historiat fonda: Kopije mariborske mestne knjige je PAM pridobil iz StLA. Originalno gradivo pa 
je PAM leta 2001 prevzel od ZAC. Del gradiva magistrata Maribor iz 18. in 19. st. je v fondu 
Mestna občina Maribor (normalije, mestne finance, občinsko imetje, obrt in trgovina, 
mitnina, sodni spisi, podatki o meščanih). V Zbirki listin hrani PAM tudi številne listine, ki 
se nanašajo na Maribor, 40 zemljiških knjig magistrata Maribor pa v Zbirki zemljiških knjig 
gospoščin ter magistratov mest in trgov. 

Historiat ustvarjalca: Mariboru (Marburg) je trške privilegije najbrž podelil vojvoda Leopold VI. Kot 
trg se prvič omenja leta 1209, ko je že imel tedenski tržni dan in letne sejme. V 13. st. je 
dobil status mesta, imel je tudi mestnega sodnika. Leta 1278 je postalo mesto last 
Habsburžanov in se je začelo hitreje razvijati. Dobilo je obzidje, imelo svoje lastno sodstvo 
in krvno sodstvo za celo deželsko sodnijo. Na čelu mestne uprave je bil do leta 1783 mestni 
sodnik, katerega je volilo 12 svetovalcev za obdobje treh let. Habsburžani so naklonili 
mestu številne privilegije: monopol podravske vinske trgovine s Koroško, dravski splavarji 
so morali pristajati v Mariboru, kjer je bila mitnica, v okolici mesta sta bili prepovedani 
vsaka trgovina in obrt – razen čevljarstva in krojaštva, prav tako so bili prepovedani sejmi, 
gostilne in vinotoči. Pomembno vlogo v mestu so poleg poljedelcev, obrtnikov (Maribor je 
imel 20 cehov) in trgovcev imeli tudi Židi, ki so se ukvarjali predvsem z denarnimi posli. 
Imeli so svoj predel mesta, židovski red in sinagogo. Trgovina se je še posebej dobro 
razvijala v 18. st., ko je bila zgrajena velika trgovska cesta Dunaj–Maribor–Trst. V dobi 
Jožefa II. se je v mestu začela razvijati industrijska obrt, ki pa se je še pospešila z izgradnjo 
železniške proge. Z ustanovitvijo upravnega okrožja za teritorij Drave in Mure je Maribor 
leta 1752 postal tudi upravno-politično središče. Leta 1785 je dobil gledališče, leta 1795 
okrožno tiskarno in leta 1799 mestno bolnico. 

 

MAGISTRAT MUTA 

Signatura: PAM/0628 

Kraj: Muta 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1783–1850 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Spisi sodišča magistrata Muta: rekognicije (potrdila o pristnosti) 1783–1850, zapuščinski 
1822–1850, civilnopravdni 1847–1849. 

Sistem ureditve: Gradivo je vsebinsko in kronološko urejeno. 
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Historiat fonda: Gradivo sodišča magistrata Muta je leta 2001 PAM prevzel od ZAC. Devet 
zemljiških knjig imenja magistrata Muta hrani PAM v Zbirki zemljiških knjig gospoščin ter 
magistratov mest in trgov. 

Historiat ustvarjalca: Muta (Hohenmauthen) je bila v srednjem veku v lasti grofov Breže Seliških. 
Zadnja potomka njihovega rodu, Hema, je okoli leta 1053 podarila ta posestva bamberški 
cerkvi. Ker je imel kraj pomembno prometno lego med Štajersko in Koroško, so v 12. st. 
mitnico iz Bistrice pri Selnici premestili na Muto ter postavili grad, ki jo je ščitil. Pod 
gradom se je razvila naselbina, ki je že pred letom 1301 dobila trške privilegije. Grad, 
mitnico in trg, ki so pripadali bamberški škofiji, so imeli v zakupu štajerski deželni knezi. 
Med leti 1261 in 1278 je bil kraj last češkega kralja Otokarja II., nato pa je spet prišel v roke 
bamberške škofije, dokler ga ni ta izročila celjskim grofom v zameno za nekatere druge 
posesti. Celjani so združili Muto z vuzeniško graščino, po izumrtju Celjanov pa so 
Habsburžani prevzeli njihovo posest. Grad na Muti in trg sta uživala pravico nižjega 
sodstva v mejah svojega pomirja. Leta 1532 so Turki izropali Muto in zažgali avguštinski 
eremitski samostan, ki je do leta 1785 stal na Muti. Velik pomen za trg je imelo že od nekdaj 
železarstvo. 

 

MAGISTRAT RADKERSBURG 

Signatura: PAM/0629 

Kraj: Radgona 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1819–1829 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Dokumenti sodišča magistrata Radgona: civilnopravdni spisi 1819–1829. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo je PAM leta 2001 prevzel od ZAC. V Zbirki listin hrani PAM tudi listine, 
ki se nanašajo na mesto Radgona. 

Historiat ustvarjalca: Radgona (Radkersburg) je bila že ob koncu 13. st. obdana z obzidjem in je torej 
imela status mesta. Zaradi ugodne prometne lege je bila eno najpomembnejših mest na 
Štajerskem, saj je bil v srednjem veku promet po reki Muri mnogo varnejši kot po cestah. 
Mesto je dobilo številne privilegije, vrhunec gospodarskega razvoja pa je doseglo leta 1498, 
ko je bilo glede na davčno napoved tik za Gradcem. Pomembna pa je bila tudi strateška 
lega Radgone, ki je takrat ležala na meji z Madžarsko in je morala zadrževati sovražne 
vpade v deželo. V času turških vpadov je funkcija utrdbe pridobila še večji pomen. V 16. in 
17. st. so se vrstile vojne, verski konflikti (pregon Židov, protireformacija), slabe letine, 
požari in poplave. Ko je v 18. st. prenehala nevarnost turških vpadov, je vrednost Radgone 
kot vojaške utrdbe upadla. V tem času se je zmanjšal tudi pomen Mure kot trgovske poti, 
saj so se izboljšali pogoji na cestah, katerim se je pozneje pridružila tudi železnica. Čeprav 
je bilo v mestu še vedno dosti trgovcev in obrtnikov, se je trgovanje omejilo na bližnjo 
okolico, industrializacija pa se je, najbrž zaradi neugodne geografske lege in neprimerne 
infrastrukture, mestu izognila. Od leta 1842 je bila v Radgoni nameščena garnizija. V 19. st. 
se je okrepil tudi nacionalni konflikt, po prvi svetovni vojni pa je bilo mesto razdeljeno na 
slovenski in avstrijski del. 
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MAGISTRAT SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0626 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 33 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 13. st.–1850 
Tekoči metri: 3,3 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Kopije cerkvenih, vojaških, cehovskih, podložniških, upravnih in trgovskih zadev 13.–
19. st.; prepis ustanovne listine špitala iz leta 1419; spisi magistrata 1687–1849; ščitna pisma 
1771–1801; opravilni zapisniki 1848; spisi sodišča magistrata Slovenj Gradec: zapuščinski, 
civilnopravdni, skrbniški in kazenski 1800–1850. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko in kronološko, na koncu fonda so kopije arhivskega 
gradiva.  

Historiat fonda: SO Slovenj Gradec je maja 1964 predal arhivu občinsko gradivo, med katerim je 
bilo tudi nekaj gradiva magistrata Slovenj Gradec. Gradivo sodišča magistrata Slovenj 
Gradec je PAM prevzel od ZAC, kopije magistratnega gradiva pa od StLA. V Zbirki listin 
hrani PAM tudi listine, ki se nanašajo na Slovenj Gradec, 22 zemljiških knjig magistrata 
Slovenj Gradec pa v Zbirki zemljiških knjig gospoščin ter magistratov mest in trgov. 

Historiat ustvarjalca: Slovenj Gradec (Windisch Graz) se je razvil iz prvotne naselbine v Starem trgu. 
Trške pravice je dobil v 12. st., vendar se kot trg omenja šele leta 1251, ko je imel že lastno 
župnijo, carinarnico in kovnico denarja. Kot mesto se prvič imenuje leta 1267. Slovenj 
Gradec je bil obdan z močnim obzidjem in jarkom. V 13. st. je bil tukaj sedež deželskega 
sodišča. Uprava mesta je bila v rokah magistrata, ki mu je načeloval mestni sodnik. Močno 
razviti sta bili trgovina in obrt, mesto so obiskovali tudi menjalci denarja; konec 13. st. so se 
v njem pojavili celo toskanski bankirji. Najstarejši ohranjen privilegij, s katerim je Slovenj 
Gradec dobil svoje mestno sodstvo, je iz leta 1394. Leta 1455 je cesar Friderik III. dovolil 
meščanom sejem na dan sv. Elizabete, nekaj let pozneje pa je odredil še, da preneha v 
okolici mesta vsa kmečka obrt in trgovina. Cesar Karel V. je dovolil, da se je v mestu 
ustanovila glavna zaloga soli za ves okraj. Mesto je preživelo tudi nekaj turških napadov, 
razne kužne bolezni in požari pa so prav tako zahtevali svoje žrtve. Bolnico in sirotišnico je 
imelo mesto že leta 1419. Leta 1810 so Slovenj Gradec zavzeli Francozi. Ker so se meščani 
uprli, so jih mnogo postrelili. Leta 1850 je Slovenj Gradec postal sedež okrajnega 
glavarstva. 

 

MAGISTRAT SLOVENSKA BISTRICA 

Signatura: PAM/1874 

Kraj: Slovenska Bistrica 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1794–1850 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Spisi sodišča magistrata Slovenska Bistrica: zapuščinski 1794–1846, kazenski 1798–1850, 
civilnopravdni 1831–1850, indeks k sodnim spisom 1830–1850. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko in kronološko. 
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Historiat fonda: Gradivo je leta 2001 PAM prevzel od ZAC. V Zbirki listin hrani PAM tudi listine, 
ki se nanašajo na Slovensko Bistrico, 26 zemljiških knjig magistrata Slovenska Bistrica pa v 
Zbirki zemljiških knjig gospoščin ter magistratov mest in trgov. 

Historiat ustvarjalca: Slovenska Bistrica (Windischfeistritz) je bila v 11. st. v lasti grofov Spanheim, 
med leti 1148 in 1192 Otokarja Traungavskega in med leti 1192 in 1246 Babenberžanov. Že 
leta 1239 se omenja bistriški sodnik, vendar se kraj navaja izrecno kot mesto šele leta 1313. 
Leta 1278 je Slovenska Bistrica postala habsburška. Takrat je dobila svoje deželsko sodišče s 
sedežem v bistriškem gradu, kjer je bilo tudi mestno sodišče. Habsburžani so podpirali 
mesto zato, da bi konkuriralo salzburškemu Ptuju. Vojvoda Albreht II. je leta 1339 potrdil 
mestu vse pravice, ki so jih imela druga štajerska mesta, in mu leta 1342 dovolil prosto 
trgovino na ptujskih sejmih. Nasprotno so pa smeli ptujski meščani nemoteno prevažati 
vino skozi Slovensko Bistrico in po Mislinjski dolini na Koroško. Leta 1339 so mestu na 
novo potrdili vse pravice z dodatkom, da morajo trgovci vino, ki ga prevažajo s Ptuja ali iz 
Marke skozi Slovensko Bistrico, tu odložiti, da ga dalje razprodajajo meščani. Izjema je bilo 
le mariborsko vino. Leta 1368 so dobili mesto in grad v zastavo Celjski grofje, po njihovem 
izumrtju pa ponovno Habsburžani. Cesar Maksimilijan je leta 1507 prodal grad in mesto 
grofu Juriju Schaumbergu, od tedaj pa so se grajski oskrbniki in mestni gospodje hitro 
menjavali. V obdobju turških vpadov so mesto obdali z obzidjem. Leta 1720 je mesto prešlo 
v roke Attemsov, a je bilo že leta 1728 povzdignjeno v komorno mesto. Poleg trgovanja z 
vinom se je v mestu močno razvila obrt, v 18. st. so uspevale zadruge usnjarjev, tkalcev, 
kovačev, lončarjev, mesarjev in mlinarjev. 

 

MAGISTRAT SREDIŠČE OB DRAVI 

Signatura: PAM/0627 

Kraj: Središče ob Dravi 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1820–1850 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Gradivo sodišča magistrata Središče ob Dravi: rekognicije tj. potrdila o pristnosti 1820–
1850, civilnopravdni spisi 1833–1848. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo je leta 2001 PAM prevzel od ZAC. V Zbirki listin hrani PAM tudi listine, 
ki se nanašajo na Središče ob Dravi. 

Historiat ustvarjalca: Središče ob Dravi (Polstrau) je bilo v 9. st. v lasti salzburške nadškofije. V 
začetku 13. st. je Friderik Ptujski okolico Središča izročil nemškemu viteškemu redu v 
Veliki Nedelji. Naselje se je razvilo okoli obrambnega stolpa na griču, ki se omenja v 14. st., 
a je bil v 16. st. porušen – najbrž med turškimi vpadi. Kot trg se Središče omenja prvič leta 
1433. Trški gospodje so bili ormoški graščaki. Leta 1441 je imel trg lastno mitnico in 
sodišče, tržani so imeli pravico do tedenskega tržnega dne, do lova in ribolova, skladiščno 
pravico in so bili prosti mitnine in čolnine. Turški vpadi so se vrstili, dokler jih niso 
preprečili Zrinjski iz Medžimurja. V Središču se je pod vplivom Zrinjskih nato tako razširil 
protestantizem, da je bilo med tržani le še 50 katoličanov. V 17. st. so bile tri epidemije 
kuge, leta 1704 pa so Središče izropali kruci. Od leta 1787 so imeli lastno nižje sodstvo, ki je 
bilo v rokah magistrata. Tržani so bili večinoma kmetovalci, obrtniki pa so bili organizirani 
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v ormoških in ptujskih zadrugah. Bolje kot obrt je bila razvita trgovina, kajti Središče je 
imelo ugodno prometno lego. Šola se v Središču omenja že leta 1600, pozneje so dijaki iz 
Središča hodili v varaždinsko gimnazijo, kjer so se navzeli ilirskega duha. 

 

TRG GUŠTANJ 

Signatura: PAM/0625 

Kraj: Ravne na Koroškem 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1248–1846 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški (gotica), slovenski 

Vsebina: Kopije listin, protokolov, urbarja 1248–1833; poročilo o ribolovu 1656; računi: 
komornega urada, za gradnje, cerkvenega urada 1806–1845; patenti, kurende, razglasi, 
dopisi 1810–1846; poročila o govedoreji 1812–1828; načrtovanje cepljenja in sanitetna služba 
1817–1845; popis prebivalstva 1836; prenumeracije 1844–1845. 

Sistem ureditve: Gradivo je delno vsebinsko in kronološko urejeno. 

Historiat fonda: Kopije arhivskega gradiva so iz KLA. 

Historiat ustvarjalca: Trg Guštanj (Gutenstein) se je razvil pod guštanjskim gradom, katerega prvi 
znani lastniki so bili bamberški škofje. Naselbina je zaradi razvite obrti in trgovine kmalu 
dobila trške pravice. Od leta 1396 je bil trg deželnoknežji in njegovi zakupniki so bili tudi 
lastniki gradu. Imel je pravico do štirih letnih sejmov, tržani so bili osebno svobodni, trška 
samouprava pa ni bila popolna. Trg so v 15. in 16. st. doleteli turški vpadi. Tržani so se 
ukvarjali predvsem z obrtjo: čevljarji, kovači, lončarji, usnjarji, barvarji, rokavičarji, 
glavničarji, posebni pomen je kmalu dobilo žebljarstvo, in sicer v ulici pod guštanjsko 
cerkvijo, iz katerega se je leta 1774 razvila železarna. Leta 1807 so fužinske obrate kupili 
grofje Thurni, ki so do konca stoletja širili izdelavo železnih in jeklenih izdelkov. Leta 1863 
je Guštanj dobil železniško povezavo, ki mu je omogočila hiter gospodarski razvoj. Leta 
1952 se je preimenoval v Ravne na Koroškem in postal mesto. 

 

TRG LENART V SLOVENSKIH GORICAH 

Signatura: PAM/0003 

Kraj: Lenart v Slovenskih goricah 
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1506–1910 
Tekoči metri: 1 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Trške pravice in privilegiji 1506–1888; volitve trške uprave in seznami sodnikov 1600–
1862; protokoli trških sodnikov 1640–1843; davčne knjige 1640–1663; špitalska knjiga 1661–
1672; patenti, odredbe, razglasi, okrožnice 1703–1850; plani in izpiski lenarških gmajn 
1813–1893; gradnje in ureditve: skladišča, sodišča, telegrafa, ceste in kanalizacije, izolirnice, 
cerkvene ure, pokopališča 1830–1911; domovinski listi 1850–1854; seznami vojaških 
obveznikov 19. st.; šolski spisi 19. st.; gradivo društev: Südmark, Nemško moško pevsko 
društvo 1896–1909; ljudsko štetje in popis živine 1910. 

Sistem ureditve: Gradivo je v glavnem urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo je oktobra 1949 predal KLO Lenart. V Zbirki listin hrani PAM tudi listine, 
ki se nanašajo na trg Lenart v Slovenskih goricah. 



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 50 

Historiat ustvarjalca: Trg Lenart v Slovenskih goricah (St. Leonhard in Windisch Büheln) je od 
Friderika III. dobil trške pravice v drugi polovici 15. st. Trški sodnik, ki so ga volili vsi 
tržani, nakar ga je potrdil hrastovški graščak, kateremu je bil trg podrejen, se prvič omenja 
leta 1528. Trško sodstvo je bilo ukinjeno leta 1849, ko je prešlo na okrajno sodišče. V 
Lenartu je bil rotovž zgrajen leta 1675, špital pa leta 1625. Glavni vir dohodkov je za 
Lenartčane predstavljal tedenski tržni dan in sedem sejmov na leto. Trg so dvakrat izropali 
in požgali Turki, kuga pa je morila leta 1532. Šola je v Lenartu obstajala že pred letom 1759. 
V dobi narodnega preporoda in borbe za slovensko upravo so v trgu ustanovili Slovensko 
društvo (leta 1871).  

 

TRG VERŽEJ 

Signatura: PAM/0002 

Kraj: Veržej 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1616–1856 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: nemški (gotica), slovenski 

Vsebina: Veržejske trške listine in inventarji 17. st.; štiftregister 1700–1716; zapisniki o 
spremembah lastništva 1748–1840; zapisniki magistrata 1798–1808; finančne zadeve 1811–
1856. 

Sistem ureditve: Gradivo je deloma vsebinsko urejeno. 

Historiat fonda: Gradivo je oktobra 1949 predal KLO Veržej, fond se je dopolnjeval tudi z odkupi. 
V Zbirki listin hrani PAM tudi listine, ki se nanašajo na Veržej. 

Historiat ustvarjalca: Trg Veržej (Wernsee) je dobil trške pravice sredi 14. st., in sicer mu je vojvoda 
Albreht II. omogočil, da so tržani smeli prosto voliti sodnika, trgovati po Avstriji in po 
Štajerski brez carine in mitnine, po beli nedelji pa ni smel nihče več točiti vina v bližini trga. 
Deželnoknežji trg so avstrijski vojvode dajali v najem. Leta 1445 je bilo v trgu 55 hiš, leta 
1697 pa 97. Po zmagi nad Turki pred Dunajem leta 1683 so veržejski strelci dobili priznanje 
za hrabrost–svojo trško zastavo. Veržej, ki je bil obmejni trg pri brodu čez Muro, je imel 
velik pomen kot vojaško skladišče za vojne potrebščine in sol, ki so jo dovažali po Muri s 
severa ter jo razvažali po okolici. Kot obmejni kraj je bil Veržej izpostavljen napadom 
Madžarov (leta 1520), Turkov (v letih 1530 in 1602) in krucov (v letih 1685 in 1703/04), 
dvakrat pa je trg uničila poplava. Šola se v Veržeju omenja že leta 1729.  

 

TRG VUZENICA 

Signatura: PAM/0032 

Kraj: Vuzenica 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1811–1912 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški (gotica) 

Vsebina: Gradivo krojaškega ceha 1811–1829; sodišče magistrata Vuzenica: zapuščinski spisi 
1825–1850, indeks sodnih aktov 1849–1850; parcelni zapisniki 1912. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Julija 1934 je mariborski arhiv prevzel gradivo občine Vuzenica, a je bilo nekaj 
gradiva na poziv občine leta 1937 spet vrnjenega občini. Gradivo sodišča magistrata je leta 
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2001 PAM prevzel od ZAC. V Zbirki listin hrani PAM tudi listine, ki se nanašajo na 
Vuzenico, štiri zemljiške knjige magistrata Vuzenica pa v Zbirki zemljiških knjig gospoščin 
ter magistratov mest in trgov. 

Historiat ustvarjalca: Trg Vuzenica (Saldenhofen) se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1238. Že 
takrat je bila Vuzenica toliko pomembna, da je bila povzdignjena v trg. Predvidevajo, da ji 
je trške pravice potrdil Rudolf Habsburški. Prvotna slovenska naselbina se je razvila v 
zgornjem delu okoli cerkve in ob potoku, imenovala pa se je Stari trg. T. i. Novi trg je v 13. 
st. nastal s priselitvijo tujcev v spodnjem delu, slednjega so v 15. st. obdali z obzidjem. V 
začetku 14. st. so tržani dobili pravico do lastnega nižjega sodstva v okviru trškega 
pomirja. Leta 1560 je cesar Ferdinand dovolil trgu poleg dveh že obstoječih še tretji letni 
sejem. Tržani so se poleg kmetijstva ukvarjali tudi z obrtjo, najbolj je bil razvit ceh 
usnjarjev. Posebej značilno je bilo zlasti v 16. st. splavarstvo in šajkarstvo; po Dravi so 
prevažali les v Osijek, Novi Sad in Beograd. Splavarstvo je uspevalo do leta 1863, ko so 
skozi Vuzenico zgradili železniško progo. Vuzeniško šolstvo sega v srednji vek, saj se 
omenja učitelj že leta 1356, stalno šolo pa je trg dobil leta 1784. 

 

A.138 OBČINE  
 

MESTNA OBČINA MARIBOR 

Signatura: PAM/0005 

Kraj: Maribor 
Količina: 911 arhivskih škatel, 555 knjig 

Informativna pomagala: delni inventar 

Ohranjeno gradivo: [1532–1849], 1850–1941 
Tekoči metri: 121,4 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: I. gradivo do leta 1850: normalije, mestne finance, računske knjige, občinsko imetje 
(zemljišča in zgradbe, obrt, trgovina, mitnina), sodni spisi (pomožne knjige, nezaključeni 
varstveni, skrbstveni, depozitni in zapuščinski spisi), meščani, knjige meščanov, kronike; 
II. gradivo 1850–1919: knjige meščanov, kronike, županske zadeve, zadeve občinskega 
sveta in občinskega urada, domovinstvo, sejni zapisniki občinskega zastopa, splošna 
registratura, požarna bramba, posojila, razni projekti, racionalna preskrba, spisi 
cerkvenega konkurenčnega odbora graške predmestne župnije, ubožno skrbstvo, 
proračuni in bilance, seznami hiš, spisi gradbenega urada, predsedstvena registratura 
1886–1918, selecta – spisi o narodnopolitičnih bojih in prevratu 1918 (iz let 1887–1925: 
predprevratna doba, dokumenti o prevratu 1918, prevzem poslov na mestnem magistratu 
1919, nemške demonstracije 1919, zbiranje prostovoljcev in orožja za Koroško, seznam 
političnih preganjancev v avstrijski dobi, sprememba učiteljstva ob prevratu, vojaški upor 
1919, izdaja vrednotnic 1919, tihotapstvo in povišanje cen ob prevratu, mestni sosvet, 
državna stanovanjska komisija – prisedniki, mezde, mestni aprovizacijski odbor, 
predsedstveni spisi 1919, 1920, 1923, splošni spisi 1919–1921, 1924); III. gradivo 1919–1941: 
občinski (mestni) svet, sestava, odbori, sosveti, občinski svet, poslovniki, pravilniki, 
občinski (mestni) uslužbenci, domovinstvo, sejni zapisniki predstavniškega telesa 
(mestnega sosveta 1919–1920, mestnega sosveta in mestnega občinskega sveta 1921, 
mestnega sveta 1933–1939), evidence k sejam predstavniškega telesa, sejni zapisniki 
mestnega predstojništva, splošna registratura 1919–1941, posebni fascikli splošne 
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registrature, gledališče, prostovoljno gasilsko in reševalno društvo, volitve v narodno 
skupščino, nedokončani spisi in spisi v priročni rabi, spisi gradbenega urada, 
predsedstvena registratura 1919–1938, obrt (prijave, obrtni listi, ustavitve obrti, dosjeji 
obrti), mestne davščine, posojila, nakupi nepremičnin za potrebe regulacije, pridobitve 
gradbišč po priimkih lastnikov prodanih zemljišč, odgon 1850–1941, proračuni mestne 
občine 1919–1941, izplačilne naredbe mestnega računovodstva 1940–1941, računski sklepi 
in bilance 1919–1941, stanovanjska občestva pri mestnem magistratu 1919–1925, cerkveni 
konkurenčni odbori, upravno sodišče v Celju – od občine prejeto gradivo, spisi mestnih 
podjetij 1933–1940, gradbeni spisi 1919–1941; knjige: delovodniki splošne registrature 1850–
1918, indeksi splošne registrature 1851–1918, delovodniki predsedstvene registrature 1886–
1920, indeksi k predsedstvenim delovodnikom 1906–1919, zapisniki sej mestnega sveta 
1904–1918, 1940–1941, indeksi k sejnim zapisnikom mestnega sveta 1872–1882, indeksi k 
zapisnikom sej magistrata Maribor 1911–1918, glavne knjige prejemkov 1863–1919, glavne 
knjige izdatkov 1865–1919, dohodkov in izdatkov tujih fondov, ki jih upravlja mestna 
občina Maribor 1885–1919, delavcev 1887–1892, 1901–1906, poslov 1906–1911, tujcev 1885–
1889, delovodniki 1919–1941, indeksi k delovodnikom 1919–1941, spisovni seznami, 
delovodniki predsedstvene registrature 1921–1934, indeksi k prezidialnim delovodnikom 
1920–1927, 1932–1934, delovodniki mestnega sosveta 1921, sklepi sej mestnega sveta 1921–
1924, magistratne seje 1925–1929, opravilna knjiga mestnega sveta 1930–1931, delovodniki 
gradbenega urada 1919–1920, 1927–1937, 1939, delovodniki obrtnega referata 1926–1930, 
1939, knjigovodske knjige 1920–1940, register koles 1938, obrtni registri (zapisnik obrti 
1837–1906, koncesionirane obrti 1871–1932, proste in rokodelske obrti 1884–1907, proste 
obrti 1907–1932, rokodelske obrti 1907–1932, gostinska obrt 1868–1930, indeksi k obrtnim 
registrom, kataster obrtnih zadrug v mestu Maribor, nastavljen 1894); zapuščine 1798–1801; 
mestne pravice in sodne zadeve 1528–1756; ženitna pisma; kupne zadeve; menjalna pisma; 
meščanski listi; zadolžnice; finančne zadeve; sanitetne zadeve; trgovina in promet; 
cerkvene zadeve; šolske zadeve; domovinska kartoteka; gospodinjska kartoteka. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko po treh časovnih obdobjih. Prvo obsega gradivo do 
leta 1850, drugo gradivo, nastalo med leti 1850 in 1918, tretje pa gradivo, nastalo od leta 
1919 do nacistične okupacije leta 1941. Na koncu fonda se najprej nahaja gradivo, ki je bilo 
prevzeto iz StLA, nato pa knjige, ki zajemajo obdobje v letih 1919–1941. Fond ima tudi dve 
posamezni seriji, in sicer gradivo domovinske ter gospodinjske kartoteke, ki sta sestavna 
dela fonda Mestna občina Maribor. S tem je fond stare mestne občine Maribor zaključen, 
gradivo za obdobje v letih 1941–1945 pa tvori samostojni fond, saj je okupacija prinesla 
uvedbo nacistične zakonodaje. Gradivo do leta 1850 je razčlenjeno glede na dejstvo, da je 
imel magistrat tako sodno kot upravno oblast. V arhivskih škatlah 581–589 se nahajajo 
kopije gradiva arhiva Mesta Maribor, ki ga v originalu hrani StLA. V zbirki mikrofilmov 
(tehnične enote 566–653) pa se nahajajo še mikrofilmski posnetki kartonov domovinske in 
gospodinjske kartoteke občine Maribor. 

Historiat fonda: Gradivo Mestne občine Maribor je bilo leta 1826 prvič predano graškemu 
Joanneumu, in sicer je šlo za originalne listine mestnega arhiva. Leta 1858 je mariborska 
občina graškemu arhivu najprej predala listine iz let 1315–1792, leta 1863 pa je mestna 
občina graškemu arhivu predala gradivo, za katerega je zaprosil Joseph Zahn. Profesor 
Franjo Baš, ki je bil leta 1933 nastavljen kot banovinski arhivar v Mariboru, je že leta 1926 v 
arhivu mestne občine pregledoval mestne arhivalije in gradivo je do konca kraljevine 
Jugoslavije prišlo v arhiv po Baševem prizadevanju. Okupacijska oblast je svoje sledi 
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pustila tudi na gradivu mestne občine, saj je trideset najstarejših ohranjenih letnikov 
splošne registrature (1883–1912) prispevala k akciji zbiranja starega papirja. Rešeni so bili le 
gradbeni spisi, ki jih je v svojih prostorih imel gradbeni urad. Gradivo je bilo najprej na 
podstrešju rotovža, kasneje pa je bilo preneseno v gradbeni urad. Ker se je omenjeni urad 
po vojni izločil iz mestne uprave, so ti spisi ostali ločeni od fonda, vendar so bili leta 1975 
prevzeti v PAM. V 50. in začetku 70. let 20. st. so bili v PAM prevzeti vsi ohranjeni spisi 
Mestne občine Maribor iz časa do okupacije. Predajniki gradiva v 50. letih so bili organi 
nove oblasti, leta 1971 pa je gradivo predal SO Maribor. Leta 1978 je bilo na podlagi 
jugoslovansko-avstrijskega arhivskega sporazuma iz leta 1923 v Slovenijo vrnjeno gradivo, 
ki ga je občina leta 1858 s pridržkom »lastninske pravice« izročila graškemu arhivu. 
Vrnjene listine iz StLA so sedaj sestavni del zbirke listin. Najstarejše gradivo, ki se nanaša 
na mesto Maribor, pa je kljub sporazumu ostalo v StLA. Leta 1999 je Občina Maribor 
predala še gradivo Gospodinjske in Domovinske kartoteke občine Maribor, ki je postalo 
sestavni del fonda Mestna občina Maribor. Domovinska in gospodinjska kartoteka sta ob 
prevzemu v arhiv tvorili dva samostojna fonda, vendar sta bila na podlagi provenience leta 
2007 in 2008 pridružena fondu Mestna občina Maribor.  

Historiat ustvarjalca: Občina Maribor (Marburg Stadt) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. mesto Maribor, Sv. Magdalena, 
Pred grajskimi vrati, Grajska pristava in Koroško predmestje, sodila pa je k okrajnemu 
glavarstvu Maribor, sodni okraj Maribor. Leta 1866 je Maribor dobil svoj občinski statut, s 
tem pa je bil izvzet iz pristojnosti mariborskega okrajnega urada. Tako je imel občinski 
urad oz. magistrat pristojnosti upravnega oblastva prve stopnje. Mestno občino je po letu 
1918 najprej vodil vladni komisar z imenovanim sosvetom, kasneje pa izvoljeni župani z 
občinskim odborom kot organom mestne samouprave in mestnim svetom (magistratom) 
kot občinskim uradom. Vse do sprejema jugoslovanske občinske zakonodaje se je izvajal 
občinski statut iz leta 1871. Po letu 1929 mestno zastopstvo ni bilo več voljeno, ampak ga je 
imenoval ban in se je poslej imenoval mestni svet. Po novem zakonu o mestnih občinah iz 
leta 1934 je bil Maribor edino mesto, ki si ni moglo priključiti okoliških občin in svojih 
novih predmestij. Tako je mestna občina Maribor leta 1939 obsegala k. o. Grajski Marof, 
Grajska Vrata, Koroška Vrata, Maribor mesto in Sv. Magdalena. Občina je sodila k okraju 
Maribor levi breg. Po okupaciji leta 1941 je Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko 
razpustil mestni svet in postavil političnega komisarja za mesto Maribor.  

 

MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0006 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 10 arhivskih škatel, 5 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1850–1945, [1946] 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski, nemški 

Vsebina: Obrtno združenje: zapisniki sej obrtnikov 1888–1925, pravila združenja 1922–1935, spisi 
1897–1938, učne pogodbe za vajence 1929–1935; vodovodni projekt občine Slovenj Gradec 
1904–1913; kronika banovinskih kmetijsko-gospodinjskih tečajev 1936–1939; zadeve v zvezi 
s hranilnico dravske banovine 1926–1939; odlok o sejmih 1910–1936; gradbene zadeve 
1921–1928; občinska lovišča 1898–1940; protokoli mestnega sveta 1899–1904; zapisniki sej 
1897–1925; predpisi o požarni varnosti 1868; letni računi s prilogami 1877, 1888; priloge k 
letnemu obračunu 1897–1905; statistika 1932; seznam posestnikov; občinski uslužbenci 
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1934–1940; prijava prebivalstva; zadeve v zvezi z javnim kopališčem 1938; splošna 
korespondenca 1850–1940; zapisniki županske zveze 1938–1939; kronika občine Slovenj 
Gradec; register umrlih – kazalo 1939; kazenski register 1899–1946; register izdanih 
domovnic 1894–1939; prijavno-odjavna knjiga; poštna knjiga 1941–1945; načrti za klavnico 
in gasilski dom 1941–1942; indeksi: k sejnim zapisnikom 1919–1940, k izdanim 
domovnicam 1894, splošni 1941–1942; delovodniki 1910–1943.  

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo je bilo predano v PAM leta 1964, predajnik gradiva pa je bil SO Slovenj 
Gradec. Ker je ustvarjalec obstajal neprekinjeno od leta 1850 do 1945, je bilo v letu 2007 
fondu Občina Slovenj Gradec pridruženo gradivo fonda Okupacijska občina Slovenj 
Gradec in je tako nastal enotni fond.  

Historiat ustvarjalca: Občina Slovenj Gradec (Windischgraz) je bila ustanovljena leta 1849 na 
podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Slovenj Gradec, spadala 
pa je v okrajno glavarstvo Slovenj Gradec, sodni okraj Slovenj Gradec. V času komasacij 
leta 1933 je občina ohranila isti obseg kot pred komasacijo, leta 1937 pa je prišlo do 
prekomasacije in s tem do teritorialne spremembe. Občina je bila združena z občino Stari 
trg brez kraja Raduše, iz občine Pameče ji je bil priključen del kraja Pameče, iz občine 
Šmartno pri Slovenj Gradcu pa kraj Troblje, del kraja Gradišče in del kraja Legen. Občina je 
po zaključku prekomasacije obsegala k. o. Gradišče I, Legen I, Pameče II, Podgorje II, Sele, 
Slovenj Gradec, Stari trg pri Slovenj Gradcu in Vrhe. Sodila je v okraj Slovenj Gradec. Z 
nacistično okupacijo leta 1941 je stara občina Slovenj Gradec prenehala delovati, 
vzpostavljena pa je bila nova struktura, ki je bila prilagojena potrebam nacistične uprave. 
Območje bivše občine Slovenj Gradec se je pokrivalo z območjem okupacijske občine. 
Slednja je prenehala z delovanjem leta 1945. 

 

OBČINA BELTINCI 

Signatura: PAM/0035 

Kraj: Beltinci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1852–1860], 1871–1941 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: madžarski, slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki: 1920–1941; popis prebivalcev 1852; katastrski posestni seznam 1898; 
parcelni protokol 1860; zapisniki zemljiškega katastra 1924–1941; knjiga kaznjencev 1920–
1941. 

Historiat ustvarjalca: Občina Beltinci (Belatinc) je bila ustanovljena leta 1871 na podlagi zakona o 
organizaciji občin. Po omenjenem zakonu je imela status male občine, te pa so se 
povezovale v notarišije. Sodila je k notarišiji Beltinci, okrajnemu glavarstvu Lendava in 
županiji Zala. Ko so bile s Trianonsko mirovno pogodbo dokončno določene razmejitvene 
črte z Madžarsko, je občina Beltinci postala sestavni del Kraljevine SHS. Leta 1933 je bila v 
občino Beltinci komasirana občina Ižakovci, leta 1934 pa ji je bila priključena še občina 
Bratonci. Po zaključku komasacij je občina Beltinci obsegala k. o. Bratonci, Dokležovje, 
Gančani, Ižakovci in Lipovci. Občina je sodila k okraju Lendava. 
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OBČINA CANKOVA 

Signatura: PAM/0116 

Kraj: Cankova 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1933–1941 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega odbora 1933–1941. 

Historiat ustvarjalca: Občina Cankova (Vashidegkút) je bila ustanovljena leta 1871 na podlagi 
zakona o organizaciji občin. Po omenjenem zakonu je imela status male občine, te pa so se 
povezovale v notarišije. Sodila je k notarišiji Cankova, okrajnemu glavarstvu Murska 
Sobota in Železni županiji. Ko so bile s Trianonsko mirovno pogodbo dokončno določene 
razmejitvene črte z Madžarsko, je občina Cankova postala sestavni del Kraljevine SHS. Leta 
1933 so bile v občino Cankova komasirane občine Domajinci, Gor. Črnci, Korovci, Krašči in 
Topolovci. Leta 1936 je prišlo do prve prekomasacije in občini sta bila priključena kraj 
Skakovci, ki je bil izločen iz občine Strukovci, in kraj Novi Beznovci, ki je bil izločen iz 
občine Bodonci. Ob drugi prekomasaciji leta 1937 pa je bil iz občine Cankova izločen kraj 
Krašči in priključen občini Pertoča. Po zaključku komasacij je občina Cankova obsegala k. 
o. Cankova, Domajinci, Gor. Črnci, Korovci, Novi Beznovci, Skakovci in Topolovci. Občina 
je sodila k okraju Murska Sobota. 

 

OBČINA ČRMLJENŠAK 

Signatura: PAM/0013 

Kraj: Črmljenšak 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1893–1933, [1934–1950] 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodnik izdanih domovinskih listin 1893–1948, prijavno-odjavna knjiga 1904–1950, 
matica občanov 1931. 

Historiat fonda: Gradivo je bilo prevzeto ob popisu matičnih knjig župnijskega arhiva v Voličini 19. 
8. 1970. Gradivo je predal krajevni matični urad Voličina. 

Historiat ustvarjalca: Občina Črmljenšak (ob ustanovitvi Črmlenšak/Tschermlenschag) je bila 
ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. 
o. Črmljenšak, Nadbišec in Zavrh, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor ter k okraju 
in sodnemu okraju Sv. Lenart (danes Lenart v Slovenskih goricah). Leta 1933 je bil k. o. 
Črmljenšak komasiran v občino Korena, k. o. Nadbišče in k. o. Zavrh pa v občino Voličina. 
Leta 1937 je bil k. o. Črmljenšak izločen iz občine Korena in priključen občini Voličina, ki se 
je po zaključku komasacij preimenovala v občino Sv. Rupert v Slovenskih goricah. 

 

OBČINA ČRENŠOVCI 

Signatura: PAM/0085 

Kraj: Črenšovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1920–1937 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega odbora 1920–1937. 
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Historiat ustvarjalca: Občina Črenšovci (Cserencsóc) je bila ustanovljena leta 1871 na podlagi zakona 
o organizaciji občin. Po omenjenem zakonu je imela status male občine, te pa so se 
povezovale v notarišije. Sodila je k notarišiji Črenšovci, okrajnemu glavarstvu Lendava in 
županiji Zala. Ko so bile s Trianonsko mirovno pogodbo dokončno določene razmejitvene 
črte z Madžarsko, je občina Črenšovci postala sestavni del Kraljevine SHS. Leta 1933 so bile 
v občino Črenšovci komasirane občine Dol. Bistrica, Gor. Bistrica, Srednja Bistrica, Trnje in 
Žiški. Po zaključku komasacij je občina Črenšovci obsegala k. o. Črenšovci, Dol. Bistrica, 
Gor. Bistrica, Srednja Bistrica, Trnje in Žižki. Občina je sodila k okraju Lendava. 

 

OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

Signatura: PAM/0043 

Kraj: Črna na Koroškem 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1926–1940 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Gradbene zadeve: cestne gradnje, kategorizacija, razlastitvene odločbe, regulacija in 
prestavitev reke Meže, predlog za izgradnjo ceste Črna–Volovljek–Luče, zveza Mežiške 
doline z zaledjem, preložitev in prenovitev banovinske ceste 1929–1939; vodne gradnje: 
javni vodovod v Črni, gradbena knjiga vodovoda v Črni na Koroškem 1931; spisi o 
izgradnji vodovoda (Ubald Nassimbeni, Maribor) 1926–1940; odobritveni odloki vodovoda 
1930–1940; gradnje stanovanjskih objektov: hiša Alojza Pečeta v Žerjavu 1934; novogradnja 
Ivan Kuhar 1929; številčenje hiš v občini Črna (na Koroškem). 

Historiat fonda: Gradivo je bilo prevzeto v PAM leta 1959, predajnik pa je bil ObLO Ravne na 
Koroškem. Druga predaja gradiva je sledila leta 2004. Predajnik gradiva je bila Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne. 

Historiat ustvarjalca: Občina Črna (Schwarzenbach) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Črna, Jazbina, Javorje, Ludranski 
Vrh, Topla in Bistra, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Velikovec (Völkermarkt) ter 
sodnemu okraju Pliberk (Bleiburg). Leta 1919 je na podlagi St. Germainskega sporazuma 
občina postala sestavni del Kraljevine SHS. V času komasacij leta 1933 je bila v občino Črna 
komasirana občina Koprivna. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije in tako sta bila občini 
priključena še južni del k. o. Podpeca iz občine Mežica in k. o. Uršlja Gora iz občine 
Prevalje. Tako je občina po končanih komasacijah obsegala k. o. Bistra, Črna, Javorje, 
Jazbina, Koprivna, Ludranski Vrh, Podpeca II, Topla in Uršlja Gora II. Občina je sodila k 
okraju Dravograd. 

 

OBČINA DRAVOGRAD 

Signatura: PAM/0014 

Kraj: Dravograd 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1913–1945 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Prijavno-odjavna knjiga delavcev 1913–1932, spisi okupacijske uprave 1941–1945. 

Historiat fonda: Del gradiva je v PAM predal Muzej ljudske revolucije Slovenj Gradec leta 1977. 
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Historiat ustvarjalca: Občina Dravograd (Unterdrauburg) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Širše področje Dravograda je v času nastanka občin 
upravno pripadalo Vojvodini Koroški, okrajnemu glavarstvu Wolfsberg in sodnemu okraju 
Št. Pavel v Labotski dolini (St. Paul im Lavanttal). Občina je zajemala k. o. Dravograd, Stari 
Grad, Sv. Duh, Ojstrica, Kozji Vrh, Gorica in Velka. Leta 1919 je na podlagi St. 
Germainskega sporazuma občina postala sestavni del Kraljevine SHS. V času komasacij 
leta 1933 so bile v občino Dravograd komasirane občine Libeliče, Ojstrica, Otiški Vrh in k. 
o. Dobrova iz občine Tolsti Vrh. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije. Občini je bil 
priključen del kraja Tolsti Vrh, ki je bil izločen iz občine Guštanj. Po zaključeni komasaciji 
in prekomasaciji je občina Dravograd obsegala k. o. Črneče, Črneška Gora, Dobrova, 
Dravograd, Goriški Vrh, Grad, Kozji Vrh, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, 
Sveti Duh, Tolsti Vrh II, Velka in Vič. Občina je sodila v okraj Dravograd. 

 

OBČINA FRAM 

Signatura: PAM/0010 

Kraj: Fram 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1909–1941 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Okrožnice Kraljeve banske uprave Dravske banovine 1931–1932; kazenski registri: 
1909–1933, 1938–1941, 1923–1928 (Ranče); pomožni blagajniški dnevnik 1931. 

Historiat fonda: Leta 2008 je bilo fondu pridruženo gradivo, ki je bilo izločeno iz fonda KLO 
Kopivnik. To gradivo je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno.  

Historiat ustvarjalca: Občina Fram (Frauheim) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Frajham (kot se je občina 
imenovala ob ustanovitvi), sodila pa je v okrajno glavarstvo Maribor, sodni okraj Maribor. 
V času komasacij leta 1933 so bile občini Fram pridružene občine Ješenca, Loka, Morje in 
Ranče. Občina je po zaključeni komasaciji obsegala k. o. Fram, Ješenca, Kopivnik, Loka, 
Morje, Planica, Polana, Ranče in Slivniško Pohorje. Spadala je v okraj Maribor desni breg. 

 

OBČINA GOLAVABUKA 

Signatura: PAM/0015 

Kraj: Golavabuka 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1872–1933 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: izdanih službenih knjižic 1907–1930, izdanih delovnih knjižic 1907–1930, 
vložni in opravilni delovodniki 1898–1933; občinska matična knjiga 1872, 1873; zapisniki za 
izdajo licenc za godbo v gostinskih lokalih 1923–1924; kandidatna lista za občinske volitve. 

Historiat ustvarjalca: Občina Golavabuka (Gollavabuka) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Golavabuka in Brda, sodila pa je 
k okrajnemu glavarstvu Slovenj Gradec ter sodnemu okraju Slovenj Gradec. Leta 1933 je 
bila občina Golavabuka komasirana v občino Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki je sodila v 
okraj Slovenj Gradec. 
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OBČINA GORNJA RADGONA 

Signatura: PAM/0095 

Kraj: Gor. Radgona 
Količina: 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1918–1935 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Kronika občine Gor. Radgona 1918–1935. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1975 predal arhivu SO Gornja Radgona. 

Historiat ustvarjalca: Občina Gor. Radgona (Oberradkersburg) je bila pod imenom Knezov grad 
ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. 
o. Radgonski grad in Herzogošak (Hercegovščak), spadala pa je v okrajno glavarstvo 
Ljutomer, sodni okraj Radgonski Grad. V času komasacij leta 1933 so bile občine 
Črešnjevci, Orehovci, Plitvički Vrh, Police, Ščavnica in Zbigovci ter k. o. Lomanoše iz 
občine Plitvica združene v občino Črešnjevci, ki se je leta 1934 preimenovala v Občino 
Gornja Radgona okolica. Ta občina se je leta 1936 združila z občino Gor. Radgona v novo 
Občino Gornja Radgona, ki ji je bil leta 1937 priključen še k. o. Mele iz občine Slatina - 
Radenci. Po zaključku komasacij je občina Gor. Radgona obsegala k. o. Črešnjevci, Gor. 
Radgona, Hercegovščak, Lastomerci, Lomanoše, Mele, Orehovci, Orehovski Vrh, Plitvički 
Vrh, Police, Sp. Gris, Ščavnica in Zbigovci. Sodila je k okraju Ljutomer. 

 

OBČINA GRADIŠČE 

Signatura: PAM/0071 
Kraj: Gradišče na Kozjaku 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1932–1933 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Občinska matična knjiga za kraje Veliki Boč, Gradišče in Vurmat; delovodnik 1932–
1933; vojaške zadeve; plačilni nalogi. 

Historiat ustvarjalca: Občina je sodila k okrajnemu glavarstvu Maribor ter k okrajnemu in sodnemu 
okraju Maribor. Leta 1933 je bila občina Gradišče komasirana v občino Selnica ob Dravi. 

 

OBČINA GUŠTANJ 

Signatura: PAM/0009 

Kraj: Ravne na Koroškem 
Količina: 33 arhivskih škatel, 54 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1850–1945 
Tekoči metri: 7,3 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: splošni 1896–1943, predsedstveni 1930–1931, zaupnih spisov 1940, 
poselskih in delovnih knjižic 1885–1933; indeks h glavnemu delovodniku 1911–1939, k 
delovodniku poselskih in delovnih knjižic; knjige: prijavne, pomožne trgovske, 
zakupnikov 1896, rezervistov, podpore za vojaške obveznike, obiskov 1943–1944, bančna 
1943–1944; seznami: rekrutni 1899–1900, tujih trgovcev, funkcionarjev v Guštanju; popisni 
listi štetja prebivalstva leta 1910; sejni zapisniki občine Guštanj 1899–1926; kazenski 
register; seznam umrlih 1872–1923; volitve 1857; deželni vladni list za vojvodino Koroško 
1850, 1853; domovnice 1850–1923; popisnice priseljencev 1937–1941; vojaški obvezniki 
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1884–1934; proračun 1934–1942; spisi: prezidijalni 1926, uboštvo, kmetijstvo, bančništvo, 
turizem, veterina, gradbene zadeve, priznanje očetovstva, nezakonski otroci. 

Historiat fonda: Gradivo je bilo prevzeto v PAM leta 2004. Predajnik gradiva je bila Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne. Del gradiva fonda hrani ARS. 

Historiat ustvarjalca: Občina Guštanj (Ravne na Koroškem/Gutenstein) je bila ustanovljena leta 1849 
na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Trg Guštanj, sodila 
pa je k okrajnemu glavarstvu Velikovec (Völkermarkt), ter sodnemu okraju Pliberk 
(Bleiburg). Leta 1919 je na podlagi St. Germainskega sporazuma občina postala sestavni del 
Kraljevine SHS. V času komasacij leta 1933 so bile v občino Guštanj komasirane občine 
Kotlje, Tolsti Vrh brez k. o. Dobrava in vzhodni deli k. o. Podkraj, Navrški Vrh, Dobja vas 
in Stražišče iz občine Prevalje. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije. Izločen je bil del kraja 
Tolsti Vrh in priključen občini Dravograd. Po zaključeni komasaciji in prekomasaciji je 
občina Guštanj obsegala k. o. Brdinje, Dobja vas II, Guštanj, Javornik, Kotlje, Navrški Vrh 
II, Podgora, Podkraj II, Prežkov Vrh, Selovec, Stražišče II, Tolsti Vrh I in Zelenbreg. Občina 
je sodila k okraju Dravograd. 

 

OBČINA JANŽEVA GORA 

Signatura: PAM/0037 

Kraj: Janževa Gora 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1868–1933, [1934–1937] 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Domovinska knjiga 1868–1937. 

Historiat ustvarjalca: Občina Janževa Gora (ob ustanovitvi Janžovska gora/Johannesberg) je bila 
ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. 
o. Janževa Gora in Gor. Selnica, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor in k sodnemu 
okraju Maribor. V času komasacij leta 1933 je bila občina Janževa Gora komasirana v 
občino Selnica ob Dravi.  

 

OBČINA JARENINA 

Signatura: PAM/0078 

Kraj: Jareninski Dol  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1907–1940 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki občinskega odbora 1936–1940, regulacija potoka Cirknica 1907–1911.  

Historiat fonda: Gradivo je 29. 5. 1968 PAM prevzel od SO Maribor.  

Historiat ustvarjalca: Občina Jarenina (Jahring) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Jareninski Dol in Jareninski Vrh, 
sodila pa je v okrajno glavarstvo Maribor, sodni okraj Maribor. V času komasacij leta 1933 
je bila občina Jarenina najprej priključena občini Pesnica. Leta 1936 je prišlo do 
prekomasacije in ponovno je bila ustanovljena samostojna občina Jarenina, v katero so bili 
vključeni kraji Gačnik, Pesniški Dvor, Jelenče, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Vajgen in 
Jarenina (izločeni iz občine Pesnica) ter Polička vas, Polički Vrh, Vukovski Dol in Vukovski 
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Vrh (izločeni iz občine Jakobski Dol). Občina Jarenina je tako po končanem preoblikovanju 
obsegala k. o. Gačnik, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jelenče, Pesniški Dvor, Polička vas, 
Polički Vrh, Vajgen, Vukovski Dol in Vukovski Vrh. Sodila je v okraj Maribor levi breg.  

 

OBČINA KAMNICA 

Signatura: PAM/0079 

Kraj: Kamnica  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1872–1945, [1946] 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Domovinska knjiga občine Kamnica 1912–1946; seznam izdanih delovnih knjižic 1912–
1939; blagajniške knjige 1872–1904.  

Historiat fonda: V fondu Občina Kamnica je združeno gradivo občine ter gradivo matične 
domovinske knjige, ki je bilo izločeno iz fonda Mestna občina Maribor – Domovinska 
kartoteka.  

Historiat ustvarjalca: Občina Kamnica (ob ustanovitvi Kanca/Gams) je bila ustanovljena leta 1849 na 
podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je obsegala k. o. Kamnica, sodila pa je k 
okrajnemu glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Maribor. V času komasacij leta 1933 so 
bile v občino Kamnica komasirane občine Brestrnica, Jelovec in Rošpoh. Občina Kamnica je 
tako po končanem preoblikovanju obsegala k. o. Bresternica, Jelovec pri Kamnici, Kamnica, 
Rošpoh in Srednje. Sodila je k okraju Maribor levi breg. 

 

OBČINA KORENA  

Signatura: PAM/0033 

Kraj: Zg. Korena 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1895–1934 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega sveta 1914–1933; blagajniška knjiga 1895–1934.  

Historiat ustvarjalca: Občina Zgornja Korena (Oberwurz) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina Zgornja Korena je zajemala k. o. Zg. Korena in 
Sp. Korena, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor ter sodnemu okraju Sv. Lenart 
(danes Lenart v Slovenskih goricah). V času komasacij leta 1933 so bile v občino Korena 
komasirane občine Jablance, Rogoznica, Selce, Zimica, Žikarce in k. o. Čermljenšak. Leta 
1937 je prišlo do prekomasacije in iz občine Korena so bili izločeni kraji Selce, Straža, 
Rogoznica in Čermljenšak ter del kraja Dolge Njive, ki so bili priključeni občini Voličina. Po 
končani prekomasaciji je občina Korena obsegala k. o. Jablance, Sp. Korena, Vinička vas, 
Zg. Korena, Zimica ter Žikarce. Občina je sodila k okraju Maribor levi breg.  
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OBČINA KOŠAKI 

Signatura: PAM/0018 

Kraj: Košaki 
Količina: 25 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis  

Ohranjeno gradivo: 1850–1944 
Tekoči metri: 2,5 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: opravilni 1929, 1931, 1934; indeksi: 1930, 1941, k prijavni knjigi 1911–1926, 
k domovinski knjigi; prijavna knjiga 1901–1911, 1931; prijavno-odjavna knjiga 1941–1943; 
knjiga izdanih domovnic; domovinska matična knjiga od 1850; parcelni zapisnik za Pekel 
1912, parcelni zapisnik Košaki 1912; splošna korespondenca 1934–1940; gradbene zadeve 
1935–1939, gradbeni načrti poslopja bogoslovja v Mariboru (današnja Biotehnična šola 
Maribor); splošne občinske zadeve; infrastruktura; skrb za siromašne; zdravstveno stanje 
prebivalstva; policija; popisnice gospodinjstev: za Kalvarijo, Kalvarska ul., Bodlova ul., 
Turnerjeva ul., Vinarska c., Ribniško selo, Vinarje, Košaki, Meljski Hrib, Počehova, Pekel, 
Krčevina, Tomšičev drevored, Aleksandrova ul. (danes Šentiljska c.), Praprotnikova ul., 
Dolnja Počehova; popisi 1939–1944: vojne škode na živini 1941, vojnih invalidov 1941, 
vzrejnih živali 1941–1944. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko ter po delovodnih številkah, gradbeni spisi po 
številki spisa, popisnice pa so urejene po posameznih ulicah. 

Historiat fonda: Ker je ustvarjalec gradiva obstajal neprekinjeno od leta 1850–1945, je bilo v letu 
2007 fondu Občina Košaki pridruženo gradivo Okupacijske občine Košaki in tako je bil 
formiran enotni fond.  

Historiat ustvarjalca: Občina Košaki je bila pod imenom Občina Lajteršperg (Leitersberg) 
ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. 
o. Orešje, Počehova, Pekel, Košaki in Lajteršperg, spadala pa je v okrajno glavarstvo 
Maribor, sodni okraj Maribor. Ob ustanovitvi občine so bili Košaki samo katastrska občina, 
politična občina pa se je imenovala Lajteršperg. Med leti 1921–1931 je prišlo do 
preimenovanja občine Lajteršperg v Občino Košaki. V času komasacij leta 1933 so bile 
občini Košaki priključene še občine Krčevina in Sv. Peter pri Mariboru (Malečnik). Občina 
je po zaključku komasacij in prekomasacij leta 1937 obsegala k. o. Celestrina, Dol. 
Počehova, Hrenca, Košaki, Krčevina, Malečnik, Meljski Hrib, Metava, Nebova, Pekel, 
Počehova, Trčova in Vodole. Občina je sodila k okraju Maribor levi breg.  

 

OBČINA KOTLJE 

Signatura: PAM/0049 

Kraj: Kotlje 
Količina: 3 arhivske škatle, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1877–1933, [1934–1941] 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: nemški, slovenski, srbski 

Vsebina: Odloki in navodila za sestavo in predlaganje občinskih proračunov 1924–1932; proračun 
1929–1930; registri: vseh v občini Kotlje rojenih izvenzakonskih otrok 1927–1933, kazenski 
1895–1935, vojaških obveznikov (Kotlje, Brdinje, Preški Vrh, Podgora) 1930–1934; knjiga 
tujih občanov v Kotljah 1891–1930; navodila in predpisi o živinskih potnih listih 1935–1936; 
vojaške zadeve 1883–1911; spisi: občinska pomoč in podpora 1939–1941; pismo župana po 
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ujmi 1931; občinski dopisi občinam Koroške iz Celovca 1909–1914; domovinski listi; knjiga 
poslov 1894–1897.  

Historiat fonda: Gradivo je bilo prevzeto v PAM leta 2004. Predajnik gradiva je bila Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne. 

Historiat ustvarjalca: Občina Kotlje (Köttulach) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Kotlje, Berdinje, Brezgov Vrh in 
Podgora, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Velikovec (Völkermarkt) ter sodnemu okraju 
Pliberk (Bleiburg). Leta 1919 je na podlagi St. Germainskega sporazuma občina postala 
sestavni del Kraljevine SHS. V času komasacij leta 1933 je bila občina Kotlje komasirana v 
občino Guštanj (Ravne na Koroškem).  

 

OBČINA KRČEVINA 

Signatura: PAM/0041 

Kraj: Maribor 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1893–1933, [1934–1942] 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodnik izdanih uradnih listin 1906–1928; indeksi: k prijavno-odjavni knjigi 1941–
1942, k domovinski knjigi 1928–1931, 1935–1938; prijavna knjiga 1915–1933, 1941–1942; 
domovinska matična knjiga 1893–1942; kazenski protokol 1908–1929; spisi: elektrifikacija, 
vodovod, kanalizacija ulic v Petrovem selu. 

Historiat fonda: V letu 2007 je bilo fondu Občina Krčevina pridruženo gradivo fonda Okupacijska 
občina Krčevina. Leta 2008 je bilo fondu pridruženo še gradivo matične domovinske 
knjige, ki je bilo izločeno iz fonda Mestna občina Maribor – Domovinska kartoteka. Čeprav 
je bila Občina Krčevina kot samostojna občina ukinjena leta 1933 in pridružena Občini 
Košaki, pa je v fondu gradivo vse do leta 1942, saj je ustvarjalec vodil matične in prijavne 
knjige neprekinjeno in ob spremembi ni nastavil novih evidenc.  

Historiat ustvarjalca: Občina Krčevina (Kartschowin) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Krčevina, sodila pa je k 
okrajnemu glavarstvu Maribor, sodni okraj Maribor. V času komasacij leta 1933 je bila 
občina Krčevina komasirana v občino Košaki.  

 

OBČINA KRIŽEVCI  

Signatura: PAM/0104 

Kraj: Križevci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1939 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Volilni imenik za volitve v narodno, oblastno in sresko skupščino ter občinski odbor za 
kraje Kančevci, Panovci, Kukeč, Košarovci, Križevci, Domanjševci, Lončarovci in 
Kuštanovci. 

Historiat ustvarjalca: Občina Križevci (Tótkeresztúr) je bila ustanovljena leta 1871 na podlagi zakona 
o organizaciji občin. Po tem zakonu je imela status male občine, te pa so se povezovale v 
notarišije. Spadala je v notarišijo Križevci, okrajno glavarstvo Murska Sobota in Železno 
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županijo. Ko so bile s Trianonsko mirovno pogodbo dokončno določene razmejitvene črte 
z Madžarsko, je občina Križevci postala sestavni del Kraljevine SHS. V času komasacij leta 
1933 so bile v občino Križevci komasirane občine Domanjševci, Ivanjševci, Kančevci, 
Košarovci, Kukeč, Lončarovci in Panovci. Leta 1935 je prišlo do prve prekomasacije, ko je 
bila iz občine Križevci izločena bivša občina Ivanjševci in priključena občini Prosenjakovci. 
Leta 1936 je sledila druga prekomasacija, takrat je bil občini Križevci priključen kraj 
Kuštanovci iz občine Mačkovci. Po končani komasaciji in prekomasacijah je občina pod 
imenom Križevci v Prekmurju obsegala k. o. Domanjševci, Kančevci, Košarovci, Križevci v 
Prekmurju, Kukeč, Kuštanovci, Lončarovci in Panovci. Sodila je k okraju Murska Sobota.  

 

OBČINA LAPORJE 

Signatura: PAM/0102 

Kraj: Laporje  
Količina: 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1917–1938 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega odbora 1917–1938.  

Historiat ustvarjalca: Občina Laporje je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona 
o občinah. Občina je zajemala k. o. Laporje, sodila pa je v okrajno glavarstvo Maribor, sodni 
okraj Slovenska Bistrica. V času komasacij leta 1933 je bila občina komasirana v občino 
Slovenska Bistrica. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije in nastala je nova občina Laporje, v 
katero so bili vključeni kraji Laporje, Žabljek, Levič, Razgor, Videž, del kraja Cigonce in 
zaselka Gor. Log (ki so bili izločeni iz občine Slovenska Bistrica), iz občine Poljčane 
izključeni kraji Vrhole, Kočno, Hošnica, Zg. Brežnica, Dolgi Vrh I in II, ter iz občine 
Črešnjevec izločena kraja Drumlažno in Jelšovec. Občina Laporje je po zaključku komasacij 
obsegala k. o. Cigonce II, Hošnica, Laporje, Pretrež II, Stanovsko II, Vrhole in Žabljek. 
Sodila je v okraj Maribor desni breg. 

 

OBČINA LEGEN 

Signatura: PAM/0017 

Kraj: Legen 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1865–1940 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: služinčadi 1865–1897, izdanih domovinskih listin (z indeksom) 1909–1933, 
vložni in opravilni 1898–1930; prijavno-odjavna knjiga z indeksom 1909–1933; občinska 
matična knjiga 1911–1940; kazenski register 1882–1930; sejni zapisniki občinskega odbora 
1900––1933; spisi: izpiski iz rojstne in krstne knjige, pojasnila v zvezi z matičnimi 
zadevami. 

Historiat ustvarjalca: Občina Legen (ob ustanovitvi Lehen/Lechen) je bila ustanovljena leta 1849 na 
podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Legen in Gradišče, 
sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Slovenj Gradec in sodnemu okraju Slovenj Gradec. 
Leta 1933 je bila občina Legen komasirana v občino Šmartno pri Slovenj Gradcu, ki je sodila 
v okraj Slovenj Gradec. 
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OBČINA LJUTOMER 

Signatura: PAM/0076 

Kraj: Ljutomer 
Količina: 60 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1850–1945 
Tekoči metri: 6 
Jezik: slovenski, nemški, hrvaški 

Vsebina: Deželni zakonik 1877; računi 1871; bančni izpiski 1912–1917; plačilne knjižice zemljiške 
odveze 1855; likvidacijski izkazi 1887–1888; zadeve občinske imovine 1850–1918; okrajni 
šolski svet 1853–1896; zdravstvo 1887–1911; cerkveni konferenčni odbor za ljutomersko 
faro 1875–1878; Gottweissova ustanova 1850–1918; klasifikacija konjev 1916–1918; občinski 
volilni imeniki 1898, 1902, 1904, 1907–1908, 1910; državne in deželnozborske volitve 1861–
1911; sejni zapisniki 1911–1925, 1931–1939; imenik zemljiških posestnikov k. o. Radomerje 
1929; spisi 1878–1940: splošna korespondenca, gradbeni spisi 1888–1939, poslovanje 
upravnih organov občine Ljutomer, lekarne in zdravstvo, veterinarska služba, nemška 
manjšina v Dravski banovini, mestna hranilnica, krajevni šolski odbor, občinski gozdovi, 
cene poljedelskih pridelkov, županska zveza, proračun 1936–1939, državljanstvo 1932–
1936, domovnice in poselitvene knjige, viničarska komisija, cerkveni konkurenčni odbor, 
občinske trošarine, pogodbe, delovna razmerja, hišni redi, poslopje Okrajnega glavarstva 
Ljutomer, prehrana, gospodarska šola, železniška proga Ormož–Ljutomer–Murska Sobota–
Hodoš, občinski uslužbenci, javna dela, občinske ceste in poti, katastrska uprava, razglasi 
in oznanila, seznam izdanih domovnic 1929–1940; matične zadeve; pečati občin v srezu 
Ljutomer; kartoteka rojstnih podatkov in matičnih zadev A–Ž 1941–1945, seznam hišnih 
lastnikov 1941–1945. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Ljutomer je svojo dokumentacijo kljub mnogim elementarnim nesrečam, ki so ga 
prizadeli, ohranil skozi stoletja v mestu samem. Konec 19. st. pa je bilo starejše gradivo 
predano v hrambo v StLA. V Slovenijo je bilo vrnjeno na podlagi jugoslovansko-
avstrijskega arhivskega sporazuma iz leta 1923 šele konec 70. let 20. stol. Mlajše gradivo pa 
je bilo predano v PAM leta 1963. Predajnik gradiva je bila Občinska skupščina Ljutomer. 
Ker je gradivo fonda zajemalo obdobje vse od leta 1535 do 1941, je bilo gradivo razdeljeno. 
Tako je bil oblikovan fond Magistrat Ljutomer, ki obsega gradivo za leta 1535–1867, slednje 
se nanaša na delovanje magistrata pred uvedbo občin. Preostalo gradivo je združeno v 
fondu Občina Ljutomer 1850–1945. Ker je ustvarjalec gradiva obstajal neprekinjeno od leta 
1850 do 1945, je bilo v letu 2008 fondu Občina Ljutomer pridruženo gradivo fonda 
Okupacijska občina Ljutomer in tako je bil oblikovan enotni fond.  

Historiat ustvarjalca: Občina Ljutomer (Luttenberg) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Ljutomer trg, sodila pa je k 
okrajnemu glavarstvu Ljutomer, sodni okraj Ljutomer. Leta 1927 se je preimenovala iz 
trške v mestno občino. V času komasacij leta 1933 se je občina razdelila na občino Ljutomer 
mesto in občino Ljutomer okolica. Občina Ljutomer je obsegala območje nekdanje občine, v 
občino Ljutomer okolica pa so bile komasirane občine Cven (brez k. o. Krapje), Noršinci, 
Presika, Slamnjak, Stročja vas in k. o. Radomerje iz občine Kamenščak. Leta 1937 je prišlo 
do prekomasacije. Iz občine Ljutomer okolica je bil najprej izločen del kraja Radomerščak in 
priključen občini Cezanjevci. Preostali del občine Ljutomer okolica je bil združen z občino 
Ljutomer mesto v novo enotno občino Ljutomer, ki sta ji bila istega leta priključena še k. o. 
Krapje iz občine Veržej in naselje Sp. Kamenščak iz občine Cezanjevci. Občina je po 
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zaključku komasacij in prekomasacij obsegala k. o. Babinci, Cven, Gresovščak, Krapje, 
Ljutomer, Mota, Noršinci, Nunska Graba, Presika, Pristava, Radomerje, Rinčetova Graba, 
Slamnjak, Sp. Kamenščak in Stročja vas. Občina je sodila k okraju Ljutomer. Z nacistično 
okupacijo leta 1941 je stara občina Ljutomer prenehala delovati, vzpostavljena pa je bila 
nova struktura, ki je bila prilagojena potrebam nacistične uprave. Območje bivše občine 
Ljutomer se je popolnoma pokrivalo z območjem okupacijske občine Ljutomer. Slednja je 
prenehala z delovanjem leta 1945. 

 

OBČINA MARENBERG 

Signatura: PAM/0023 

Kraj: Radlje ob Dravi 
Količina: 28 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1881–1945, [1946–1947] 
Tekoči metri: 2,8 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: opravilni 1929–1947; knjige: računska 1899, vojaška 1906, občinska 
blagajniška 1900; dnevnik zaposlitev 1941; knjiga delovnih namestitev 1881, 1895; sejni 
zapisniki 1903; spisi 1919–1943: splošne občinske zadeve, gradbene zadeve, infrastruktura, 
socialno skrbstvo in delavsko zavarovanje, sadjarstvo, gozdarstvo; popis prebivalstva 1931. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po posameznih letih. 

Historiat fonda: Gradivo je uradno predal KLO Radlje ob Dravi 25. 7. 1958. Ker je ustvarjalec 
gradiva obstajal neprekinjeno od leta 1849 do 1945 je bilo v letu 2008 fondu Občina 
Marenberg pridruženo gradivo fonda Okupacijska občina Marenberg in tako je bil 
oblikovan enotni fond.  

Historiat ustvarjalca: Občina Marenberg (Radlje ob Dravi, ob ustanovitvi Marbêg/Mahrenberg) je 
bila ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala 
k. o. Marenberg trg, Marenberg okolica, Sp. Vižinga in Sv. Janž nad Marenbergom, sodila 
pa je k okrajnemu glavarstvu Slovenj Gradec in sodnemu okraju Marenberg. V času 
komasacij leta 1933 sta bili občini Marenberg priključeni še občina Zg. Vižinga in k. o. Vas. 
Ta je bila nato leta 1936 izločena iz občine Marenberg in priključena občini Remšnik. 
Občina je tako po zaključku komasacij in prekomasacij leta 1937 obsegala k. o. Dobrava, 
Gor. Vižinga, Marenberg trg, Sp. Vižinga, Št. Janž nad Marenbergom in Sv. Trije Kralji nad 
Marenbergom. Občina je sodila v okraj Dravograd. 

 

OBČINA MEŽICA 

Signatura: PAM/0019 

Kraj: Mežica 
Količina: 39 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1853–1942 
Tekoči metri: 3,9 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1902–1918, 1926–1941; aprovizacija 1915–1918; finančne zadeve: spisi 
1854–1923, občinski računi 1889–1917, dohodki in izdatki 1913–1917, ubožna blagajna 1908, 
ubožne priloge 1922–1924, trošarine 1940, užitnine 1931, proračuni 1920–1924, zaključni 
računi 1936–1938; volilno gradivo 1867, 1879, 1905; gospodarsko društvo Mežica 1917–
1919; popis živine 1915; ljudsko štetje 1869; naborne liste 1884–1893; poselske knjižice; 
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občinske volitve 1923; seznam zavezancev za cestna dela 1923–1924; seznam ubožnih 
spričeval 1934–1935; mrliški zapisniki 1924–1934; repatriacija občinskih in šolskih doklad 
1920–1925; prijave in odjave tujcev 1930, 1936; živinski potni listi 1925–1937; okrožnice 
1932; popis prebivalstva 1931; prijava prebivalcev; športni in kulturni klub Korotan 1938; 
razglasi, naznanila in plakati 1921–1938; knjige: denarna 1935–1936, poštna 1932–1934, 
prijavna vojaških obveznikov 1903–1918, vpisnik domovinskih dokumentov 1910–1922, 
ekshibitna 1924; vpisovanje prenosa živinskih potnih listov 1934–1938; kataster psov 1924–
1936; splošna korespondenca 1881–1935; delovodniki: splošni 1915–1941, vojaških spisov 
1926–1936, zaupnih spisov 1932; indeksi: splošni 1916–1942, k vojaškemu delovodniku 
1935–1936.  

Historiat fonda: Gradivo je bilo v PAM izročeno v dveh delih. Prvi del gradiva je bil predan leta 
1959, predajnik pa je bil ObLO Ravne na Koroškem. Drugi del gradiva je bil predan leta 
1977, predajnik pa je bil KS Mežica. 

Historiat ustvarjalca: Občina Mežica (Mißdorf) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Mežica, Takraj Meže, Onkraj 
Meže in Plat, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Velikovec (Völkermarkt) ter sodni okraj 
Pliberk (Bleiburg). Leta 1919 je na podlagi St. Germainskega sporazuma občina postala 
sestavni del Kraljevine SHS. V času komasacij leta 1933 je bil v občino Mežica komasiran k. 
o. Lom iz občine Libuče. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije in tako je bil iz občine Mežica 
izločen južni del k. o. Podpeca, ki je bil priključen občini Črna, občini Mežica pa je bil 
priključen del kraja Volinjak iz občine Prevalje. Občina Mežica je po končanih komasacijah 
obsegala k. o. Lom, Mežica, Onkraj Meže, Plat, Podpeca I, Prevalje II in Takraj Meže. 
Občina je sodila k okraju Dravograd. 

 

OBČINA MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/0101 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 13 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1922–1945 
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski, madžarski 

Vsebina: Zapisniki: sej gradbenega odbora 1932–1936, različnih komisij in občinskih organov 
1931–1939; dopisi 1929–1943; knjige: agrarnih interesentov 1938, izdanih domovnic, glavna 
knjiga 1930–1939; odmerni izkaz 1934; finančne zadeve 1926–1942; pristojbinski vpisniki 
1922–1930; predlogi za vknjižbo parcel 1936–1939; gradbeni načrti in gradbena dovoljenja 
1933–1941; kupoprodajne pogodbe 1931–1940; pogodbe za zemljišča 1936–1941; gradnja 
osnovne šole Murska Sobota 1939–1941; zemljiškoknjižni predlogi; popis nepremičnin in 
premičnin 1945. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini.  

Historiat fonda: Ker je ustvarjalec gradiva obstajal neprekinjeno od leta 1871 do 1945, je bilo v letu 
2008 fondu Občina Murska Sobota pridruženo gradivo fonda Okupacijska občina Murska 
Sobota in tako je bil oblikovan enotni fond.  

Historiat ustvarjalca: Občina Murska Sobota (Muraszombat) je bila ustanovljena leta 1871 na 
podlagi zakona o organizaciji občin. Po tem zakonu je imela status male občine, te pa so se 
povezovale v notarišije. Spadala je v notarišijo Murska Sobota, okrajno glavarstvo Murska 
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Sobota in Železno županijo. Ko so bile s Trianonsko mirovno pogodbo dokončno določene 
razmejitvene črte z Madžarsko, je občina Murska Sobota postala sestavni del Kraljevine 
SHS. Občina Murska Sobota je obsegala samo k. o. Murska Sobota in je sodila k okraju 
Murska Sobota. Z madžarsko okupacijo leta 1941 je stara občina Murska Sobota prenehala 
delovati, vzpostavljena pa je bila nova upravna struktura, ki je bila identična tisti pred 
letom 1918. Okupacijska občina Murska Sobota je prenehala z delovanjem leta 1945. 

 

OBČINA PAMEČE 

Signatura: PAM/0020 

Kraj: Pameče 
Količina: 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1913–1933 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki občinskega odbora 1913–1933. 

Historiat ustvarjalca: Občina Pameče (Pametsch) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Pameče, sodila pa je v okrajno 
glavarstvo Slovenj Gradec in sodni okraj Slovenj Gradec. V času komasacij leta 1933 so bile 
občini Pameče pridružene občine Sele, Št. Janž pri Dravogradu in Vrhe. Leta 1936 sta bila iz 
občine Pameče izločena k. o. Sele in Vrhe, ki sta bila pridružena novonastali občini Stari 
trg. Leta 1937 pa je bil izločen del kraja Pameče in priključen občini Slovenj Gradec. Po 
zaključenih komasacijah je občina Pameče obsegala k. o. Pameče I, Selovec in Šentjanž pri 
Dravogradu. Občina je sodila k okraju Slovenj Gradec. 

 

OBČINA PEKEL  

Signatura: PAM/0021 

Kraj: Poljčane  
Količina: 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1911–1933 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1911–1933; prijavno-odjavna knjiga 1926–1933. 

Historiat ustvarjalca: Občina Pekel (Hölldorf) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Pekel, sodila pa je k okrajnemu 
glavarstvu Maribor, sodni okraj Slovenska Bistrica. V času komasacij leta 1933 je bila 
priključena politični občini Poljčane, ki pa je imela sedež v Peklu. Občina je sodila k okraju 
Maribor desni breg. 

 

OBČINA POBREŽJE 

Signatura: PAM/0047 

Kraj: Maribor 
Količina: 3 arhivske škatle, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1864–1941 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: nemški, slovenski 
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Vsebina: Indeksi 1920–1929, 1929–1935; matične domovinske knjige 1864–1941; seznam izdanih 
domovnic 1939–1941; načrti gradnje meljskega mostu; spisi v zvezi s frančiškanskim 
pokopališčem 1928–1929; naznanilni listi 1905–1933. 

Historiat fonda: Leta 2008 je bilo fondu Občina Pobrežje pridruženo gradivo matične domovinske 
knjige, ki je bilo izločeno iz fonda Mestna občina Maribor – Domovinska kartoteka.  

Historiat ustvarjalca: Občina Pobrežje (ob ustanovitvi Pobržje/Pobersch) je bila ustanovljena leta 
1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Zg. Pobrežje in 
Sp. Pobrežje, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Maribor. V 
času komasacij leta 1933, so bile občini Pobrežje priključene še občine Dogoše, Tezno in 
Zrkovci. Občina je tako po zaključku komasacij in prekomasacij leta 1937 obsegala k. o. 
Dogoše, Pobrežje, Tezno in Zrkovci. Sodila je v okraj Maribor desni breg. 

 

OBČINA POLJČANE 

Signatura: PAM/0115 

Kraj: Poljčane 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1932–1945, [1946] 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki: občinskega odbora 1933–1941, občinske uprave 1934–1940; delovodniki: 
splošni 1939–1946, občine Studenice 1932–1933, občine Stanovsko 1932–1933; prijavno-
odjavna knjiga 1942–1945.  

Historiat fonda: Ker je ustvarjalec gradiva obstajal neprekinjeno od leta 1850 do 1945, je bilo v letu 
2007 fondu Občina Poljčane pridruženo gradivo Okupacijske občine Poljčane in tako je bil 
oblikovan enotni fond. V delovodniku občine Poljčane pa se nahaja tudi gradivo občin 
Studenice in Stanovsko.  

Historiat ustvarjalca: Občina Poljčane (Pöltschach) je bila pod imenom Občina Poličane ustanovljena 
leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Poljčane, 
sodila pa je v okrajno glavarstvo Maribor, sodni okraj Slovenska Bistrica. V času komasacij 
leta 1933 so bile v občino Poljčane komasirane občine Brezje, Hošnica, Hrastovec, Lušečka 
vas, Modraže, Pekel, Stanovsko, Studenice in Vrhole. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije. 
Izločeni so bili kraji Vrhole, Kočno, Hošnica, Zg. Brežnica, Dolgi Vrh I in Dolgi Vrh II, iz 
njih pa je nastala nova občina Laporje. Po končani komasaciji je občina obsegala k. o. 
Brezje, Hrastovec, Lušečka vas, Modraže, Pekel, Poljčane, Stanovsko in Studenice. Občina 
je sodila v okraj Maribor desni breg. 

 

OBČINA PREVALJE 

Signatura: PAM/0086 

Kraj: Prevalje 
Količina: 1 arhivska škatla, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1869–1941 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Matična knjiga delavcev železarne na Prevaljah 1869–1895; knjiga mladeničev, ki niso 
služili vojaškega roka 1930–1933; spisi: trošarine 1940–1941, živinski potni listi 1940; 
proračun za cerkvene potrebščine župnij Guštanj in Fara na Prevaljah za leto 1923. 
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Historiat fonda: Gradivo je bilo prevzeto v PAM leta 2004. Predajnik gradiva je bila Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne. 

Historiat ustvarjalca: Občina Prevalje (Prävali) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Prevalje, Liša in Zagrad, sodila 
pa je k okrajnemu glavarstvu Velikovec (Völkermarkt), sodni okraj Pliberk (Bleiburg). Leta 
1919 je na podlagi St. Germainskega sporazuma občina postala sestavni del Kraljevine SHS. 
V času komasacij leta 1933 so bile v občino Prevalje komasirane občine Prevalje (brez 
vzhodnih delov k. o. Podkraj, Navrški Vrh, Dobja vas in Stražišče), občina Libuče (brez k. 
o. Lom) in občina Št. Danijel (Šentanel). Leta 1937 je prišlo do prekomasacije. Izločen je bil 
južni del k. o. Uršlja Gora in priključen občini Črna ter del kraja Volinjak, ki je bil priključen 
občini Mežica. Po zaključeni komasaciji in prekomasaciji je občina Prevalje obsegala k. o. 
Belšak, Breznica, Dobja vas I, Dolgo Brdo, Farna vas, Jamnica, Leše, Lokovica, Navrški Vrh 
I, Podkraj I, Poljana, Prevalje I, Stražišče I, Strojna, Suhi Vrh, Št. Danijel, Uršlja Gora in 
Zagrad. Občina je sodila k okraju Dravograd. 

 

OBČINA PUCONCI 

Signatura: PAM/0072 

Kraj: Puconci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1933–1941 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski, madžarski 

Vsebina: Sejni zapisniki: občinskega odbora 1933–1940, občinske uprave 1933–1941. 

Historiat fonda: Po spremembi oblasti leta 1945 je KLO Puconci za svoje delo še naprej uporabljal 
že obstoječe knjige, ki jih fizično ni mogoče ločiti in priključiti fondu občine. Zato se v 
fondu KLO Puconci nahajajo tudi zapisniki odseka za pokopališča in pogrebni red 1936–
1938 ter zapisniki odseka za sirotinsko in zapuščinsko oskrbo iz leta 1936.  

Historiat ustvarjalca: Občina Puconci (Battyánd) je bila ustanovljena leta 1871 na podlagi zakona o 
organizaciji občin. Po omenjenem zakonu je imela status male občine, te pa so se 
povezovale v notarišije. Sodila je k notarišiji Puconci, okrajnemu glavarstvu Murska Sobota 
in Železni županiji. Ko so bile s Trianonsko mirovno pogodbo dokončno določene 
razmejitvene črte z Madžarsko, je občina Puconci postala sestavni del Kraljevine SHS. Leta 
1933 so bile v občino Puconci komasirane občine Bokrači, Brezovci, Dolina, Gorica, 
Markišavci, Predanovci, Polana, Šalamonci in Vaneča. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije 
in občini je bil priključen kraj Lemerje, ki je bil izločen iz občine Strukovci. Iz občine 
Puconci pa so bili izločeni kraji Bokrači, Dolina in Šalamonci, ki so bili priključeni občini 
Mačkovci, ter kraj Polana, ki je bil priključen občini Kupšinci. Po zaključku komasacij in 
prekomasacij je občina Puconci obsegala k. o. Brezovci, Gorica, Lemerje, Markišavci, 
Predanovci in Vaneča. Občina je sodila v okraj Murska Sobota. 
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OBČINA RADVANJE 

Signatura: PAM/0027 

Kraj: Maribor  
Količina: 16 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1859–1945 
Tekoči metri: 1,7 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: opravilni 1899–1941, domovinskih dokumentov 1859–1923, izdanih 
delovnih knjižic in domovinskih listov 1914–1924; indeksi: 1941, indeks k domovinski 
knjigi, k prijavni knjigi 1935; knjige: domovinska matična, prijavno-odjavna 1885, prijavna 
1935–1941, blagajniška 1916–1937, blagajniška za pokopališče Radvanje 1924, blagajniški 
dnevnik 1894–1919; popis prebivalstva 1937; zapisniki: sej občinskih odborov 1899–1933, 
gradbene komisije; registri: vojaških obveznikov 1941, kazenski; poljske skice k. o. Zg. in 
Sp. Radvanje; parcelni zapisniki; seznam in abecedni pregled posestnikov; posestni listi; 
proračun občine 1925–1933; poslovnik občinskega odbora 1939; seznam hišnih številk v 
občini Radvanje; spisi: gradnja občinskega in gasilskega doma v Radvanju 1939–1940, 
ubožnega sklada 1933, pogrebnega društva 1938, likvidacija finančnih obveznosti združene 
občine Studenci - Radvanje 1936; inventar občine 1928, 1936; gradbene zadeve; gradbeni 
načrti; kataster kokoši 1943–1945.  

Historiat fonda: Gradivo je PAM leta 1957 prejel od Krajevnega odbora OF Radvanje.  

Historiat ustvarjalca: Občina Radvanje (Rothwein) je bila pod imenom Občina Radvina ustanovljena 
leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Sp. 
Radvanje in Zg. Radvanje, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor, sodni okraj 
Maribor. V času komasacij leta 1933 je bila občina Radvanje komasirana v občino Studenci, 
leta 1935 pa je prišlo do prekomasacije. Iz občine Studenci so bili 18. 12. 1935 izločeni Zg. 
Radvanje, Sp. Radvanje in Nova vas, ki so oblikovali novo občino Radvanje. Občina je tako 
po zaključku komasacij in prekomasacij leta 1937 obsegala k. o. Sp. Radvanje in Zg. 
Radvanje. Občina je sodila k okraju Maribor desni breg. 

 

OBČINA RAKIČAN 

Signatura: PAM/0105 

Kraj: Rakičan 
Količina: 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1925–1945 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega odbora 1925–1933, zapisniki sej NOO Rakičan 1945. 

Historiat fonda: Po spremembi oblasti leta 1945 je ustvarjalec za vodenje zapisnikov v začetku 
uporabil že obstoječe knjige. Zato se v fondu Občina Rakičan nahajajo tudi zapisniki sej 
NOO za leto 1945, ki jih fizično ni mogoče ločiti od ostalega gradiva.  

Historiat ustvarjalca: Občina Rakičan (Battyánfalva) je bila ustanovljena leta 1871 na podlagi zakona 
o organizaciji občin. Po omenjenem zakonu je imela status male občine, te pa so se 
povezovale v notarišije. Sodila je k notarišiji Rakičan, okrajnemu glavarstvu Murska Sobota 
in Železni županiji. Ko so bile s Trianonsko mirovno pogodbo dokončno določene 
razmejitvene črte z Madžarsko, je občina Rakičan postala sestavni del Kraljevine SHS. Leta 
1933 je bila občina Rakičan komasirana v občino Murska Sobota okolica. 
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OBČINA RAZVANJE 

Signatura: PAM/0075 

Kraj: Razvanje 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1866–1933, [1934–1941] 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodnik 1921–1925; seznam izdanih poselskih in delovnih knjižic in domovnic 1866–
1941.  

Historiat fonda: Leta 2008 je bilo fondu Občina Razvanje priključeno gradivo matične domovinske 
knjige, ki je bilo izločeno iz fonda Mestna občina Maribor – Domovinska kartoteka.  

Historiat ustvarjalca: Občina Razvanje (ob ustanovitvi Razvina/Roswein) je bila ustanovljena leta 
1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Razvanje, sodila 
pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Maribor. Leta 1933 je bila Občina 
Razvanje komasirana v občino Hoče.  

 

OBČINA ROŠPOH  

Signatura: PAM/0084 

Kraj: Rošpoh 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1850–1933, [1934–1940] 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Knjiga izdanih poselskih in delovnih knjižic 1850–1940.  

Historiat fonda: Leta 2008 je bilo iz fonda Mestna občina Maribor – Domovinska kartoteka izločeno 
gradivo, ki se je nanašalo na občino Rošpoh, oblikovan pa je bil nov samostojni fond 
Občina Rošpoh.  

Historiat ustvarjalca: Občina Rošpoh (ob ustanovitvi Rospoh/Roβbach) je bila ustanovljena leta 1849 
na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Rošpoh, sodila pa je k 
okrajnemu glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Maribor. V času komasacij leta 1933 je 
bila občina Rošpoh komasirana v občino Kamnica.  

 

OBČINA SELCE 

Signatura: PAM/0024 

Kraj: Selce  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1856–1929 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Matična knjiga občanov 1856–1929; delovodnik izdanih domovnic, delavskih in 
viničarskih knjižic. 

Historiat fonda: Gradivo je PAM prevzel od Matičnega urada Voličina. 

Historiat ustvarjalca: Občina Selce (Selzaberg) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Selce, sodila pa je k okrajnemu 
glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Sv. Lenart (Lenart v Slovenskih goricah). V času 
komasacij leta 1933 je bila občina Selce komasirana v občino Korena. Leta 1937 je prišlo do 
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prekomasacije in kraj Selce je bil izločen iz občine Korena ter priključen občini Voličina. Ta 
se je še istega leta preimenovala v občino Sv. Rupert v Slovenskih goricah (Sp. Voličina).  

 

OBČINA SELE 

Signatura: PAM/0025 

Kraj: Sele 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1860–1927 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodnik izdanih domovnic 1865–1927; kazenski register 1882–1903; občinska 
matična knjiga 1860. 

Historiat ustvarjalca: Občina Sele (Siele) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega 
zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Sele, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Slovenj 
Gradec in sodnemu okraju Slovenj Gradec. V času komasacij leta 1933 je bila občina 
komasirana v občino Pameče. Leta 1936 je bil k. o. Sele izločen iz občine Pameče in 
priključen novonastali občini Stari trg, ki se je kasneje prekomasirala v občino Slovenj 
Gradec.  

 

OBČINA SELNICA OB DRAVI 

Signatura: PAM/0026 

Kraj: Selnica ob Dravi 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1880–1945 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: opravilni 1938–1941; indeksi k opravilnemu delovodniku 1933, 1937; 
knjige: izdanih maloobmejnih prepustnic, izdanih domovnic 1880–1933, prijavna, občinska 
matica 1935, izbrisanih iz občinske matice, davčnih obveznikov, plačanih davščin; 
zapisniki: sejni 1933; domovinski listi 1934–1942; seznam vojaških obveznikov 1940; spisi: 
1940–1941, okupacijske uprave 1941–1945. 

Historiat fonda: Gradivo je predal Matični urad Selnica ob Dravi 10. 12. 1968. Ker je ustvarjalec 
gradiva obstajal neprekinjeno od leta 1849 do 1945, je bilo v letu 2008 fondu Občina Selnica 
ob Dravi pridruženo gradivo fonda Okupacijska občina Selnica ob Dravi in je bil tako 
oblikovan enotni fond.  

Historiat ustvarjalca: Občina Selnica (Zelnitz) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Sp. Selnica in Črešjovec 
(Črešnjevec ob Dravi), sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor, sodni okraj Maribor. V 
času komasacij leta 1933 so bile občini Selnica ob Dravi priključene še občine Boč, Gradišče, 
Janževa Gora in Slemen. Občina je tako po zaključku komasacij in prekomasacij leta 1937 
obsegala k. o. Črešnjevec, Gradišče, Janževa Gora, Slemen, Sp. Selnica, Sp. Boč, Veliki Boč, 
Vurmat, Zg. Selnica in Zg. Boč. Sodila je k okraju Maribor levi breg. 
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OBČINA SLEMEN 

Signatura: PAM/0036 

Kraj: Sp. Slemen 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1864–1933 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: splošni 1910–1916, domovinskih dokumentov 1930–1933; knjiga izdanih 
domovnic za kraja Slemen 1891–1930 in Boč 1864–1926.  

Historiat ustvarjalca: Občina Slemen je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona 
o občinah. Občina je zajemala k. o. Slemen, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor in 
sodnemu okraju Maribor. V času komasacij leta 1933 je bila občina Slemen komasirana v 
občino Selnica ob Dravi.  

 

OBČINA STARI TRG 

Signatura: PAM/0028 

Kraj: Stari trg  
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1880–1933, [1934–1947] 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki 1909–1912, 1936–1937; zapisniki sej občinskega odbora 1910–1933; prijavna 
knjiga tujcev 1906–1946; občinska matica; kazenski register 1880–1941; delovodnik 
stanovanjskega odseka mestnega odbora OF Slovenj Gradec 1945–1947. 

Historiat fonda: Ker je bila občina Stari trg večkrat komasirana, se je gradivo prenašalo od enega 
pravnega naslednika k drugemu. Tako je zadnji ustvarjalec, ki je nasledil arhivsko gradivo 
predhodnikov, uporabil enega izmed delovodnikov za vpisovanje svojih zadev. Zato 
najdemo v delovodniku Občine Stari trg za leti 1936 in 1937 (občina je bila komasirana v 
občino Slovenj Gradec) delovodne vpise stanovanjskega odseka mestnega odbora OF 
Slovenj Gradec 1945–1947. 

Historiat ustvarjalca: Občina Stari Trg (Altenmarkt) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Stari trg, sodila pa je k 
okrajnemu glavarstvu Slovenj Gradec in sodnemu okraju Slovenj Gradec. V času komasacij 
leta 1933 je bila občina Stari trg komasirana v občino Podgorje. Leta 1936 je prišlo do 
prekomasacije. Iz občine Podgorje sta bila izločena bivša občina Stari trg in kraj Raduše, 
skupaj s k. o. Sele in k. o. Vrhe, izločenima iz občine Pameče, pa sta tvorila novo občino 
Stari trg. Leta 1937 je ponovno prišlo do prekomasacije. Iz občine je bil izločen del kraja 
Raduše in priključen nazaj k občini Podgorje. Preostali del občine Stari trg pa je bil združen 
z občino Slovenj Gradec. 

 

OBČINA STUDENCI  

Signatura: PAM/0082 

Kraj: Maribor  
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1901–1945 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški, slovenski 
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Vsebina: Volilni imenik 1937; prijavni knjigi 1941–1945; indeks 1936; imenik h glavni knjigi 1921; 
domovinska knjiga občine Studenci 1901–1942.  

Historiat fonda: Ker je ustvarjalec gradiva obstajal neprekinjeno od leta 1850 do 1945, je bilo v letu 
2006 fondu Občina Studenci pridruženo gradivo Okupacijske občine Studenci in tako je bil 
oblikovan enotni fond. V letu 2008 je bilo fondu pridruženo tudi gradivo domovinske 
matične knjige, ki je bilo izločeno iz fonda Mestna občina Maribor – Domovinska kartoteka.  

Historiat ustvarjalca: Občina Studenci (Brunndorf) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Studenci, sodila pa je pod 
okrajno glavarstvo Maribor, sodni okraj Maribor. V času komasacij leta 1933 je bila v 
občino Studenci komasirana občina Radvanje. Leta 1935 je prišlo do prekomasacije in iz 
občine Studenci so bili izločeni kraji Gor. Radvanje, Sp. Radvanje in Nova vas, ki so tvorili 
novo občino Radvanje. Preostali del pa je tvoril občino Studenci. Občina Studenci je tako 
po končanem preoblikovanju obsegala k. o. Studenci. Sodila je v okraj Maribor desni breg.  

 

OBČINA SV. JURIJ OB PESNICI 

Signatura: PAM/0038 

Kraj: Jurski Vrh 
Količina: 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1862 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški 

Vsebina: Matična knjiga občanov 1862. 

Historiat fonda: Gradivo je leta 1968 arhivu predal Matični urad Zg. Kungota.  

Historiat ustvarjalca: Občina Sv. Jurij ob Pesnici (St. Georgen an der Pesnitz) je bila ustanovljena leta 
1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Sv. Jurij ob 
Pesnici in Vrhovce (Langegg), sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor in sodnemu 
okraju Maribor. Po spremembi oblasti in določitvi nove mejne črte z Avstrijo leta 1919 je k. 
o. Vrhovce pripadel Avstriji, k. o. Sv. Jurij ob Pesnici pa je ostal del SHS. V času komasacij 
leta 1933 je bila občina Sv. Jurij ob Pesnici komasirana v občino Sv. Kungota, ki se je leta 
1934 preimenovala v občino Zg. Kungota. Leta 1936 je prišlo do prekomasacije. Iz občine 
Zg. Kungota so bili izločeni kraji Jurski Vrh, Grušena, Jedlovnik, Pesnica in Vršnik ter 
vključeni v novonastalo občino Sv. Jurij ob Pesnici. Po končani komasaciji in prekomasaciji 
je nova občina Sv. Jurij ob Pesnici obsegala k. o. Grušena, Jedlovnik, Jurski Vrh, Pesnica in 
Vršnik. Sodila je v okraj Maribor levi breg.  

 

OBČINA SV. PETER PRI MARIBORU 

Signatura: PAM/0040 

Kraj: Malečnik 
Količina: 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1900–1927 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Prijavno-odjavna knjiga 1900–1927; kazenski zapisnik 1914. 

Historiat fonda: Gradivo je bilo predano v PAM leta 1961. 
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Historiat ustvarjalca: Občina Sv. Peter pri Mariboru (St. Peter, danes Malečnik) je bila ustanovljena 
leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Vodole, 
Hrenca in Malečnik, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor in sodnemu okraju 
Maribor. V času komasacij leta 1933 je bila občina Sv. Peter pri Mariboru komasirana v 
občino Košaki.  

 

OBČINA ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 

Signatura: PAM/0029 

Kraj: Šmartno pri Slovenj Gradcu 
Količina: 10 arhivskih škatel, 6 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1881–1942 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: splošni 1892–1939, vojaški 1927–1941, zaupne pošte 1935–1939, izdanih 
domovinskih listin in domovnic 1864, 1919–1942, izdanih poselskih knjižic 1898; indeksi: 
splošni 1935, prebivalcev 1941; zapisniki sej občinskega odbora 1924–1932; register 
kaznjencev 1881–1933; občinski proračuni 1934–1936; knjige: blagajniške 1906–1942, 
ekspedicijska 1937–1939. 

Historiat fonda: Ker je ustvarjalec gradiva obstajal neprekinjeno od leta 1850 do 1945, je bilo v letu 
2007 fondu Občina Šmartno pri Slovenj Gradcu pridruženo gradivo Okupacijske občine 
Šmartno pri Slovenj Gradcu.  

Historiat ustvarjalca: Občina Šmartno pri Slovenj Gradcu (St. Martin bei Windischgratz) je bila 
ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. 
o. Šmartno pri Slovenj Gradcu in Dobrova, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Slovenj 
Gradec in sodnemu okraju Slovenj Gradec. V času komasacij leta 1933 sta bili v občino 
Šmartno pri Slovenj Gradcu komasirani občini Golavabuka in Legen. Leta 1937 je prišlo do 
prekomasacije. Izločeni so bili kraj Troblje, del kraja Gradišče in del kraja Legen ter 
priključeni občini Slovenj Gradec. Občina je po zaključku komasacije obsegala k. o. Brda, 
Dobrova, Golavabuka, Gradišče II, Legen II in Šmartno pri Slovenj Gradcu. Sodila je v 
okraj Slovenj Gradec.  

 

OBČINA TOLSTI VRH 

Signatura: PAM/0050 

Kraj: Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem 
Količina: 6 arhivskih škatel, 8 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1868–1933, [1934–1941] 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Prijava bivališča 1918; proračun 1913–1926; spisi: agrarne zadeve, zemljiškoknjižne 
zadeve, elementarne nesreče; vojaške zadeve: rekrutni seznami in naborni spisi 1871–1913, 
register vojaških obveznikov 1868–1897, nabor 1927; seznam nezakonskih otrok; kazenski 
register; parcelni zapisnik; domovinski seznam, zap. št. 1–75 in 169–276; indeks 1932.  

Historiat fonda: Gradivo je bilo prevzeto v PAM leta 2004. Predajnik gradiva je bila Koroška 
osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne. 

Historiat ustvarjalca: Občina Tolsti Vrh (Fettengupf) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Tolsti Vrh, Šelnberg 



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 76 

(Schöllenberg), Selovce in Javornik, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Velikovec 
(Völkermarkt), sodni okraj Pliberk (Bleiburg). Leta 1919 je na podlagi St. Germainskega 
sporazuma občina postala sestavni del Kraljevine SHS. V času komasacij leta 1933 je bil 
večji del občine komasiran v občino Guštanj (Ravne na Koroškem), k. o. Dobrova pa v 
občino Dravograd. Leta 1937 pa je bil del kraja Tolsti Vrh priključen občini Dravograd. 

 

OBČINA TURNIŠČE 

Signatura: PAM/0077 

Kraj: Turnišče 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1933–1940 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega odbora 1933–1940. 

Historiat ustvarjalca: Občina Turnišče (Bántornya) je bila ustanovljena leta 1871 na podlagi zakona o 
organizaciji občin. Po omenjenem zakonu je imela status male občine, te pa so se 
povezovale v notarišije. Sodila je k notarišiji Turnišče, okrajnemu glavarstvu Lendava in 
županiji Zala. Ko so bile s Trianonsko mirovno pogodbo dokončno določene razmejitvene 
črte z Madžarsko, je občina Turnišče postala sestavni del Kraljevine SHS. Leta 1933 so bile 
v občino Turnišče komasirane občine Gomilica, Nedelica in Renkovci. Leta 1934 je prišlo 
do prekomasacije in občini je bila priključena še občina Lipa, ki je bila izločena iz občine 
Odranci. Leta 1935 je Turnišče izgubilo status trga in postalo vas. Po zaključku komasacij je 
občina Turnišče obsegala k. o. Gomilica, Lipa, Nedelica, Renkovci in Turnišče. Občina je 
sodila v okraj Lendava. 

 

OBČINA VERŽEJ 

Signatura: PAM/0106 

Kraj: Veržej 
Količina: 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1894–1936 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega odbora 1913–1936; blagajniški dnevnik občine Bunčani 1894–
1934.  

Historiat ustvarjalca: Občina Veržej (ob ustanovitvi Veržeja/Wernsee) je bila ustanovljena leta 1849 
na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Veržej, sodila pa je k 
okrajnemu glavarstvu Ljutomer in sodnemu okraju Ljutomer. V času komasacij leta 1933 so 
bile občini Veržej priključene občine Bunčani, Grlava, Krištanci in k. o. Krapje, ki je bila 
izločena iz občine Cven. Leta 1936 je prišlo do prve prekomasacije in iz občine so bili 
izločeni kraji Šalinci, Kristanci in Grlava ter priključeni občini Križevci. Leta 1937 je prišlo 
do druge prekomasacije, ko je bil iz občine izločen k. o. Krapje in priključen občini 
Ljutomer. Občina Veržej je po zaključku komasacij obsegala k. o. Banovci, Bunčani in 
Veržej. Sodila je v okraj Ljutomer. 
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OBČINA VOLIČINA 

Signatura: PAM/0030 

Kraj: Sp. Voličina 
Količina: 1 arhivska škatla 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1871–1934 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Domovinska matična knjiga občine Voličina 1871–1934.  

Historiat fonda: Gradivo je PAM prevzel od Matičnega urada Voličina.  

Historiat ustvarjalca: Občini Zg. Voličina (Ober Wellitschen) in Sp. Voličina (Unter Wellitschen) sta 
bili ustanovljeni leta 1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina Zg. Voličina 
je zajemala k. o. Zg. Voličina, občina Sp. Voličina pa je obsegala k. o. Sp. Voličina. Obe sta 
sodili k okrajnemu glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Sv. Lenart (Lenart v Slovenskih 
goricah). V času komasacij leta 1933 sta bili obe občini komasirani v občino Voličina. Leta 
1934 je bil iz občine izločen del k. o. Varda in priključen občini Jurovski Dol. Leta 1937 je 
prišlo do prekomasacije in izločeni kraji Radehova, Šatarova, Zamarkova, Lormanje, Sp. 
Žerjavci, Zg. Žerjavci, del kraja Zg. Voličina in del kraja Varda, ki je sodil v občino Voličina, 
so bili priključeni občini Sv. Lenart v Slovenskih goricah. V občino Voličina pa so bili 
priključeni iz občine Korena izločeni kraji Selce, Straža, Rogoznica in Čermljenšak ter del 
kraja Dolge Njive. Istega leta se je občina Voličina preimenovala v občino Sv. Rupert v 
Slovenskih goricah (Sp. Voličina). Po končanih komasacijah in prekomasacijah je občina Sv. 
Rupert v Slovenskih goricah obsegala k. o. Nadbišec, Rogoznica, Selce, Sp. Voličina, Straže, 
Zavrh, Zg. Voličina I in Žikarce II. Sodila je v okraj Maribor levi breg. 

 

OBČINA VRHE 

Signatura: PAM/0031 

Kraj: Vrhe   
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1887–1933, [1934–1942] 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1912–1934, parcelni 1901; seznam poslov 1889; domovinska matica 1934; 
seznam: izdanih poselskih knjižic 1887, prebivalcev 1934; delovodnik domovnic 1906–1942; 
register kaznjencev.  

Historiat ustvarjalca: Občina Vrhe (Verche) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi provizoričnega 
zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Vrhe, sodila pa je k okrajnemu glavarstvu 
Slovenj Gradec in sodnemu okraju Slovenj Gradec. V času komasacij leta 1933 je bila občina 
Vrhe najprej komasirana v občino Pameče. Leta 1936 je prišlo do prve prekomasacije. Iz 
občine Pameče sta bila izločena k. o. Sele in k. o. Vrhe in priključena novoustanovljeni 
občini Stari trg. Leta 1937 je sledila druga prekomasacija, ko je bila nova občina Stari trg, v 
katero so sodile tudi Vrhe, priključena občini Slovenj Gradec.  
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OBČINA VUHRED 

Signatura: PAM/0046 

Kraj: Vuhred 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1907–1941 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Delovodniki: splošni 1926–1941; popis hišnih lastnikov; blagajniški dnevnik 1907; 
blagajna krajevnega šolskega sveta. 

Historiat ustvarjalca: Občina Vuhred (ob ustanovitvi Vokret/Wuchern) je bila ustanovljena leta 1849 
na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Vuhred, sodila pa je 
k okrajnemu glavarstvu Slovenj Gradec in sodnemu okraju Marenberg (Radlje ob Dravi). V 
času komasacij leta 1933 so bili v občino Vuhred komasirani občina Sv. Anton na Pohorju, 
del k. o. Št. Vid iz občine Vuzenica, ki leži na desnem bregu Št. Vidskega potoka, ter 
severni del k. o. Orlica. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije. Izločen je bil del kraja Planina 
in del kraja Sv. Anton, ki sta bila priključena občini Vuzenica. Po končani komasaciji in 
prekomasaciji je občina Vuhred obsegala k. o. Orlica I, Sv. Anton na Pohorju I, Sv. Vid I in 
Vuhred. Sodila je v okraj Dravograd.  

 

OBČINA ZGORNJA ROČICA 

Signatura: PAM/0080 

Kraj: Zg. Ročica 
Količina: 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1931 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Občinska matična knjiga 1931. 

Historiat ustvarjalca: Občina Zgornja Ročica (Rothschützen) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Ročica, sodila pa je k okrajnemu 
glavarstvu Maribor ter sodnemu okraju Sv. Lenart (Lenart v Slovenskih goricah). Leta 1933 
je bila občina Zg. Ročica komasirana v občino Zg. Ščavnica, ki se je leta 1936 preimenovala 
v občino Sv. Ana v Slovenskih goricah. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije in del kraja Zg. 
Ročica je bil izločen iz občine Sv. Ana v Slovenskih goricah in priključen občini Sv. 
Benedikt v Slovenskih goricah. 

 

OBČINA ZGORNJA VIŽINGA 

Signatura: PAM/0034 

Kraj: Zg. Vižinga 
Količina: 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1900–1932 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega odbora 1900–1929; delovodnik 1932. 

Historiat ustvarjalca: Občina Zgornja Vižinga (Oberfeifing) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Zg. Vižinga in Sv. Trije Kralji, 
sodila pa je k okrajnemu glavarstvu Slovenj Gradec in sodnemu okraju Marenberg (Radlje 
ob Dravi). V času komasacij leta 1933 je bila občina Zg. Vižinga komasirana v občino 
Marenberg.  
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OBČINA ZRKOVCI  

Signatura: PAM/0099 

Kraj: Zrkovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1901–1933 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Domovinska matična knjiga občine Zrkovci 1915–1933; seznam prosilcev za sprejem v 
članstvo občine Zrkovci 1901–1924.  

Historiat fonda: Leta 2008 je bilo iz fonda Mestna občina Maribor – Domovinska kartoteka izločeno 
gradivo, ki se je nanašalo na občino Zrkovci, in oblikovan je bil nov samostojni fond 
Občina Zrkovci.  

Historiat ustvarjalca: Občina Zrkovci (ob ustanovitvi Srkovce/Zwettendarf) je bila ustanovljena leta 
1849 na podlagi provizoričnega zakona o občinah. Občina je zajemala k. o. Zrkovci, sodila 
pa je k okrajnemu glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Maribor. V času komasacij leta 
1933 je bila občina Zrkovci komasirana v občino Pobrežje.  

 

OBČINA ŽABLJEK 

Signatura: PAM/0103 

Kraj: Žabljek 
Količina: 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1908–1933 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej občinskega odbora 1908–1933.  

Historiat ustvarjalca: Občina Žabljek (Žablek/Krottendorf) je bila ustanovljena leta 1849 na podlagi 
provizoričnega zakona o občinah. Zajemala je k. o. Žabljek, sodila pa je k okrajnemu 
glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Slovenska Bistrica. V času komasacij leta 1933 je 
bila komasirana v občino Slovenska Bistrica. Leta 1937 je prišlo do prekomasacije in kraj 
Žabljek je bil izločen iz občine Slovenska Bistrica in priključen novonastali občini Laporje. 

 

OBČINA ŽICE 

Signatura: PAM/0045 

Kraj: Žice 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1911–1914, [1941] 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški, slovenski 

Vsebina: Parcelni zapisniki 1911–1914, izpiski iz zemljiške knjige 1941, občinska mapa (načrti) 
1911. 

Historiat ustvarjalca: Občina Žice (Schützen) je bila kot Občina Žitce ustanovljena leta 1849 na 
podlagi provizoričnega zakona o občinah. Zajemala je k. o. Žice, sodila pa je k okrajnemu 
glavarstvu Maribor in sodnemu okraju Sv. Lenart (Lenart v Slovenskih goricah). V času 
komasacij leta 1933 je bila občina Žice komasirana v občino Ščavnica, ki je bila konec leta 
1936 preimenovana v občino Sv. Ana v Slovenskih goricah. Del kraja Žice je bil leta 1937 
izločen iz občine Sv. Ana v Slovenskih goricah in priključen občini Sv. Lenart v Slovenskih 
goricah.  
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OKUPACIJSKA OBČINA RUŠE 

Signatura: PAM/0117 

Kraj: Ruše 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1941–1945 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: nemški 

Vsebina: Splošna korespondenca, načrt trasiranja daljnovoda skozi k. o. Ruše 1943. 

Historiat ustvarjalca: Ob okupaciji je Šef civilne uprave za Spodnjo Štajersko že ob prevzemu svojih 
poslov 14. 4. 1941 razpustil stare jugoslovanske občinske odbore, politične komisarje pa je 
pooblastil, da v občinah imenujejo župane. Do konca maja 1941 je bilo na Slovenskem 
Štajerskem postavljenih 150 županov. Združitev in razmejitev občin sta bili dokončno 
izvršeni 20. 9. 1941 z odredbo o ozemeljski delitvi Spodnje Štajerske, vendar sta se njihov 
obseg in število le malo spremenila. Na Štajerskem je bilo tako 184 občin. Za izvajanje 
upravnih poslov so Nemci s seboj pripeljali veliko število nemških uradnikov, vendar je 
kljub temu še vedno primanjkovalo ustrezno izobraženega kadra.  

 

VELIKA OBČINA DOLNJA LENDAVA 

Signatura: PAM/0100 

Kraj: Lendava/Lendva 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1942 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: madžarski, slovenski, hrvaški 

Vsebina: Invalidske zadeve 1942: izkaznice o vojnih invalidih, vdovah in njihovih družinskih 
članih, dokumentacija za dokazovanje upravičenosti do invalidnine (krstni, poročni in 
mrliški listi, odločbe sodišč, zahtevki za invalidnino). 

Sistem ureditve: Fond je urejen po vsebini. 

Historiat ustvarjalca: Zakon o občinah je Madžarska sprejela leta 1871. Glede na pravni status so 
obstajale male občine (madžarsko kisközség), velike občine (madžarsko nagyközség) in mesta 
z urejenim svetom oz. magistratom (madžarsko rendezett tanácsú városok). Male občine 
zaradi svoje gospodarske šibkosti niso mogle same izvrševati svojih nalog, niso imele 
svojega notarja in tajnika, ampak so se z drugimi malimi občinami povezovale v notarišije, 
ki so vzdrževale skupnega notarja. Dolnja Lendava je leta 1890 pri podžupanu županije 
Zala vložila prošnjo za preoblikovanje v veliko občino. Med razlogi je navedla tudi dejstvo, 
da notar zanemarja zadeve Dolnje Lendave, saj je imela skupnega notarja z naselji Čentiba, 
Dolina, Petišovci, Dolga vas, Mostje in Banuta. Prošnji je priložila tudi vse potrebne 
podatke za izpolnitev pogojev, ki jih je določal zakon, ter dodala, da tako preoblikovanje 
želi  tisti del  prebivalcev občine, ki  skupaj plačuje več kot polovico direktnih  davkov. Dne  
1. 7. 1891 je Ministrstvo za notranje zadeve dovolilo preoblikovanje Dolnje Lendave v 
veliko občino. Naloge Velike občine Dolnja Lendava (Alsólendva Nagyközség) so bile: 
izdajanje odločb in statutov, nadzor občinskega premoženja, določitev in pobiranje 
občinskih davkov, skrb za občinske ceste, prevozna sredstva, šolske zgradbe, 
žandarmerijo, gasilstvo in reveže. Po prvi svetovni vojni je bilo madžarske uprave v Dolnji 
Lendavi konec, v času druge svetovne vojne pa so Madžari spet uvedli svojo civilno 
upravo, tako je Dolnja Lendava ponovno postala velika občina. 
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A.140  DRŽAVNE IN AVTONOMNE LOKALNE OBLASTI 
DO SREDE 20. STOLETJA 

 

Proti koncu druge svetovne vojne je Predsedstvo SNOS izdalo odlok o krajih, okrajih in 
okrožjih ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih (Ur. l. SNOS, št. 2/44). Prelomnico v 
upravni ureditvi državnih organov predstavlja šele leto 1945, ko so bili po določbah tega 
odloka v narodnoosvobodilne odbore (NOO), ki so predstavljali osnovo narodne in državne 
oblasti, izvoljeni predstavniki ljudske oblasti kraja, okraja in okrožja po načelu, da oblast 
pripada narodu. Tako so se oblikovali krajevni narodnoosvobodilni odbori (KNOO), krajevni 
ljudski odbori (KLO), mestni ljudski odbori (MLO), občinski ljudski odbori (ObLO), okrajni 
ljudski odbori (OLO), Okrožni ljudski odbor Maribor in Oblastni ljudski odbor Maribor.  

KNOO so bili najnižja samoupravna enota demokratične ljudske oblasti v strukturi NOO, ki 
so bili že med vojno organizirani na osvobojenem ozemlju, kjer je bilo možno izpeljati volitve 
za predstavnike v NOO. Glede nalog so bili pristojni za sodelovanje z vojsko, javni red in 
varnost, ugotavljanje zločinov in škode, povzročene s strani okupatorja in njegovih 
pomagačev, gospodarstvo, obnovo, promet, socialno skrbstvo, prosveto in zdravstvo. 
Februarja 1946 (Ur. l. LRS, št. 15/46) so bili NOO preimenovani v KLO.  

KLO so bili ustanovljeni za določen kraj, vas ali manjše mesto (mestece, trg). Več manjših vasi 
ali naselij je lahko ustanovilo en KLO ob pogoju, da z združitvijo ni bila povzročena škoda 
gospodarskemu in kulturnemu življenju katere izmed vasi in naselij. KLO kot pravne osebe so 
svojo organiziranost in poslovanje opredelili s statutom, ki ga je potrdil višji ljudski odbor. V 
njem so bile določene pristojnosti za zadeve lokalnega pomena. Kraji kot upravne enote in 
KLO 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 LRS na mesta, okraje in občine (Ur. l. LRS, št. 
11/52). 

10. člen odloka predsedstva SNOS je določal, da se KNOO v mestih imenujejo mestni NOO. 
Februarja 1946 so se preimenovali v MLO. Imeli so dvojni položaj: MLO tistih mest, ki so 
spadala k posameznim okrajem, in MLO mest, ki so bili iz okrajev izvzeti in so imeli 
pristojnosti KLO in okrajnih ljudskih odborov. MLO, ki je imel pristojnost okrajnega ljudskega 
odbora, je bil Maribor. V upravnem smislu je bilo mesto Maribor od maja 1945 do 1. 6. 1947 
razdeljeno na četrti ali kvarte. Število četrti se je v začetku spreminjalo, od julija 1945 pa so 
delovale kolodvorska, koroška, pobreška, tezenska, magdalenska in studenška četrt. 
Pristojnosti, ki so jih imele četrti, so bile enake, kot so jih imeli KLO. Zakon o upravni 
razdelitvi LRS (Ur. l. LRS, št. 9/48) z dne 23. 2. 1948 je uzakonil rajonske ljudske odbore. Leta 
1949 je okraj Maribor mesto bil razdeljen na tri mestne rajone in en kraj:  I., II., in III. rajon in 
kraj Kamnica. Z ukazom o spremembi meje med mestom Maribor in okrajem Maribor okolica 
ter spremembi razdelitve mesta Maribor na rajone (Ur. l. LRS, št. 34/50) je bilo mesto Maribor 
razdeljeno na sedem rajonov: I. Koroški, II. Kolodvorski, III. Tabor, IV. Studenci, V. Pobrežje, 
VI. Tezno in VII. Kamnica. Leta 1952 so bili z Zakonom o upravni razdelitvi LRS na mesta, 
okraje in občine (Ur. l. LRS, št. 11/52) rajoni ukinjeni. Prav tako so bili ukinjeni KLO in tisti 
MLO, ki so imeli pristojnosti krajevnega odbora. Isto leto je bil sprejet Zakon o ljudskih 
odborih mest in mestnih občin (Ur. l. LRS, št. 19/52), ki je opredelil tri mesta in 13 mestnih 
občin v sestavi okraja, katere so imele posebne pravice. Za vse druge mestne občine, ki jih je 
določal zakon o razdelitvi LRS, pa so veljale določbe zakona o občinskih ljudskih odborih.  
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ObLO so bili ustanovljeni na osnovi Splošnega zakona o ljudskih odborih (Ur. l. FLRJ, št. 
22/52. V letih 1952–1955 so se občine delile na navadne in mestne občine. V letu 1955 je prišlo 
do komasacij občin v večje občine ali komune (t. i. komunalni sistem). Zakon o ureditvi občin 
in okrajev, sprejet 20. 6. 1955 (Ur. l. FLRJ, št. 26/55), je določil organizacijo oblasti novih občin. 
Odpravil je ljudske odbore mestnih občin in uvedel nov, enotni sistem ObLO, ki so pričeli z 
delom 1. 9. 1955. Da bi bile določene občinske upravne službe bližje prebivalstvu, so lahko na 
podlagi 36. člena zakona ObLO ustanovili za posamezna območja krajevne urade (KU). Zakon 
o izvedbi nove ureditve občin in okrajev (Ur. l. LRS, št. 24/55) je določil, da morajo KU pričeti z 
delom najpozneje do 1. 1. 1956, KU, kjer po novi ureditvi ni bilo več sedeža občine, pa so 
morali pričeti z delom 1. 9. 1955. Tako so postali sestavni del občinske uprave oziroma njihove 
organizacije enote, ki so opravljale določene administrativne naloge. V letu 1963 so bili ObLO 
ukinjeni. Ustanovile so se občine. KU so organizacijsko prešli pod pristojnost skupščine občin. 

Takoj po osvoboditvi v letu 1945 so na območju LRS začasno prevzeli oblast okrajni odbori 
OF, saj okrajni NOO še niso bili izvoljeni. S pojavom naziva LRS ter preimenovanjem organov 
državne uprave in državne oblasti v LRS so se 14. 2. 1946 (Ur. l. LRS, št. 15/46) okrajni NOO 
preimenovali v OLO. V letih 1946–1952 sta pristojnosti in organizacijo OLO 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), saj ni bil sprejet ustrezen republiški zakon. Spremembe v organizaciji OLO sta uvedla 
splošni zakon o okrajnih ljudskih odborih 1. 4. 1952 (Ur. l. FLRJ, št. 22/52) in republiški zakon o 
OLO, sprejet 8. 7. 1952 (Ur. l. LRS, št. 19/52). Zakon o ureditvi občin in okrajev, sprejet 20. 6. 
1955 (Ur. l. FLRJ, št. 34/55) in zakon o pristojnosti občinskih in okrajnih ljudskih odborov z dne 
9. 7. 1955 (Ur. l. FLRJ, št. 34/55) sta nekatere pristojnosti prenesla z okrajnih na občinske 
ljudske odbore. Delovali so do aprila 1963, ko so se na osnovi 54. člena ustave SRS (Ur. l. SRS, 
št. 10/63) preimenovali v okrajne skupščine. 

OLO so upravno spadali k okrožnim ljudskim odborom. Po zakonu o upravni razdelitvi 
federalne Slovenije je septembra 1945 (Ur. l. SNOS in NV, št. 33/45) Okrožni ljudski odbor 
Maribor obsegal 9 okrajev. Do nekaterih teritorialnih sprememb je prišlo marca 1946. Okrožni 
ljudski odbori so bili odpravljeni v drugi polovici januarja 1947. 

Ljudska skupščina LRS je 6. 5. 1949 sprejela zakon, ki je kot novo upravnoteritorialno enoto 
uzakonil oblast (Ur. l. LRS, št. 16/49). Oblasti so povezovale več okrajev ter mest in so 
predstavljale gospodarsko celoto. Delovale so do januarja 1951, ko so bile ukinjene z Zakonom 
o odpravi oblasti kot upravnoteritorialnih enot v LRS (Ur. l. LRS, št. 4/51). 

Po ustavi iz leta 1963 (Ur. l. SRS, št. 10/63) je bila občina predvidena kot najmanjša temeljna 
družbenopolitična skupnost. Ustanovila bi se za območje, ki je bilo povezano s skupnimi 
interesi in na katerem so bili pogoji za samostojno opravljanje nalog občine, za njen 
gospodarski razvoj in za razvijanje družbenega samoupravljanja. Zakon o mestih, ki so 
razdeljena na občine (Ur. l. SRS, št. 11/64) je omogočil, da se je v večjih mestih lahko ustanovilo 
več občin. Mesto, ki je bilo razdeljeno na občine, je zakon opredelil kot samoupravno 
družbeno skupnost. Da bi občani postali politično zainteresirani za dogajanja v občini, je bila 
podana pobuda, da bi se jim omogočila neposredna udeležba pri odločanju. To vlogo bi naj 
prevzela krajevna skupnost (KS). Z ustavo SRS iz leta 1974 je bila občina opredeljena kot 
samoupravna temeljna družbenopolitična skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju in 
oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. S tem je bil poudarjen samoupravni značaj 
občine. Ustava je uzakonila ustanavljanje KS kot obvezno. Delovni ljudje in občani v naselju, 
delu naselja ali v več povezanih naseljih so imeli pravico in dolžnost, da so se za uresničevanje 
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določenih skupnih interesov in potreb ter opravljanje nalog samoupravno organizirali v KS. V 
njih so občani opravljali komunalne, socialne, vzgojne, kulturne, zdravstvene, društvene ipd. 
dejavnosti. 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. Po zakonu o ustanovitvi občin ter 
določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/94, 69/94) je bilo v Sloveniji ustanovljenih 147 občin, 
od tega 11 mestnih. S tem je prišlo tudi do razmejitve državnih pristojnosti do delovnega 
področja občine. V pristojnost občine so spadale lokalne zadeve, ki jih je občina urejala 
samostojno in ki so zadevale samo prebivalce občine. Sprejet je bil Zakon o upravi (Ur. l. RS, 
št. 67/94), na osnovi katerega so se s 1. 1. 1995 organizirale upravne enote (UE), ki so izvajale 
naloge države na lokalnem nivoju. KS 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). 
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A.141 OKROŽJA, OBLASTI 1945–1952 
 

OBLASTNI LJUDSKI ODBOR MARIBOR 

Signatura: PAM/0443 

Kraj: Maribor  
Količina: 530 arhivskih škatel, 22 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1949–1951  
Tekoči metri: 55 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki, poročila, okrožnice, dopisi: tajništva, poverjeništev za kmetijstvo (planski 
oddelek, uprava za zadružništvo, uprava za privatni sektor, agrarna reforma), za 
gozdarstvo in lesno industrijo, za industrijo in obrt, za komunalne zadeve (komunalne in 
stanovanjske zadeve), za trgovino in preskrbo, za delo, za prosveto, za državne nabave, za 
finance 1949–1951; plani: finančni, proizvodnje, investicij, delovne sile 1949–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po poverjeništvih in oddelkih. Popisane so tehnične enote. 
Evidenčna pomagala znotraj fonda niso ohranjena.  

Historiat fonda: Gradivo je v obdobju od 29. 9. 1965 do 24. 12. 1965 predala Skupščina okraja 
Maribor.  

Historiat ustvarjalca: Ljudska skupščina LRS je 6. 5. 1949 sprejela zakon, ki je kot novo 
upravnoteritorialno enoto uzakonila oblast (Ur. l. LRS, št. 16/49). Ustanovljene so bile tri 
oblasti: Ljubljanska, Mariborska in Goriška. Oblasti so povezovale več okrajev in mest in so 
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predstavljale gospodarsko celoto. Glavna pristojnost oblastnih organov je bilo odločanje na 
drugi stopnji v vseh zadevah, v katerih je na prvi stopnji odločal izvršilni odbor OLO ali 
MLO. Oblastni ljudski odbor je obsegal okraje Dravograd (12. 9. 1949 je bil sedež okraja 
prenesen v Slovenj Gradec), Lendava, Ljutomer, Maribor okolica, Murska Sobota, Poljčane, 
Ptuj, Radgona in Maribor mesto. Oblasti so delovale do januarja 1951, ko so bile ukinjene z 
Zakonom o odpravi oblasti kot upravnoteritorialnih enot v LRS (Ur. l. LRS, št. 4/51). 

 

OKROŽNI LJUDSKI ODBOR MARIBOR 

Signatura: PAM/0442 

Kraj: Maribor 
Količina: 271 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947  
Tekoči metri: 28,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki, poročila, okrožnice, navodila: tajništva 1945–1946, okrožne volilne komisije 
1945–1946, uprave narodne imovine 1945–1946, odseka za izgradnjo narodne imovine 
1945–1946, komisije za ugotavljanje vojnih zločinov 1945–1946, odseka za industrijo in 
rudarstvo 1945–1946, odseka za trgovino in preskrbo 1945–1946, gradbenega oddelka 1945, 
iniciativnega odbora za zadružništvo 1945–1946, finančnega oddelka 1945–1946, oddelka 
za socialno skrbstvo in ljudsko zdravstvo 1945–1946, personalnega odseka 1945–1946, 
prosvetnega oddelka 1945–1946, oddelka za statistiko 1945–1946; prijave delovnih nezgod 
1946; pomočniški izpiti 1945–1946; volilni imeniki 1945. 

Sistem ureditve: Fond nima ohranjenih evidenčnih pomagal. Gradivo je urejeno in popisano po 
oddelkih oziroma odsekih. Ohranil se je prvotni sistem ureditve.  

Historiat fonda: Gradivo je ohranjeno za čas delovanja ustvarjalca, tj. za obdobje 1945–januar 1947. 
V fondu se nahaja investicijski načrt in perspektivni plan za obdobje 1947–1951, razni 
produkcijski načrti, proračuni, finančni in investicijski načrti za leto 1947.  

Historiat ustvarjalca: Okrožni ljudski odbori so bili ustanovljeni na podlagi odloka predsedstva 
SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih z dne 21. 5. 
1944 (Ur. l. SNOS, št. 2/44). Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije septembra 
1945 (Ur. l. SNOS in NVS, št. 33/45) je OLO Maribor obsegal 9 okrajev: Dol. Lendava, 
Ljutomer, Maribor mesto, Maribor desni breg, Maribor levi breg, Murska Sobota, Prevalje, 
Ptuj, Radgona. V območje osmih okrajev je spadalo 529 krajev, deveti okraj – Maribor 
mesto – je sestavljalo 6 četrti ali kvartov (Koroška, Kolodvorska, Magdalenska, Pobreška, 
Tezenska in Studenška). Do sprememb pri nekaterih okrajih je prišlo že marca 1946, saj so 
se k okraju Maribor mesto priključili nekateri primestni kraji, ki so bili vključeni v okraj 
Maribor levi breg in Maribor desni breg. Preostali okraj Maribor levi breg in Maribor desni 
breg sta se združila v nov okraj Maribor okolica. Na novo je bil ustanovljen okraj Slovenska 
Bistrica (tako se je preimenoval bivši okraj Maribor desni breg). Po Zakonu o upravni 
razdelitvi LRS septembra 1946 (Ur. l. LRS, št. 62/46) je število okrajev ostalo še vedno 9: 
Lendava, Ljutomer, Maribor mesto, Maribor okolica, Murska Sobota, Prevalje, Ptuj, 
Radgona, Slovenska Bistrica. Okrožja niso dolgo obstajala, odpravljena so bila v drugi 
polovici januarja 1947 z Zakonom o upravni razdelitvi LRS, ki je izšel dne 10. 9. 1946, in z 
Zakonom o spremembah zakona o upravni razdelitvi LRS, sprejetim 23. 1. 1947. 
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A.142 OKRAJI 1945–1965 
 

MESTNI LJUDSKI ODBOR MARIBOR 

Signatura: PAM/0553 

Kraj: Maribor 
Količina: 3052 arhivskih škatel, 387 knjig,  

2 kartotečna predalnika 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1955  
Tekoči metri: 315,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: zasedanj NOO skupščine Maribor 1945, sej IO MNOO skupščine 1945, sej IO 
MLO Maribor 1946–1955, sej okrajne ljudske skupščine Maribor 1946, sej MLO Maribor 
1945–1955, sej mestnega zbora MLO Maribor 1952–1955, sej zbora proizvajalcev MLO 
1952–1955, skupnih sej mestnega zbora in zbora proizvajalcev 1952–1955, sej KNOO 1945, 
četrtnih ljudskih odborov 1945–1946, RLO 1949–1951, sej rajonskih in mestnih svetov za 
socialo 1947, sej stanovanjske komisije 1947–1950 in komisije I. stopnje 1948, 1952, 
komisijski o premoženju 1946–1948, referentov narodne imovine 1945–1949, sej mestne 
volilne komisije 1952–1955, z zasedanj upravnih odborov in delavskih svetov 1950–1954, 
odseka za finance 1945, komisije za prekrške 1948–1951, odseka za narodno imovino 1945–
1951, o pregledu in prodaji stanovanjskih hiš 1945–1948, sej sveta za prosveto in kulturo, 
gospodarstvo 1950–1955, sej sveta za notranje zadeve 1952–1955, o dražbah 1953–1955, 
disciplinskega sodišča 1955, sej inšpekcij 1948–1950, s konferenc trgovskih podjetij 1950–
1952, sej skrbniškega sveta 1947–1952, rubežni 1952–1955, o strokovnih izpitih finančne, 
ekonomske, administrativne stroke 1951–1952; odločbe in spisi mestne zaplembene 
komisije 1945–1946; spisi: tajništva 1945–1955, komisije za upravo narodne imovine 1945–
1946, oddelka za premičnine 1946–1949, odseka za finance in proračun 1945–1955, 
poverjeništva za stanovanjske zadeve 1945–1954, višje stanovanjske komisije 1948–1953, 
tajništva za gospodarstvo, prosveto in kulturo, za komunalne in gradbene zadeve, za 
zdravstvo in socialo 1945–1955, komisije za prekrške 1948–1951, referata za personalno 
službo 1945–1955, disciplinskega sodišča 1947–1954, mestne kontrolne komisije 1948–1953, 
mestne volilne komisije 1945–1952, poverjeništva za trgovino in preskrbo, gostinstvo in 
turizem 1946–1952, za obrt 1945–1952, lokalni promet 1946–1952, planske komisije 1947–
1952, uprave za dohodke 1945–1955; dopisi RLO 1949–1951; indeksi in delovodniki 1945–
1955; matične knjige zaposlenih: pri MLO Maribor 1945–1951 in v mestnih gospodarskih 
podjetjih 1947–1951. 

Sistem ureditve: Fond je urejen ter popisan po vsebini in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo je leta 1965 – večkrat, po zaokroženih vsebinah – predala Skupščina 
okraja Maribor. Avgusta 1971 je preostalo gradivo predal še SO Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Septembra 1945 je pričel veljati Zakon o upravni razdelitvi federalne Slovenije, 
po katerem je bilo območje Slovenije razdeljeno na 4 okrožja, le-ta pa na okraje. V okviru 
okraja Maribor mesto je imelo značaj upravnih enot 8 k. o.: Grajski Marof, Grajska Vrata, 
Koroška Vrata, Maribor mesto, Sv. Magdalena, Pobrežje, Tezno in Studenci. Aprila 1946 je 
skupščina LRS sprejela nov zakon o upravni razdelitvi, po katerem se je okraj Maribor 
mesto upravno delil na 6 četrti. Septembra 1946 je izšel nov zakon o upravni razdelitvi 
LRS. Mesto Maribor je ostalo samostojna upravna enota na ravni okraja. Območje je bilo 
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razširjeno s priključitvijo celotnih bivših KNOO Košaki, Sp. Radvanje, Zg. Radvanje, 
Brezje, Zrkovci in manjši del Bohove, Dogoš, Peker in Razvanja. Leta 1949 je bila 
ustanovljena mariborska oblast s sedežem v mestu Maribor. Z njeno ukinitvijo leta 1951 je 
mesto Maribor izgubilo pomembno regionalno funkcijo. Okraj Maribor mesto je bil 
razdeljen na tri mestne rajone in kraj Kamnico, ki je bila do tedaj samostojna 
upravnoteritorialna enota okraja Maribor okolica, katerega sestavni del je bil del k. o. 
Kamnica, drugi del pa je bil v okraju Maribor mesto. Po zakonu o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS oktobra 1949 je bilo mesto Maribor izločeno 
iz okraja. Po določilu 1. člena omenjenega zakona je dobilo značaj samostojnega okraja. V 
okraju Maribor mesto je bil ukinjen kraj Kamnica in vključen v I. rajon. Konec leta 1950 je 
bila spremenjena meja med mestom Maribor in okrajem Maribor okolica. Od ozemlja 
mesta Maribor se je odcepilo naselje Zrkovci in se priključilo kraju Dogoše v okraju 
Maribor okolica. Samo mesto je bilo razdeljeno na sedem mestnih rajonov: I. Koroški, II. 
Kolodvorski, III. Tabor, IV. Studenci, V. Pobrežje, VI. Tezno in VII. Kamnica. Bistvene 
spremembe v upravni razdelitvi je prinesel zakon iz aprila 1952. KLO in RLO so bili 
ukinjeni, Maribor pa je postal samostojno mesto. Mestno območje je obsegalo k. o.: Bohova 
– del, Bresternica – del, Dogoše, Grajska Vrata, Grajski Marof, Kamnica, Koroška Vrata, 
Košaki, Krčevina, Limbuš – del, Maribor mesto, Orešje, Pekel, Pekre – del, Pobrežje, 
Počehova, Razvanje, Rošpoh I, Rošpoh II, Sp. Radvanje, Studenci, Sv. Magdalena, Tezno, 
Zg. Radvanje in Zrkovci. Že julija 1952  je prišlo do spremembe, saj se je od mesta odcepil 
k. o. Rošpoh II, k mestu pa sta se priključila k. o. Mali Rošpoh in Morski Jarek. K mestu 
Maribor se je – za ožjim mestnim območjem – priključil še novoustanovljen ObLO 
Kamnica, ki je obsegal k. o.: Bresternica – del, Kamnica, Mali Rošpoh, Morski Jarek in 
Rošpoh I. Zakon o ljudskih odborih mest in mestnih občin je kot mesta navajal Ljubljano, 
Maribor in Celje. Mesto Maribor je postalo samostojna teritorialna, gospodarska in 
urbanistična celota v sestavi LRS, ki je bila družbeno-politično, gospodarsko in kulturno 
središče večjega območja. Mesto je postalo pravna oseba, kateri so bili podrejeni vsi lokalni 
upravni organi v mestu. Ljudski odbor mesta je izvrševal oblast v mejah pravic in 
dolžnosti, ki so bile določene z ustavo in zakonom. MLO Maribor je bil sestavljen iz 
mestnega zbora, ki je bil splošno predstavniško telo vseh državljanov v mestu, in zbora 
proizvajalcev, ki je bil predstavniško telo tistih delovnih ljudi, ki so delali na območju 
mesta v proizvodnji, prevozništvu in trgovini. Z novim Zakonom o območjih okrajev in 
občin v LRS je bil 1. 9. 1955 MLO Maribor ukinjen. Mesto Maribor se je razdelilo na 4 
občine: Maribor Center, Maribor Košaki, Maribor Tabor in Maribor Tezno.  

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR LENDAVA 

Signatura: PAM/0435 

Kraj: Lendava/Lendva  
Količina: 115 arhivskih škatel, 29 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1955  
Tekoči metri: 12,6 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Zapisniki sej OLO Lendava 1945–1951, 1957; nacionalizacijski spisi 1945–1952; sodni 
sklepi o prenosu lastništva zemljišč 1953–1955; razlastitveni spisi: 1948, 1951–1952, za 
potrebe podjetja Nafta Lendava 1950–1951; seznam prebivalstva 1950; kupne pogodbe 
1946; gradbena dovoljenja 1949–1951; personalne mape uslužbencev A–Ž 1948–1951; 
obrtna dovoljenja 1947–1951; trošarina vina 1947; dnevniki o poslovanju odseka za narodno 
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imovino 1946; zaključni računi poverjeništva za finance 1950; davčni dnevniki in kartice 
1948–1951; spisi: tajništva 1947–1952, prosvete 1945–1950, zaplembene komisije 1945–1946, 
skrbstveni 1947–1952, agrarne reforme 1946–1948, personale 1947–1954, poverjeništva za 
promet 1951, zdravstva 1952, disciplinskega sodišča 1945–1952, zaupni 1946–1952, 
stanovanjskih zadev 1949, uprave za gozdarstvo 1951–1952; delovodniki 1949–1952; 
skrbstvena knjiga 1947–1952; evidenca zapuščin 1946; evidenčni kartoni o osebnem 
dohodku 1951, 1954–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo je popisano do nivoja tehničnih enot. Urejeno je kronološko in po vsebini 
oziroma po poverjeništvih.  

Historiat fonda: 26. 2. 1963 je gradivo OLO Lendava predal OLO Maribor, ki ga je pridobil od 
ukinjenega okraja Murska Sobota. V obdobju od 29. 9. do 24. 12. 1965 je Skupščina okraja 
Maribor predala še spise, delovodnike in pomožne knjige OLO Lendava za obdobje med 
leti 1945–1955. 

Historiat ustvarjalca: Okraj Lendava s sedežem v Dol. Lendavi je bil ustanovljen 21. 5. 1944 na 
podlagi Odloka predsedstva SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter njihovih 
narodnoosvobodilnih odborih. Upravna razdelitev iz aprila 1946 je predvidevala 14, tista iz 
septembra 1946 pa 40 krajev: Banuta, Bogojina, Brezovica, Bukovnica, Čentiba, Črenšovci, 
Dobrovnik, Dolina, Dol. Bistrica, Dol. Lendava, Dol. Lakoš, Filovci, Gaberje, Genterovci, 
Gomilica, Gor. Bistrica, Gor. Lakoš, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kobilje, Kot, Lipa, Mala 
Polana, Motvarjevci, Nedelica, Novo Mostje, Odranci, Petišovci, Pince, Radmožanci, 
Renkovci, Srednja Bistrica, Staro Mostje, Strehovci, Trnje, Turnišče, Velika Polana, Žitkovci 
in Žižki. Spremembe je prinesla upravna razdelitev iz leta 1948. Število KLO se je 
zmanjšalo na 26. H KLO Mostje so se priključili kraji Banuta, Novo in Staro Mostje, h KLO 
Črenšovci sta se priključila Trnje in Žižki, v KLO Dobrovnik so se ponovno priključili 
Žitkovci, v KLO Dolina so se priključile Pince, v KLO Gaberje sta se priključila Kapca in 
Kot, v KLO Orešje sta se priključila kraja Čentiba in Petišovci, v KLO Genterovce so se 
priključili Kamovci in Radmožanci, v KLO Velika Polana se je priključila Brezovica, v KLO 
Gor. Lakoš se je priključil Dol. Lakoš, v KLO Bogojina se je priključila Bukovnica. Leta 1949 
sta bili opravljeni dve manjši spremembi – Čentiba je bila izločena iz KLO Orešje in 
priključena h KLO Dolina, naselje Pince Marof se je priključilo h kraju Orešje, ki pa se je 
preimenovalo v kraj Petišovci. Z zakonom o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine iz 
leta 1952 je bil okraj Lendava ukinjen in priključen k okraju Murska Sobota. Na območju 
bivšega okraja Lendava so nastale občine: Bogojina, Črenšovci, Dobrovnik, Gaberje, 
Lendava, Polana in Turnišče. 

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR LJUTOMER 

Signatura: PAM/0436 

Kraj: Ljutomer 
Količina: 469 arhivskih škatel, 125 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1955  
Tekoči metri: 49,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1950, učiteljskih konferenc 1950, KLO 1945–1951; gradbena 
dovoljenja 1946–1948; spisi: tajništva 1951–1952, invalidski 1950–1952, posvojitveni 1947–
1954, gozdarski 1948, skrbstveni 1948–1951, poverjeništva za delo 1948–1951, razveze 
zakonov 1947–1954, mladoletnih prestopnikov 1947–1954, razlastitveni 1946–1949, agrarne 
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reforme 1953 (spisi KZS), likvidacij kmetijskih zadrug 1950; dopisi: obrti 1945, 1947, 
industrije 1945, 1947, gospodarstva 1948–1952, kmetijstva 1950–1951, o zaščiti mater in 
otrok 1951–1953, o personalnih zadevah 1950–1954, veterine 1949, 1953, prosvete 1946–
1952, o agrarnih zadevah 1946–1948, zdravstva 1948, 1950–1954, gozdarstva 1950–1951, o 
disciplinskih zadevah 1951, planske komisije 1948–1950, trgovine in preskrbe 1951; plačilni 
seznami učiteljev 1951; delovodniki in indeksi: tajništva 1950–1952, personalnega odseka 
1946–1952, odseka za delovne odnose 1949, splošni 1945–1947, prosvetnega odseka 1946–
1952, socialnega skrbstva 1946–1949, komunale 1949–1950; skrbstveni vpisniki 1948, 1954–
1955; matična knjiga zaposlenih 1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je popisano do nivoja tehničnih enot. Urejeno je kronološko in po 
vsebini.  

Historiat fonda: PAM je prevzel gradivo OLO Ljutomer 26. 2. 1963. Predal ga je OLO Maribor, ki ga 
je prevzel po ukinitvi OLO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: OLO Ljutomer je bil ustanovljen na podlagi odloka predsedstva SNOS o krajih, 
okrajih in okrožjih ter njihovih narodnoosvobodilnih odborih z dne 21. 5. 1944. Aprila 1946 
razglašeni in kasneje preklicani Zakon o upravni razdelitvi LRS je predvidel 21 KLO, 
medtem ko je zakon iz septembra istega leta uzakonil 40 KLO: Bolehnečici, Branoslavci, 
Bučečovci, Bunčani, Cezanjevci, Cven, Globoka, Godemarci, Gor. Ključarovci, Gresovščak, 
Grlava, Ivankovci, Ključarovci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru, Kog, Kurinci, 
Lahonci, Ljutomer, Logarovci, Lokavci, Mala Nedelja, Noršinci, Presika, Radomerje, 
Radoslavci, Razkrižje, Savci, Sejanci, Selišči, Slamnjak, Stara Cesta, Stara Nova vas, Stročja 
vas, Miklavž pri Ormožu, Tomaž pri Ormožu, Trnovci, Veličane, Veržej, Vučja vas in 
Žerovinci. Vse do leta 1952 ni bilo bistvenih sprememb. Tega leta je Zakon o razdelitvi LRS 
na mesta, okraje in občine razdelil okraj Ljutomer na občine: Apače, Bučkovci, Cezanjevci, 
Ivanjci, Ivanjkovci, Kog, Kostanj, Križevci pri Ljutomeru, Radenci, Razkrižje, Veržej, Videm 
ob Ščavnici, Vinski Vrhovi ter na mestni občini Gor. Radgona in Ljutomer. Ostali kraji so 
prešli v okraj Ptuj oziroma občino Ormož. Z ustanovitvijo občin (komun) leta 1955 je bil 
okraj Ljutomer ukinjen, občine in kraji pa so bili priključeni k okraju Murska Sobota. 

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR MARIBOR 

Signatura: PAM/0552 

Kraj: Maribor  
Količina: 3947 arhivskih škatel, 62 knjig, 

kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1965  
Tekoči metri: 405,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej OLO Maribor 1955–1965; spisi: agrarni 1955, nacionalizacijski 1958–1961, 
tajništva, tajništev za gospodarstvo (investicije), prosveto in kulturo, zdravstvo in socialno 
politiko (invalidski), komunalne in gradbene zadeve, delo (štipendisti, personalne mape, 
napredovanja, disciplinske zadeve), finance, urada tajnika (okrajna volilna komisija), 
zavoda za planiranje, sanitarne inšpekcije, inšpekcije za delo, sindikata 1955–1965, 
skupščine okraja Maribor 1958–1965; letna poročila zavoda za statistiko 1955–1965; 
zaključni računi podjetij in zavodov 1955–1965. 
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Sistem ureditve: Fond je ohranil sistem ureditve po klasifikacijskem načrtu. Gradivo je urejeno 
kronološko in po klasifikacijskih znakih. 

Historiat fonda: Po ukinitvi okraja Maribor je gradivo leta 1965 prevzel PAM.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o območjih okrajev in občin v LRS, sprejetim 28. 6. 1955, je okraj 
Maribor s sedežem v Mariboru obsegal 16 občin: Črna pri Prevaljah, Dravograd, Maribor 
Center, Maribor Košaki, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Podvelka, Poljčane, Rače, Radlje 
ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ruše, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica in Šentilj. Ta zakon 
je v naslednjih letih doživel nekaj sprememb, rezultat pa je bil zmanjševanje števila okrajev. 
Po Zakonu o območjih okrajev in občin LRS iz leta 1960 je okraj Maribor obsegal 11 občin: 
Dravograd, Lenart, Maribor Center, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Ormož, Ptuj, Radlje ob 
Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Slovenska Bistrica. Zakon iz leta 1964 je 
ohranil samo še 4 okraje. Okraj Maribor se je razširil na 15 občin; priključene so mu bile še 
občine Gor. Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota. Z Ustavnim zakonom o 
odpravi okrajev v SRS so bili le-ti z 31. 3. 1965 ukinjeni.  

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR MARIBOR OKOLICA 

Signatura: PAM/0437 

Kraj: Maribor  
Količina: 1714 arhivskih škatel, 258 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1955  
Tekoči metri: 181,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej IO OLO Maribor okolica 1948–1951, sindikata 1951–1955, KLO 1945–1955, 
gospodarskega sveta 1945–1955, šolskih konferenc 1945–1955, pomočniških izpitov 1947–
1948; učne pogodbe 1946–1948; volilni imeniki KLO 1952–1953; spisi: zaupni 1949–1954, 
gradbeni 1950–1955, skrbstveni 1947–1955, vojaških invalidov 1954–1961, agrarne reforme 
1946–1950, narodne imovine 1945–1948, tajništva 1945–1955, tajništva za gospodarstvo 
1945–1955, tajništva za prosveto in kulturo 1945–1955, tajništva za zdravstvo in socialno 
politiko 1945–1952, tajništva za komunalne zadeve 1946–1952, poverjeništev za trgovino in 
preskrbo 1945–1955, za obrt 1946–1952, za turizem in gostinstvo 1946–1952, za lesno 
industrijo 1949–1950, za lokalno industrijo in obrt 1945–1952, za kmetijstvo 1946–1952, za 
gozdarstvo 1945–1951, za delo 1946–1951, za finance 1945–1953, za državne nabave 1950–
1951, uprave za dohodke 1947–1955, finančne inšpekcije 1952–1955, personalnega odseka 
1948–1955; personalne mape uslužbencev 1948–1955; zaključni računi podjetij 1953–1954. 

Sistem ureditve: Pri zamenjavi tehnične opreme je bilo gradivo popisano do nivoja tehničnih enot 
po posameznih področjih, znotraj tega pa po vsebini in letnici nastanka. Gradbena 
dokumentacija je zaradi pogoste uporabe popisana do nivoja arhivskih enot. 

Historiat fonda: Po ukinitvi okraja Maribor je gradivo fonda leta 1965 prevzel PAM.  

Historiat ustvarjalca: Z Zakonom o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz leta 1945 je Maribor 
obsegal tri okraje: Maribor mesto, Maribor desni breg in Maribor levi breg. V okraj Maribor 
mesto je sodilo ozemlje mesta Maribor s k. o.: Grajski Marof, Grajska Vrata, Koroška Vrata, 
Maribor mesto, Sv. Magdalena in katastralne občine Pobrežje, Tezno in Studenci. Okraj 
Maribor levi breg je obsegal kraje na levem bregu Drave, Maribor desni breg pa kraje na 
desnem bregu Drave. Z Zakonom o upravni razdelitvi LRS z dne 10. 9. 1946 so bile za okraj 
Maribor izvedene spremembe. Ozemlje mesta Maribor je postalo samostojna upravna 
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enota na ravni okraja, razširjeno s priključitvijo celotnih bivših KNOO (aprila 1946 so se 
preimenovali v KLO) Košaki, Sp. Radvanje, Zg. Radvanje, Brezje, Zrkovci in manjši del 
Bohove, Dogoš, Peker in Razvanja. Dotedanja okraja Maribor levi breg in del okraja 
Maribor desni breg (predvsem Ruše in pohorski okoliš) sta bila združena v nov okraj 
Maribor okolica s sedežem v Mariboru. Odpadli so kraji, ki so prešli v okraj Maribor mesto. 
Nanovo je bil ustanovljen okraj Slovenska Bistrica s sedežem v Slovenski Bistrici. Tako se je 
namreč preimenoval okraj Maribor desni breg, saj so vanj bili vključeni kraji, ki so bili pred 
tem v okraju Maribor desni breg, predvsem Slovenska Bistrica in njeno širše območje. 
Zakon o upravni razdelitvi LRS iz leta 1948 je odpravil nekaj dotedanjih okrajev, med njimi 
tudi okraj Slovenska Bistrica. Velika večina krajev je bila priključena k 
novoustanovljenemu okraju Poljčane. Le-ta je bil leta 1952 ukinjen, področje, ki ga je 
pokrival, pa vključeno v okraj Maribor okolica (kraji: Čadram, Črešnjevec, Kebelj, Laporje, 
Oplotnica, Poljčane, Prihova, Slovenska Bistrica, Studenice, Šmartno na Pohorju, Vrhloga, 
Vrhole, Zg. Bistrica, Zg. Ložnica, Žabljek), okraj Celje okolica in okraj Ptuj. S sprejetjem 
Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 sta se okraja Maribor mesto in Maribor 
okolica preimenovala v okraj Maribor s sedežem v Mariboru. Ta zakon je opredelil 11 
okrajev in nekatere pristojnosti prenesel z OLO na ObLO. 

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/0438 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 1581 arhivskih škatel, 216 knjig, 

kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1962  
Tekoči metri: 167,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1945–1954, svetov ObLO 1952–1961, zbora proizvajalcev 1952–1962, sej 
komisij 1960, strokovnih izpitov 1951–1954; spisi: zaplembeni 1945–1946, skrbstveni 1948–
1962, tajništva 1949–1962, gospodarstva 1955–1962, zdravstva 1955– 1962, prosvete in 
kulture 1948, 1955–1962, personalni 1954–1955, zaupni 1947–1959, invalidski 1954–1960; 
nacionalizacija 1959–1961; zaključni računi 1948–1958; finančna poročila 1953–1957; plačilni 
seznami 1948–1961; gradbena dovoljenja 1946–1962; darilne in menjalne pogodbe 1945–
1955; personalne mape A–Ž; volilni material 1950–1953, 1957; proračuni KLO 1949–1951; 
sečna dovoljenja 1945–1958; gozdni kataster 1946–1956; matične knjige podjetij 1956–1957; 
delovodniki in indeksi 1945–1961; vpisnik skrbstvenih spisov 1954–1955; indeks 
invalidskih spisov 1954–1961; kartoteka evidenčnih kartic za leto 1962. 

Sistem ureditve: Gradivo je popisano do nivoja tehničnih enot. Urejeno je kronološko. Do leta 1955 
je nekatero gradivo urejeno le po vsebini. Večina spisov je odložena po delovodni številki 
znotraj posameznega tajništva. Po letu 1955 so spisi odloženi po letih in po klasifikacijskem 
znaku. Gradivo, ki je bilo prevzeto januarja 2006, je popisano do nivoja tehničnih enot. 

Historiat fonda: 26. 2. 1963 je gradivo OLO Murska Sobota predal arhivu OLO Maribor. Prevzeto je 
bilo gradivo za obdobje v letih 1945–1952 (spisi nezakonskih otrok, darilne in menjalne 
pogodbe 1945–1952, gozdni kataster). V obdobju med 29. 9. in 24. 12. 1965 je Skupščina 
okraja Maribor predala še preostalo gradivo za leta 1945–1962 (spise, delovodnike, 
pomožne knjige, kartoteke). Mestna občina Murska Sobota je ob dodelitvi skladiščnih 
prostorov našla še gradivo različnega izvora, ki je bilo prevzeto 6. 1. 2006.  
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Historiat ustvarjalca: OLO Murska Sobota je bil ustanovljen 21. 5. 1944 na podlagi Odloka 
predsedstva SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter narodnoosvobodilnih odborih. Po 
Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz septembra 1946 je v okraj Murska Sobota sodilo 114 
krajev. Zakon o upravni razdelitvi LRS iz leta 1948 ni prinesel skoraj nobenih sprememb. 
Število krajev je ostalo nespremenjeno, edina vidnejša sprememba je bila ponovna 
združitev k. o. Bogojina in Bukovica v KLO Bogojina. Več sprememb glede ukinitve krajev 
in združevanja v KLO je prinesel zakon o upravni razdelitvi iz leta 1949. Sprememb je bilo 
skupno 49, od tega 46 združitev. Zakon o upravni razdelitvi iz leta 1952 je ukinil ljudske 
odbore in uvedel občine. Murska Sobota je postala središče okraja, ki je obsegal celotno 
Prekmurje. Ustanovljene so bile občine: Beltinci, Bodonci, Bogojina, Cankova, Črenšovci, 
Dobrovnik, Gaberje, Gor. Petrovci, Grad, Križevci v Prekmurju, Kuzma, Mačkovci, 
Martjanci, Polana, Prosenjakovci, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina, Turnišče in mestni 
občini Lendava in Murska Sobota. Še večja centralizacija je bila uvedena leta 1955. 
Vzpostavljen je bil veliki okraj Murska Sobota, ki je obsegal občine Beltinci, Cankova, Gor. 
Radgona, Grad, Lendava, Ljutomer, Martjanci, Murska Sobota, Petrovci - Šalovci in Videm 
ob Ščavnici. Takšna upravna ureditev je veljala do leta 1957, ko so bile ukinjene občine 
Cankova, Grad in Martjanci ter priključene k občini Murska Sobota. Okraj Murska Sobota 
je bil leta 1962 ukinjen, področje pa priključeno k okraju Maribor. 

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR POLJČANE 

Signatura: PAM/0439 

Kraj: Poljčane, Slovenska Bistrica, Slovenske 
Konjice 

Količina: 121 arhivskih škatel, 6 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952  
Tekoči metri: 12,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: finančni 1949–1952, o predaji gradiva okraju Poljčane ob reorganizaciji 
okrajev Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice in Šmarje pri Jelšah 1948; spisi: razlastitveni 
1946–1952, personalni 1949–1952, poverjeništev za finance 1945–1952, za delo 1949–1950, za 
zdravstvo 1949–1950; plačilni seznami 1946–1951; gradbene zadeve 1946–1952; volilni 
imeniki 1952; zaključni računi podjetij in zavodov 1946–1952; proračuni osnovnih šol 1946–
1948; evidenčni kartoni izdanih delovnih knjižic 1949–1951; indeks finančnega odseka 1948; 
delovodniki 1946–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko. Popisano je po vsebini do nivoja tehničnih enot. 
Večji del gradiva se nanaša na finančne in davčne zadeve. 

Historiat fonda: Fond je predala Skupščina okraja Maribor v obdobju od 29. 9. do 24. 12. 1965. Del 
gradiva fonda Okrajni ljudski odbor Poljčane se hrani tudi v ZAC.  

Historiat ustvarjalca: Z zakonom o upravni razdelitvi LRS je bil februarja 1948 ustanovljen OLO 
Poljčane. Obsegal je večji del območja ukinjenih okrajev Šmarje pri Jelšah, Slovenske 
Konjice in Slovenska Bistrica. V njegovo pristojnost so sodili kraji: Bezina, Brestovec, 
Čadram, Črešnjevec, Donačka Gora, Kebelj, Konjiška vas, Kostrivnica, Laporje, Lemberg, 
Loče, Loška Gora, Makole, Oplotnica, Podčetrtek, Poljčane, Polje ob Sotli, Prihova, Pristava, 
Ratanska vas, Rogaška Slatina, Rogatec, Sečovo, Sladka Gora, Slovenska Bistrica, Slovenske 
Konjice, Sodna vas, Studenice, Sv. Florjan, Sv. Jernej, Sv. Peter na Medvedjem selu, Sv. Rok 
ob Sotli, Šentovec, Škalce, Šmarje pri Jelšah, Šmartno na Pohorju, Špitalič, Tepanje, Tinje, 
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Vrhloga, Vrhole, Zbelovo, Zg. Bistrica, Zg. Ložnica, Zibika, Zreče, Žabljek in Žiče. V letih 
1949–1951 je OLO Poljčane upravno sodil k Oblastnemu ljudskemu odboru Maribor. Leta 
1952 je bil ukinjen, njegovo območje pa je bilo razdeljeno med okraje Celje okolica, Maribor 
okolica in Ptuj (Makole). 

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR PREVALJE 

Signatura: PAM/0440 

Kraj: Prevalje, Dravograd 
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: IO OLO Prevalje, Dravograd, Slovenj Gradec 1952, o zaslišanju prosvetnih 
delavcev 1952, ObLO Ravne, Muta, Mežica 1945–1952, sveta za prosveto in kulturo 1952, 
KLO 1951; poročila: šolskih upraviteljev 1950–1951, gimnazij in vrtcev 1952; gradbena 
dovoljenja 1947–1952; prijave in odjave bivališč 1945–1952, seznam umrlih; volilni imeniki 
po posameznih KLO 1946; dopisi o: vojnih žrtvah 1945–1946, uplenjeni divjadi in ribolovu 
1945–1948; register kategorizacij občinskih cest; spisi: agrarni interesenti 1945–1946, 
personalni 1952, disciplinski 1948–1952, obrti 1945–1948, uprave narodne imovine in 
zaplembe 1945–1949, o obvezni oddaji 1947–1951, zavoda za statistiko 1948, 1953, komisije 
za prekrške 1950, veterinarski 1948, socialnega skrbstva 1946–1952, šolstva in kulture 1945–
1946, kmečke nadaljevalne šole 1946–1947, nižje osnovne šole 1946–1951, urada za 
planiranje 1947–1952, poverjeništev za trgovino in preskrbo 1951, za turizem in gostinstvo 
1952, za komunalo in promet 1948, za kmetijstvo 1945, za gozdarstvo 1948, za lokalno 
industrijo 1948, za zdravstvo 1949, za delo 1946–1949.  

Sistem ureditve: Gradivo je popisano do nivoja tehničnih enot. Urejeno je po vsebini. 

Historiat fonda: OLO Prevalje je deloval v letih 1945–1948. V letu 1948 je sedež prenesel v 
Dravograd. Okraj se je preimenoval v OLO Dravograd in kot takšen deloval med leti 1948–
1950. V letu 1949 se je sedež okraja preselil v Slovenj Gradec, Okraj Dravograd pa se je v 
letu 1950 preimenoval v Okraj Slovenj Gradec. Del gradiva, ki ga od svojega predhodnika 
ni prevzel OLO Slovenj Gradec in za katerega ni bilo podatkov, kdo in kdaj ga je predal 
arhivu, je ohranjen pod prvotnim nazivom fonda. Večina gradiva bivšega okraja Prevalje 
oz. Dravograd pa je ohranjenega v fondu OLO Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: OLO Prevalje je bil ustanovljen 21. 5. 1944 na podlagi Odloka predsedstva 
SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter narodnoosvobodilnih odborih. Po osvoboditvi sta se 
okrajna odbora OF Črna - Mežica in Guštanj - Prevalje združila v okraj Prevalje. Po upravni 
razdelitvi iz septembra 1946 je okraj Prevalje obsegal 44 krajev: Črna, Črneče, Dovže, 
Dravograd, Golavabuka, Gortina, Guštanj (Ravne na Koroškem), Javorje, Koprivna, Kotlje, 
Legen, Leše, Libeliče, Marenberg (Radlje ob Dravi), Mežica, Mislinja, Muta, Ojstrica, 
Pameče, Pernice, Podgorje, Prevalje, Razbor, Sele, Slovenj Gradec, Sp. Vižinga, Stari trg, 
Straže, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Primož na Pohorju, Sv. Primož nad Muto, Šmartno pri 
Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Št. Danijel (Sv. Danijel), Št.Ilj pod Turjakom (Šentilj pod 
Turjakom), Št. Janž pri Dravogradu (Šentjanž pri Dravogradu), Št. Vid nad Valdekom 
(Završe), Tolsti Vrh, Trbonje, Troblje, Turiška vas, Vuhred, Vuzenica in Žerjav. Do 
sprememb je prišlo v letu 1948, saj je bil sedež okraja prestavljen v Dravograd, okraj pa se 
je preimenoval v okraj Dravograd. Število krajev se je zmanjšalo na 41: Ojstrica se je 
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priključila k Dravogradu, Pameče h kraju Troblje, Sp. Vižinga h kraju Marenberg, del 
Tolstega Vrha se je priključil h kraju Guštanj, drugi del pa h kraju Črneče, na novo je nastal 
kraj Sv. Florjan v Doliču. Z ukazom o premestitvi sedežev OLO Dravograd in OLO Mozirje 
leta 1949 se je sedež OLO Dravograd prenesel v Slovenj Gradec. Po upravni razdelitvi iz 
leta 1949 so nastale spremembe pri kraju Sv. Primož nad Muto, ki se je deloma priključil h 
kraju Muta in deloma h kraju Pernice - Jernej. Št. Vid nad Valdekom se je priključil h kraju 
Straže. V KLO Mislinja je sodilo tudi naselje Komisija, ki v zakonu ni bilo navedeno, od 
kraja Pernice se je odcepil del naselja Pernice in se je priključil h kraju Gortina. Z zakonom 
o spremembah in dopolnitvah upravne razdelitve LRS z dne 20. 6. 1950 se je Okraj 
Dravograd preimenoval v Okraj Slovenj Gradec. Po upravni razdelitvi LRS iz leta 1952 so 
novonastale občine upravno sodile v okraj Slovenj Gradec.  

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR RADGONA  

Signatura: PAM/0434 

Kraj: Gor. Radgona 
Količina: 236 arhivskih škatel, 31 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1953 
Tekoči metri: 24,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: narodne imovine 1948, sej KLO 1945–1951; spisi: agrarne reforme 1946–1947, 
zaplembeni 1945, zapuščinski 1945–1951, kmetijski 1951, komisije za prekrške 1945, 
tajništva 1946–1952, lokalnega gospodarstva 1946–1951, prosvete 1946–1951, personalni 
1948–1952, zdravstva 1950–1951, socialnega skrbstva 1947–1951; gradbena dovoljenja 1945–
1946, 1950–1952; plačilni seznami 1946–1951; zaključni računi podjetij in zavodov 1948–
1953; delovodniki: za kmetijstvo 1949, okrajne agrarne komisije 1947–1948, prosvete 1949, 
poverjeništva za delo 1950.  

Sistem ureditve: Fond je popisan do nivoja tehničnih enot. Gradivo je urejeno kronološko in po 
vsebini.  

Historiat fonda: V obdobju od 29. 9. do 24. 12. 1965 je Skupščina okraja Maribor predala fond OLO 
Radgona za obdobje v letih 1945–1955. 

Historiat ustvarjalca: OLO Radgona s sedežem v Gor. Radgoni je bil ustanovljen maja 1944 na 
podlagi Odloka predsedstva SNOS o krajih, okrajih in okrožjih ter narodnoosvobodilnih 
odborih. V bistvu je zaživel šele leta 1945. Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz 
septembra 1946 so v okraj Radgona spadali kraji: Andrenci, Apače, Benedikt, Boračeva, 
Brengova, Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Črešnjevci, Dražen Vrh, Drvanja, Galušak, Gor. 
Radgona, Grabonoš, Hrastje - Mota, Ihova, Ivanjci, Ivanjševci, Janžev Vrh, Kapela, 
Kraljevci, Ledinek, Lokavci - Rožengrunt, Lomanoše, Lutverci, Mele - Šratovci, Murščak, 
Nasova, Negova, Očeslavci, Okoslavci, Orehovci, Podgorje, Police, Radenci, Rihtarovci - 
Turjanci, Rožički Vrh, Sovjak, Sp. Ščavnica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Stara Gora, Stavešinci, 
Stogovci, Trate, Trotkova, Velka, Zbigovci - Lastomerci, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica, Žepovci, 
Žice in Župetinci. V letih 1947 in 1948 ni bilo sprememb v upravni razdelitvi okraja 
Radgona. Šele z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi 
LRS iz leta 1949 se je z združevanjem krajev zmanjšalo število KLO na 18. Boračeva se je 
priključila deloma h kraju Janžev Vrh in deloma h kraju Radenci, Čagona se je priključila h 
kraju Cerkvenjak, Dražen Vrh se je priključil h kraju Trate, Ihova h kraju Sp. Ščavnica, 
Kraljevci h kraju Videm ob Ščavnici (tako se je preimenoval Sv. Jurij ob Ščavnici), Očeslavci 
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h kraju Okoslavci, Orehovci so se priključili deloma h kraju Črešnjevci in deloma h kraju 
Janžev Vrh, Rihtarovci - Turjanci so se priključili deloma kraju Kapela, deloma kraju 
Murščak in deloma kraju Radenci, Sovjak se je priključil h kraju Galušak, Stara Gora h 
kraju Trbegovci, Trotkova se je priključila h kraju Žice, Župetinci h kraju Andrenci. Od 
kraja Apače se je odcepilo naselje Mahovci in se priključijo h kraju Žepovci, iz kraja 
Galušak so se odcepila naselja Grabšinci, Kokolanjščak ter Mali Moravščak in se priključila 
k na novo ustanovljenemu KLO Trbegovci. Leta 1952 je bil z Zakonom o razdelitvi LRS na 
mesta, okraje in občine okraj Radgona ukinjen in priključen okraju Ljutomer. Ob ukinitvi 
okraja Ljutomer leta 1955 je prešlo območje okraja Radgona v okraj Murska Sobota.  

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0433 

Kraj: Slovenj Gradec, Dravograd, Prevalje 
Količina: 708 arhivskih škatel, 293 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1955  
Tekoči metri: 78,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: OLO Slovenj Gradec 1945–1955, KLO 1945–1952, IO OF Prevalje, Dravograd, 
Slovenj Gradec 1945–1952, MLO Slovenj Gradec 1946–1949, zbora volilcev OLO Prevalje, 
Dravograd, Slovenj Gradec 1946–1952, sej odbornikov 1953–1955, občnih zborov 1953–
1954, zbora proizvajalcev 1953–1955, sej sveta za gospodarstvo 1952–1955, učiteljskih 
konferenc 1949–1950, predvojaške vzgoje 1954, tajništva za prosveto 1954–1955; spisi: 
tajništva (disciplinski, personalni, zaupni) 1948–1955, prosvete 1949–1955, socialnega 
skrbstva z oznako SK, RS in RSK 1947–1955, tajništva za zdravstvo, delo, gospodarstvo, 
kmetijstvo, obrt, gozdarstvo, promet, finance 1949–1955, planske komisije 1947–1955, 
zaplembeni 1947–1950; gradbena dovoljenja in načrti 1947–1955; zaključni računi obrtnih in 
gospodarskih podjetij 1951–1954; volilni imeniki 1950–1952; popis prebivalstva 1948; učne 
pogodbe vajencev 1947–1954; plačilne liste kamnoseške zadruge 1947–1952; registracije 
podjetij 1949–1952; kartoteka obrti 1945–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo je popisano do nivoja tehničnih enot. Urejeno je po vsebini, kronološko 
oz. po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo OLO Slovenj Gradec je bilo predano PAM v letu 1965. Predajnik je bila 
Skupščina okraja Maribor, ki je gradivo OLO Slovenj Gradec prevzela po njegovi ukinitvi 
leta 1955. Iz primopredajnega seznama gradiva je razvidno, da je večji del fonda OLO 
Prevalje oz. Dravograd kot naslednik prevzel novoustanovljeni okraj Slovenj Gradec. Svoje 
poslovanje je nadaljeval na obstoječih evidencah, gradivo bivšega okraja pa je uredil 
kronološko in ga priključil k svojemu gradivu. Zato je v fondu hranjeno gradivo od leta 
1945 dalje. To so predvsem vsebinsko zaključene celote (zapisniki sej, kartoteke pomoč-
niških izpitov, finančne zadeve, personalne mape). Gre za gradivo bivšega okrajnega NOO 
Prevalje, krajevnih NOO oziroma KLO in mestnega NOO Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije septembra 1945 je bilo 
področje Slovenj Gradca priključeno k okraju Šoštanj. Okraj Šoštanj (upravno je spadal k 
celjskemu okrožju) je bil ukinjen po zakonu o upravni razdelitvi LRS 2. 3. 1946. Večji del 
območja (Šaleška dolina) je bil priključen k okraju Gor. Grad, manjši del k okraju Slovenske 
Konjice in okraju Prevalje. V okraj Prevalje so se priključili kraji: Dovže, Golavabuka, 
Legen, Mislinja, Pameče, Podgorje, Razbor, Sele, Slovenj Gradec, Stari trg pri Slovenj 
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Gradcu, Straže, Sv. Lenart, Št. Janž, Št. Janž pri Dravogradu, Št. Ilj, Sv. Vid in Turiška vas. 
Po upravni razdelitvi februarja 1948 se je okraj Prevalje preimenoval v Okraj Dravograd. Z 
ukazom o premestitvi sedeža z dne 12. 9. 1949 pa se je sedež OLO Dravograd prenesel v 
Slovenj Gradec. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah upravne razdelitve LRS, 
objavljenem 20. 6. 1950, se je okraj Dravograd preimenoval v Okraj Slovenj Gradec. Po 
upravni razdelitvi leta 1952 je obsegal občine: Črna pri Prevaljah, Dravograd, Mežica, 
Mislinja, Muta, Podgorje, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, 
Šmartno pri Slovenj Gradcu in Vuzenica. Deloval je do leta 1955. Območje bivšega okraja 
Slovenj Gradec se je priključilo k okraju Maribor. 

 

OKRAJNI LJUDSKI ODBOR SLOVENSKA BISTRICA 

Signatura: PAM/0441 

Kraj: Slovenska Bistrica 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1948 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: KLO 1947–1948, zasedanj okrajne skupščine 1946–1947, sej IO OLO Slovenska 
Bistrica 1947–1948, okrajnega odbora OF 1945, sej sveta za zdravstvo 1948; dopisi in 
poročilo Opekarne Pragersko 1947; gradnja zadružnega doma Kopivnik 1947; spisi: agrarni 
1947–1948, s področja šolstva 1946, gradbeni in komunalni 1945–1947, zaplembeni 1945; 
obrazci o kmetijskih obdelovalnih zadrugah 1947; navodila o prijavi vojne škode 1945; 
registracije podjetij 1946–1947; dopisi 1946–1947; seznami bosanskih in domačih otrok, ki 
so prejeli pomoč UNRRA 1946. 

Sistem ureditve: Fond je urejen po vsebini do nivoja tehničnih enot. 

Historiat fonda: Že obstoječi fond je bil leta 2008 dopolnjen z gradivom, ki ga je PAM pridobil od 
ZAC. Zaradi majhne količine gradiva je k fondu priključeno še gradivo Okrajnega odbora 
OF iz leta 1945. Gradivo okraja Slovenska Bistrica se zaradi pogostih upravnih sprememb 
deloma nahaja še v fondih Okrajni ljudski odbor Maribor okolica 1945–1955 in Okrajni 
ljudski odbor Poljčane 1948–1952. 

Historiat ustvarjalca: Po upravni razdelitvi federalne Slovenije leta 1945 je bilo območje Slovenske 
Bistrice razdeljeno med okraj Maribor desni breg in okraj Slovenske Konjice. Zakon o novi 
upravni razdelitvi iz aprila 1946, ki pa je bil kasneje preklican, je predvidel nov okraj 
Slovenska Bistrica. Po sprejetju zakona septembra 1946 se je okraj Maribor desni breg 
preimenoval v Okraj Slovenska Bistrica. Vanj so bili vključeni kraji: Brunšvik, Cigonce, 
Črešnjevec, Dobrovce, Fram, Gorica, Hotinja vas, Ješenca, Kopivnik, Laporje, Makole, 
Morje, Orehova vas, Pekel, Poljčane, Pečke, Podova, Pragersko, Rače, Slivnica pri 
Mariboru, Slovenska Bistrica, Sp. Ložnica, Sp. Nova vas, Sp. Polskava, Stari Log, Studenice, 
Šentovec, Šmartno na Pohorju, Tinje, Vrhloga, Vrhole, Zg. Bistrica, Zg. Ložnica, Zg. 
Polskava in Žabljek. OLO Slovenska Bistrica je prenehal delovati februarja 1948. Večji del 
območja je bilo priključenega k novoustanovljenemu okraju Poljčane, del pa k okraju 
Maribor okolica (Brunšvik, Dobrovce, Fram, Gorica, Ješenca, Kopivnik, Morje, Orehova 
vas, Podova, Pragersko, Rače, Slivnica pri Mariboru, Sp. Polskava, Zg. Polskava). 
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A.143 MESTA, KRAJI 1945–1952 
 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ADRIJANCI 

Signatura: PAM/0130  

Kraj: Adrijanci  Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Količina: 6 arhivskih škatel  Tekoči metri: 0,6 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Zapisniki sej 1946–1951; delovodnik 1947–1952; obrazci za odmero davka, predlog 
proračuna 1948–1952; dopisi, odločbe in okrožnice po delovodnih številkah 1945–1950; 
knjiga proizvajalcev vina za obračun davka 1948; navodila in seznami za obvezen odkup 
1948; obrazci tedenskih poročil o poteku jesenske obdelave in setve 1948; seznami posest-
nikov za obvezno oddajo pridelkov, setveni plani, seznami planskega odkupa, pregledi 
odkupa letine 1947–1952; pole Statističnega urada LRS za popis živine, sadnega drevja in 
vinogradov 1947–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je razvrščeno po letih glede na vrsto gradiva in delno po 
delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal arhivu SO Murska Sobota. Leta 1993 je bil izdelan arhivski 
popis na nivoju tehničnih enot. 

Historiat ustvarjalca: Po zakonski ureditvi iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. Adrijanci sestavni 
del kraja oziroma KLO Gor. Petrovci v okraju Murska Sobota. Po septembrski spremembi 
istega leta je postal kraj Adrijanci sedež KLO Adrijanci v okraju Murska Sobota in je 
obsegal naselje Adrijanci in k. o. Adrijanci. Oktobra 1949 je prenehal delovati oziroma je bil 
znova pridružen h KLO Gornji Petrovci. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ANDREJCI 

Signatura: PAM/0131 
Kraj: Andrejci Ohranjeno gradivo: 1946–1949  
Količina: 1 arhivska škatla Tekoči metri: 0,1 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Zapisnik zbora volilcev 1946; okrožnice OLO Murska Sobota 1946–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je glede na vsebino ločeno v ovitkih. Okrožnice so zložene po letih 
in v okviru določenega leta po datumu izdaje okrožnice.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal arhivu SO Murska Sobota. Leta 1993 je bil izdelan arhivski 
popis na nivoju tehničnih enot. 

Historiat ustvarjalca: Po zakonski ureditvi iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. Andrejci sestavni del 
kraja oziroma KLO Sebeborci v okraju Murska Sobota. S septembrsko spremembo zakona 
istega leta je postal kraj Andrejci sedež KLO Andrejci in je obsegal naselje Andrejci in k. o. 
Andrejci. Oktobra 1949 je bil ukinjen in znova pridružen h KLO Sebeborci. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BAKOVCI  

Signatura: PAM/0133  

Kraj: Bakovci Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Količina: 2 arhivski škatli, 2 knjigi Tekoči metri: 0,2  
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1949–1952; pogodbe: zakupne 1946, kupne 1949; dovoljenja: gradbena 
1946–1948, obrtna 1947–1951; zaplembe in nacionalizacije 1946–1950; dopisi s področja 
skrbstva 1947, 1951; odločbe: prenos lastniške pravice 1951, sanitarne inšpekcije 1951; 
ustanovitev trahomske postaje 1951; okrožnice 1945–1951; delovodniki 1946–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je v ovitkih in zloženo po področjih po zaporedju iz kazala, ki je na 
vrhnji strani skupnega ovitka z gradivom. Ovitki so opremljeni z napisi o vsebini, letnicami 
in številom spisov v ovitku.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal arhivu SO Murska Sobota. Pred predajo je bilo urejeno. 
Leta 1991 je bil izdelan arhivski popis na nivoju tehničnih enot. 

Historiat ustvarjalca: Po zakonski ureditvi iz aprila 1946 je KLO Bakovci deloval v sestavi okraja 
Murska Sobota. Sedež je imel v kraju Bakovci, obsegal pa je naselji in k. o. Bakovci in 
Dokležovje. S septembrsko spremembo zakona istega leta je KLO Bakovci obsegal le 
naselje Bakovci in k. o. Bakovci. Februarja 1948 sta mu bila pridružena še del naselja Krog 
in del k. o. Krog. KLO Bakovci je bil ukinjen aprila 1952, ko je postal sestavni del Mestne 
občine Murska Sobota in je njegove upravne pristojnosti prevzel LOMO Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BANUTA  

Signatura: PAM/0133 

Kraj: Banuta/Bánuta  Ohranjeno gradivo: 1946–1951  
Količina: 1 arhivska škatla  Tekoči metri: 0,1 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Obrazci za obračun davka individualnih gospodarstev 1951; okrožnice in navodila 
1946–1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je ločeno v ovitke in zloženo po delovodnih številkah. V levem 
zgornjem vogalu ovitka so dopisane delovodne številke spisov, ki se nahajajo v ovitku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je arhivu urejeno predal SO Lendava. Leta 2001 je bil izdelan 
arhivski popis na nivoju tehničnih enot. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Banuta sestavni del kraja in KLO Mostje v okraju Lendava. S septembrsko zakonsko 
spremembo istega leta je bil ustanovljen KLO Banuta s sedežem v kraju Banuta, ki je 
obsegal naselje in k. o. Banuta. Februarja 1948 je bil ukinjen in združen s KLO Mostje s 
sedežem v naselju Novo Mostje.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BELTINCI 

Signatura: PAM/0383 

Kraj: Beltinci 
Količina: 20 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 2,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1950, krajevnega odbora OF 1945, aktiva OF 1946, 1948, sektorske 
konference 1950; popis poljedelskih strojev 1945; seznami: uslužbencev KNOO Beltinci 
1945, zapuščenih zakonskih otrok, Romov, nezakonskih otrok, partizanskih vdov in sirot, 
vojaških obveznikov, vojnih invalidov, tesarjev, godbenikov 1945, lastnikov orožja, 
duševno prizadetih otrok 1946, za cepljenje 1951–1952; prijave vprežnih vozil 1947; volilni 
imeniki: 1945–1946, 1952; statistični popisi: živine, kmetijskega orodja in strojev, sadnega 
drevja in vinske trte, prebivalcev 1945; gradbena in obrtna dovoljenja 1950; pravila: 
Krajevne brivnice Beltinci 1949, Krajevnega gostinskega podjetja v Beltincih kraj Bratonci 
1950; odločbe o ustanovitvi: Krajevne šiviljske delavnice, Čevljarske delavnice, Mizarske 
delavnice, Krajevnega gostinskega podjetja 1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1945–1952; delovodnik: Občine Beltinci 1938–1941, KLO Beltinci 1945–1952; 
zaupni delovodnik 1947–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. Gradivo fonda vsebuje tudi 
delovodnik Občine Beltinci 1938–1941.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Beltinci 
ustanovljen KLO Beltinci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselja: Beltinci, 
Bratonci, Gančani in Lipovci. S spremembo zakona istega leta je bilo njegovo območje 
skrčeno le na k. o. in naselje Beltinci. Takšna upravna razdelitev je veljala do oktobra 1949, 
ko so mu spet priključili k. o. in naselje Bratonci. V tej sestavi je KLO Beltinci deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Beltinci 
v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BISTRICA  

Signatura: PAM/0135  

Kraj: Bistrica ob Dravi  Ohranjeno gradivo: 1945–1952  
Količina: 21 arhivskih škatel  Tekoči metri: 2,1 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Vojna škoda: seznami prijaviteljev vojne škode in izdanih sklepov Okrajne komisije za 
vojno škodo 1945; sejni zapisniki KLO 1945–1951; pogodbe: kupne 1947; volilni material in 
volilni imeniki 1945–1951; dopisi različne vsebine in okrožnice 1947–1948; narodna 
imovina: cenitve zaplenjenega premoženja, prijave imetja po posestnikih, ki preide v 
državno last, s popisi inventarja 1946–1947; kmetijstvo: odločbe o dodelitvi zemljišč 1947–
1951, popisi zemljišč 1947–1951; gozdarstvo: seznami gozdnih posestnikov, izdelani za 
obvezno oddajo lesa 1948; preskrba: seznami upravičencev do živilskih nakaznic in 
nakaznic za drva in premog 1948–1950; skrbstvene zadeve: odločbe o napotitvi v dom; 
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prijave bivališča 1945–1946; stanovanjske zadeve – odločbe o dodelitvi stanovanj 1949–
1950; delovodniki 1945–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po letih in delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Fond se je prvotno imenoval KLO Bistrica pri Limbušu, leta 2008 pa je bil 
preimenovan v KLO Bistrica. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bil izdelan arhivski 
popis na ravni tehničnih enot. 

Historiat ustvarjalca: Po upravni razdelitvi iz marca 1946 je bil kraj oziroma tedaj že KLO Bistrica 
sestavni del preimenovanega okraja Maribor okolica. Že aprila 1946 je nastopila 
sprememba, po kateri sta bila naselje in k. o. Bistrica pri Limbušu skupaj z drugimi naselji 
in k. o. Bistrica pri Rušah, Bezena, Lobnica, Log, Ruše in Smolnik v sestavi kraja oziroma 
KLO Ruše. Ta zakonska sprememba ni zaživela, saj je bil s septembrom 1946 za kraj 
Bistrica oblikovan KLO Bistrica s sedežem v naselju Bistrica pri Limbušu. Obsegal je k. o. 
Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri Rušah – del, Laznica – del, Lobnica – del in Vrhov Dol – 
del ter naselja Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri Rušah – del, Laznica – del, Log in Vrhov 
Dol – del. Takšna ureditev je veljala do aprila leta 1952, ko je bil KLO Bistrica ukinjen in je 
njegovo območje prešlo pod upravo ObLO Ruše.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BODONCI 

Signatura: PAM/0137  

Kraj: Bodonci Ohranjeno gradivo:1945–1952 
Količina: 1 arhivska škatla  Tekoči metri: 0,1 
Informativna pomagala: arhivski popis  Jezik: slovenski  

Vsebina: Dovoljenja: za spremembo priimka 1948, za prevoz umrlih 1945, obrtna 1949; zapisniki: 
sejni 1946–1952; razlastitve zemljišč 1946; okrožnice in dopisi OLO Murska Sobota 1946–
1949; delovodnika 1947–1948. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je v ovitkih ločeno po področjih. Zloženo je po zaporedju iz kazala 
na vrhnji strani skupnega ovitka z gradivom.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal arhivu SO Murska Sobota. Del gradiva je bil urejen že 
pred predajo. Sejni zapisniki so bili naknadno priključeni fondu in tedaj je bil izdelan 
arhivski popis na nivoju tehničnih enot. Skupni sejni zapisniki iz leta 1952 za krajevne 
ljudske odbore Bodonci, Zenkovci in Strukovci so pri fondu ObLO Bodonci, ker so vezani v 
knjigo s sejnimi zapisniki ObLO Bodonci do leta 1955.  

Historiat ustvarjalca: Po zakonski ureditvi iz aprila 1946 je bil kraj Bodonci sedež KLO Bodonci v 
okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselja Bodonci, Novi Beznovci, Poznanovci, Stari 
Beznovci, Vadarci in Zenkovci. Takšna upravna razdelitev ni zaživela, saj je že s 
septembrsko spremembo zakona istega leta KLO Bodonci s sedežem v Bodoncih obsegal le 
naselje in k. o. Bodonci. Oktobra 1949 sta mu bila priključena še k. o. in naselje Vadarci. 
Deloval je do aprila 1952, ko je bil ukinjen in je njegove pristojnosti prevzel ObLO Bodonci. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BOGOJINA 

Signatura: PAM/0138  
Kraj: Bogojina Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Količina: 1 arhivska škatla, 2 knjigi  Tekoči metri: 0,1 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1950–1951; delovodniki 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih. 

Historiat fonda: Za fond je bil izdelan arhivski popis na nivoju tehničnih enot. Naknadno sta mu 
bila dodana delovodnika. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je postal kraj Bogojina v 
okraju Lendava sedež KLO Bogojina, ki je obsegal k. o. in naselja Bogojina, Bukovnica in 
Filovci. Meseca septembra je bila upravnoteritorialna pristojnost KLO Bogojina skrčena le 
na naselje in k. o. Bogojina. S spremembo februarja 1948 sta mu bila priključena k. o. in 
naselje Bukovnica. KLO Bogojina je deloval do aprila leta 1952, ko so bile upravne 
pristojnosti prenesene na novoustanovljeni ObLO Bogojina. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BOREČA 

Signatura: PAM/0139  

Kraj: Boreča Ohranjeno gradivo: 1946–1950 
Količina: 2 arhivski škatli  Tekoči metri: 0,2 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Zemljiški listi za skupna gospodarstva Statističnega urada LRS 1947; dopisi, okrožnice, 
navodila 1946–1950; davčna kartoteka 1948; izkazi površin po posestnikih 1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko po zaporedju prispelih dopisov. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal arhivu SO Murska Sobota leta 1965.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Boreča sestavni del kraja Ženavlja oziroma KLO Ženavlja v okraju Murska Sobota. S 
spremembo zakona septembra istega leta je bil za kraj Boreča oblikovan KLO Boreča, ki je 
obsegal naselje in k. o. Boreča. KLO Boreča je deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in je 
njegovo območje prešlo pod upravo KLO Tvrdkova. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BOREJCI 

Signatura: PAM/0140  

Kraj: Borejci  Ohranjeno gradivo: 1946–1949 
Količina: 1 arhivska škatla  Tekoči metri: 0,1 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; dovoljenja: gradbena 1947–1949, obrtna 1948–1949; okrožnice in 
dopisi OLO Murska Sobota 1948–1949.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih.  
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Historiat fonda: Gradivo fonda je predal arhivu SO Murska Sobota leta 1965. Gradivo je bilo delno 
urejeno pred predajo arhivu. Sejni zapisniki so bili naknadno priključeni fondu.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Borejci sestavni del kraja in KLO Kupšinci v okraju Murska Sobota. S septembrsko 
spremembo zakona istega leta je bil za kraj Borejci oblikovan KLO Borejci, ki je obsegal 
naselje in k. o. Borejci. KLO Borejci je deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in je 
njegovo območje prešlo znova pod upravo KLO Kupšinci. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BRANOSLAVCI 

Signatura: PAM/0141  
Kraj: Branoslavci  Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Količina: 1 škatla  Tekoči metri: 0,1 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1952. 

Sistem ureditve: Knjiga sejnih zapisnikov. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer. Za fond je bil izdelan arhivski 
popis na nivoju tehničnih enot. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil kraj Branoslavci v 
okraju Ljutomer sedež KLO Branoslavci. Obsegal je k. o. Branoslavci in naselja v njegovi 
sestavi (Branoslavci, Vidanovci in Vogričevci). Obsegal je še k. o. in naselje Gor. 
Kamenščak ter k. o. in naselje Radoslavci. Ta upravna razdelitev ni zaživela, saj je 
septembra 1946 začela veljati nova, po kateri je KLO Branoslavci obsegal k. o. Branoslavci z 
naselji Branoslavci, Vidanovci in Vogričevci ter k. o. in naselje Zg. Kamenščak. Februarja 
1948 sta se k. o. in naselje Zg. Kamenščak v sestavi KLO Branoslavci zopet preimenovala v 
Gor. Kamenščak. KLO Branoslavci je deloval do aprila 1952, ko je njegove upravne posle 
prevzel ObLO Cezanjevci v okraju Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BRATONCI 

Signatura: PAM/0391 

Kraj: Bratonci 
Količina: 5 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1948, zbora volilcev 1947; prijave koles 1949; statistika: struktura 
prebivalstva, posestni odnosi, kmetijske zgradbe, struktura površine in setvene površine 
1931–1948; volilni imeniki 1946; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947, 1949; 
delovodnik 1945–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je delno urejeno po delovodnih številkah, delno pa vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Bratonci sodilo v 
KLO Beltinci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Bratonci ustanovljen KLO 
Bratonci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Bratonci. V tej sestavi je KLO 
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Bratonci deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile vse njegove upravne 
pristojnosti ponovno prenesene na KLO Beltinci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BRESTERNICA 

Signatura: PAM/0142  
Kraj: Bresternica Ohranjeno gradivo: 1946–1949 
Količina: 5 arhivskih škatel  Tekoči metri: 0,5 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1947, poslovnega odbora nabavno-prodajne zadruge, partijske 
celice 1948; odločbe o: dodelitvi podpore 1947, odvzemu političnih in državljanskih pravic 
1947, registraciji krajevne pekarne 1947, dodelitvi stanovanj 1947, 1949; poizvedbe vojnih 
obveznikov 1947; obrazci izkazov površin za Bresternico in Slemen 1947; seznami 
koristnikov podpore 1947; najemna pogodba 1947; narodna imovina: seznami koristnikov 
narodne imovine 1947; agrarna reforma: sklepi o zemljiškoknjižnih vpisih zemljišč 1947; 
delovodniki 1946–1949; zaupni delovodnik 1947–1949; okrožnice, navodila in razni dopisi 
1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je razvrščeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1962 predal ObLO Maribor Center. V arhivu je bil izdelan 
arhivski popis na nivoju tehničnih enot. Zaupni delovodnik KLO Bresternica 1947–1949 je 
sestavni del delovodnika ObLO Srednje 1952–1955. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Brestrnica v upravnoteritorialnem smislu sestavni del KLO Kamnica v okraju Maribor 
mesto. Z zakonsko spremembo septembra istega leta je postal kraj Bresternica sedež 
novooblikovanega KLO Bresternica v okraju Maribor okolica. Združeval je del k. o. in del 
naselja Bresternica, del k. o. in del naselja Jelovec ter del k. o. in del naselja Srednje. Takšna 
ureditev je veljala do oktobra 1949, ko je bil KLO Bresternica ukinjen in priključen h KLO 
Srednje. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BREZNO 

Signatura: PAM/0143  
Kraj: Brezno  Ohranjeno gradivo: 1945–1951 
Količina: 10 arhivskih škatel  Tekoči metri: 1 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Zagotovitev dela mobilizirancem in preskrba z živili ter drugimi potrebščinami 1945; 
zapisniki: sejni 1946, o delu volilnega odbora 1945–1946, o opravljenem odkupu 1947; 
odločbe o določitvi kontingentov odkupa 1947; volilne zadeve: navodila za izvajanje 
volitev, seznami odbornikov KLO 1945–1947; matične zadeve; seznami izdanih osebnih 
izkaznic 1946; poročila o rojstvih 1949; vojaške zadeve: seznami rekrutov 1951, seznami 
imetnikov vojaških knjižic 1951; skrbstvene zadeve: seznami bosanskih otrok 1946, 
seznami prejemnikov živilskih nakaznic 1945–1946, seznami razdeljenih ubožnih podpor 
1947, odločbe o dodelitvi skrbništva 1950; plani setve 1949, plani oddaje in odkupa živine 
1949; delovodniki 1946–1951; okrožnice, navodila in razni dopisi 1945–1951.  
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1958 predal ObLO Podvelka. V arhivu je bil izdelan arhivski 
popis na nivoju tehničnih enot. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil v okraju Maribor 
okolica oblikovan KLO Remšnik - Brezno s sedežem v naselju Remšnik. Obsegal je k. o. in 
naselja Brezni Vrh, Brezno, Kozji Vrh, Radelca, Remšnik in Vas. S spremembo zakona 
septembra istega leta je bil v okraju Maribor okolica ustanovljen KLO Brezno s sedežem v 
kraju Brezno. Obsegal je k. o. Brezno z naseljem Brezno in delom naselja Javnik ter k. o. in 
naselje  Kozji  Vrh. KLO je februarja 1948 doživel spremembo, saj mu  je bil pridružen del 
k. o. Javnik, ki pa je obsegal del naselja Brezno. Sicer je KLO v taki sestavi deloval do aprila 
1952, ko so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Brezno - Podvelka s sedežem v 
Podvelki.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BREZOVCI 

Signatura: PAM/0144  

Kraj: Brezovci    Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Količina: 2 arhivski škatli   Tekoči metri: 0,2 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; spisi: kazenski 1946, agrarni 1946, zapuščinski 1948–1952, 
personalni 1950–1951, skrbstveni 1948–1951, upravno-kazenski 1951; dovoljenja: obrtna 
1946–1951, gradbena 1946–1950; delovne knjižice 1948; odločba o registraciji državne 
krajevne javne mostne tehtnice 1948; elektrifikacija vasi: gradnja 10 kV daljnovoda 
Puconci–Brezovci 1950–1950; kupoprodajne pogodbe 1950–1951; predvojaška vzgoja 1949; 
delovodnika 1947–1952; okrožnice 1945–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih, delno pa po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 urejeno predal SO Murska Sobota. Naknadno so bili 
priključeni sejni zapisniki.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Brezovci 
ustanovljen  KLO Brezovci  v okraju  Murska Sobota. Sedež je  bil v Brezovcih. Obsegal je 
k. o. in naselja Brezovci, Lemerje, Predanovci in Pužavci. S spremembo zakona septembra 
istega leta je bil KLO skrčen le na k. o. in naselje Brezovci. Oktobra leta 1949 sta mu bila 
priključena še k. o. in naselje Lemerje. V taki sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Puconci.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BREZOVICA 

Signatura: PAM/0145  
Kraj: Brezovica   Ohranjeno gradivo: 1945–1951 
Količina: 1 arhivska škatla   Tekoči metri: 0,1 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1946; okrožnice in spisi 1946; seznami davčnih zavezancev 1950–
1951. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih, delno pa po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Lendava. Za gradivo je bil izdelan arhivski 
popis na nivoju tehničnih enot. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Brezovica v upravnoteritorialnem pomenu sestavni del KLO Polana s sedežem v Veliki 
Polani v okraju Lendava. Z zakonsko spremembo septembra istega leta je postal kraj 
Brezovica sedež novooblikovanega KLO Brezovica v okraju Lendava. Združeval je k. o. in 
naselje Brezovica. Februarja 1948 je bil ukinjen in priključen h KLO Velika Polana. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BRUNŠVIK 

Signatura: PAM/0146 

Kraj: Brunšvik 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi različne vsebine, okrožnice in navodila 1945–1952; statistične zadeve: obrazci za 
popis živine 1949, listi za obračun dohodka kmečkih gospodarstev 1947, zemljiški listi 
skupnih gospodarstev 1947, odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1950; seznami 
zavezancev za obvezno oddajo živil 1951; seznami prejemnikov industrijskih bonov 1951; 
delovodniki 1947–1952; seznam upravičencev do zagotovljene preskrbe 1948–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 se je naselje Brunšvig 
(Brunšvik) razprostiralo v k. o. Podova in je bilo v upravnoteritorialnem smislu v 
pristojnosti KLO Podova v okraju Slovenska Bistrica. Z zakonsko spremembo septembra 
istega leta je postal kraj Brunšvik sedež novoustanovljenega KLO Brunšvik, ki je obsegal 
del k. o. Podova ter naselje Brunšvik. Februarja 1948 se je teritorialnoupravna pristojnost 
KLO Brunšvik v okraju Maribor okolica spremenila v tem, da je naselje Brunšvik, poleg že 
omenjenega dela k. o. Podova, obsegalo še dele k. o. Gorica, Prepole in Sv. Marjeta na 
Dravskem polju. Takšna ureditev je veljala do aprila 1952, ko je bil KLO Brunšvik ukinjen 
in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Rače.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BUČEČOVCI 

Signatura: PAM/0147 

Kraj: Bučečovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1950–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Kontrolnik kreditov 1950–1952. 

Sistem ureditve: Knjiga kontrole kreditov. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer. V arhivu je bil izdelan arhivski 
popis. 



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 106 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Bučečovci sestavni del KLO Vučja vas v okraju Ljutomer. Takšna upravna ureditev je 
veljala le do septembra istega leta, ko je bil s spremembo zakonske ureditve oblikovan KLO 
Bučečovci s sedežem v kraju Bučečovci. Obsegal je naselje in k. o. Bučečovci. V takšni 
sestavi je deloval do aprila leta 1952, ko je bil priključen k ObLO Križevci pri Ljutomeru.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BUDINCI 

Signatura: PAM/0386 

Kraj: Budinci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946, odbora OF 1946, zbora volilcev 1946–1947; delovodnik 1947–1949.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Budinci sodilo v 
KLO Šalovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Budinci ustanovljen KLO 
Budinci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Budinci. V tej sestavi je KLO 
Budinci deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti 
prenesene na KLO Dolenci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR BUNČANI 

Signatura: PAM/0660 

Kraj: Bunčani 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Poročila o škodi po toči in snegu 1948–1952; obvestila o organiziranju tečajev 1948–1949; 
obvezna oddaja kmetijskih pridelkov in živali 1948–1952; zatiranje živalskih kužnih bolezni 
1948–1949; cepljenje proti tuberkulozi in tifusu 1948; delovodniki 1946–1952; dopisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1948–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Ljutomer. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Bunčani v upravni pristojnosti KLO Veržej v okraju Ljutomer. Takšna upravna razdelitev 
je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, 
po katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Bunčani s sedežem v 
Bunčanih. Obsegala je k. o. in naselje Bunčani. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Veržej v okraju 
Ljutomer.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR CANKOVA 

Signatura: PAM/0148 

Kraj: Cankova 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1949–1951; dovoljenja: obrtna 1947–1952, gradbena 1951; odločbe: o 
imenovanju skrbnika mladoletni osebi 1951, Oblastne državne arbitraže Maribor 1951, 
sanitarne inšpekcije 1950–1951, razlastitvene 1950–1951, o zaplembi premoženja 1945–1947, 
stanovanjske 1949; spisi 1945–1952; okrožnice 1948–1949; delovodnik 1948–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih, delno pa po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je delno urejeno predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil v Cankovi sedež KLO 
Cankova v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselja Cankova, Domajinci, Gor. 
Črnci, Korovci, Skakovci in Topolovci. Ta upravna razdelitev ni zaživela, saj je septembra 
1946 začela veljati nova, po kateri je KLO Cankova obsegal le k. o. in naselje Cankova. 
Takšna ureditev je veljala do oktobra 1949, ko sta mu bila znova priključena ukinjena KLO 
Gor. Črnci in Korovci. KLO Cankova je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Cankova. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR CERŠAK 

Signatura: PAM/0149 

Kraj: Ceršak 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Agrarni spisi: sklepi Okrajnega sodišča Maribor o zemljiškoknjižnih spremembah pri 
parcelah 1948–1949, prijave in potrdila o dodeljenem premoženju Okrajne agrarne komisije 
Maribor okolica 1948, popisi in cenitve premoženja in inventarja 1946–1948; odločbe o 
razlastitvi zemljiških posestev 1946; razpis I. in II. ljudskega posojila: seznami vpisnikov, 
različna finančna dokumentacija 1950–1951; davčne zadeve: obračunski listi dohodka 
kmečkih gospodarstev 1950; dopisi, navodila in okrožnice 1946–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah v posameznem letu, 
delno pa po področjih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal arhivu SO Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Ceršak sestavni del kraja oziroma KLO Št. Ilj v Slovenskih goricah v okraju Maribor 
okolica. Takšna upravna razdelitev ni zaživela, saj je s septembrom istega leta začela veljati 
nova, po kateri  je bil ustanovljen KLO Ceršak s sedežem v kraju Ceršak. Obsegal je le del 
k. o. Ceršak ter del naselja Ceršak in del naselja Kozjek. Z novo spremembo februarja 1948 
je KLO poleg dela naselja Ceršak obsegal celotno območje naselja Kozjek. Takšna ureditev 
je veljala do aprila 1952, ko je bil KLO Ceršak ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Šentilj v Slovenskih goricah. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR CIGONCE 

Signatura: PAM/0385 

Kraj: Cigonca 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947. 

Historiat fonda: Gradivo je bilo izločeno iz fonda Krajevni ljudski odbor Žabljek. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je del naselja Cigonce 
(Cigonca) sodil v KLO Laporje, del pa v KLO Slovenska Bistrica. S spremembo zakona 
istega leta je bil za kraj Cigonce ustanovljen KLO Cigonce v okraju Slovenska Bistrica. 
Obsegal je k. o. Cigonce I z delom naselja Cigonce in del k. o. Cigonce II z naseljem Videž 
in delom naselja Cigonce. V tej sestavi je KLO Cigonce deloval do februarja 1948, ko je bil 
ukinjen in so bile nato upravne pristojnosti prenesene na KLO Žabljek. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR CIRKNICA 

Signatura: PAM/0150 

Kraj: Cirknica 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki o cenitvi zapuščin 1947–1952; odločbe o razlastitvi zemljiškega posestva 1947–
1952; volilno gradivo: navodila o izpeljavi volitev, odločbe o imenovanju odbornikov 1947–
1951; seznami prijavljenih koles 1946–1951; matične zadeve: zahteve za dostavo različnih 
podatkov, poročilo in seznam folksdojčerjev 1951–1952; register psov 1951; prosveta: 
gradivo o problemu nepošiljanja otrok v šolo 1952; seznami viničarjev 1951–1952; 
kmetijstvo: najemne pogodbe za zemljišča 1952, dodelitev gozda v uživanje 1952; socialno 
skrbstvo: seznami razdeljenih živilskih nakaznic 1946–1947; delovodniki 1946–1952; 
okrožnice 1946–1947; razna potrdila 1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal arhivu SO Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Cirknica sestavni del kraja oziroma KLO Št. Ilj v Slovenskih goricah v okraju Maribor 
okolica. Takšna upravna razdelitev je bila kmalu spremenjena, saj je bil septembra istega 
leta ustanovljen KLO Cirknica s sedežem v kraju Cirknica. Obsegal je k. o. in naselji 
Cirknica in Kaniža, del k. o. Kresnica, na katerem se je razprostiralo naselje Stara Gora, del 
k. o. Štrihovec z delom naselja Štrihovec ter k. o. Zg. Dobrenje z delom naselja Dobrenje. 
Februarja 1948  je bila sprememba v zakonodaji le v tem, da  je  bil del naselja Dobrenje v  
k. o. Zg. Dobrenje preimenovano v Zg. Dobrenje. Takšna ureditev je veljala do aprila 1952, 
ko je bil KLO Cirknica ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Šentilj v Slovenskih goricah. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR CVEN 

Signatura: PAM/0151 

Kraj: Cven 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1948; dovoljenja: gradbena 1946–1948, obrtna 1947; odločbe o: 
imenovanju začasnega skrbnika mladoletni osebi 1947, ustanovitvi krajevnega 
gostilniškega podjetja Gostilna Cven 1947; finančna dokumentacija podjetja Gostilna Cven 
1950; davčne zadeve: gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 1947–1951; socialno 
skrbstvo: seznami o socialno ogroženi mladini 1948, statistični popisni listi za socialno 
nepreskrbljene ostarele in onemogle osebe 1947; evidenca o izdanih živinskih potnih listih 
1948–1950; zemljiški listi za skupna gospodarstva 1947; zapuščinske cenitve premoženja 
1946–1952; zapisniki o popisu vina 1951–1952; delovodnik 1949–1950; okrožnice in dopisi 
različne vsebine 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Ljutomer. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je postal kraj Cven sedež 
novooblikovanega KLO Cven v okraju Ljutomer. Obsegal je k. o. in naselja Cven, Krapje in 
Mota. Nespremenjen je deloval do aprila leta 1952, ko so bile upravne pristojnosti 
prenesene na LOMO Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ČADRAM 

Signatura: PAM/0152 

Kraj: Čadram 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1950; stalni volilni imeniki 1945–1946; delovodniki 1947–1951; 
kartotečna knjiga prebivalstva 1952; davčne zadeve: seznami davčnih zavezancev, knjiga 
plačanega davka na žganje 1949; okrožnice, navodila, dopisi različne vsebine 1948–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno delno po delovodniku za posamezno leto, delno pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Slovenska Bistrica, ki je leto 
pozneje dopolnil fond še z volilnimi imeniki. Leta 2008 so mu bili priključeni sejni 
zapisniki iz fonda OLO Poljčane. 

Historiat ustvarjalca: Po  Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz  aprila 1946 je  bilo naselje Čadram  v 
k. o. Oplotnica pod upravno pristojnostjo KLO Oplotnica v okraju Konjice celjskega 
okrožja. Takšna upravna razdelitev je bila spremenjena že septembra istega leta, ko je bil 
ustanovljen KLO Čadram s sedežem v kraju Čadram. Obsegal je k. o. Okoška vas z 
naseljema Okoška Gora in Okoška vas, del k. o. Oplotnica z naseljem Čadram ter k. o. 
Zlogona Gora z naselji Straža, Zlogona Gora in Zlogona vas. Februarja 1948 je bila 
zakonodaja zopet spremenjena, in sicer je KLO Čadram sedaj deloval v okraju Poljčane, del 
k. o. Oplotnica je obsegal le del naselja Čadram in del naselja Lačna Gora, h k. o. Zlogona 
Gora pa je bilo dodano še naselje Ugovec. Po takšni ureditvi je KLO Čadram deloval do 
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aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Oplotnica v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ČENTIBA 

Signatura: PAM/0153 

Kraj: Čentiba/Csente 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1947, o predaji zalog škropiva 1947, o popisu in cenitvi zapuščin 
1946; odločbe o: zaplembi premoženja 1946, izdaji obrtnega dovoljenja 1946; popis 
necepljenih otrok 1946; popis posestev, ki zapadejo pod agrarno reformo 1946; živinski 
potni listi 1947; seznami izdanih živinskih potnih listov 1947; dopisi o setvenih načrtih 
1947; okrožnice in navodila 1945–1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je postal kraj Čentiba sedež 
KLO Čentiba v okraju Lendava. Obsegal je k. o. Čentiba z naseljema Čentiba in Čentibske 
Gorice, k. o. Dolina z naseljem Dolina ter k. o. Pince z naseljema Pince in Pince Marof. 
Septembra istega leta je bila upravnoteritorialna pristojnost KLO Čentiba skrčena le na 
naselje in k. o. Čentiba. Z zakonsko spremembo februarja 1948 je KLO Čentiba prenehal 
delovati, upravne pristojnosti so bile prenesene na KLO Orešje, pristojnosti le-tega pa leta 
1949 na KLO Dolina. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ČEPINCI 

Signatura: PAM/0154 

Kraj: Čepinci 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski, srbohrvaški 

Vsebina: Zapisniki sej 1946–1951; delovodnik 1947–1952; dopisi, okrožnice in navodila 1946–
1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah v posameznem letu. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za k. o. in naselje 
Čepinci upravno pristojen KLO Šalovci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil ustanovljen KLO Čepinci s 
sedežem v kraju Čepinci. Obsegal je k. o. in naselje Čepinci. Deloval je do aprila 1952, ko je 
bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Šalovci.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ČERNELAVCI 

Signatura: PAM/0155 

Kraj: Černelavci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; odločbe: kazenske 1945, 1947, razlastitvene 1945–1950; 
zaplemba premoženja 1948–1950; dovoljenja: obrtna 1945–1951, gradbena 1946–1950, 1952; 
odločba – pogodba o določitvi mesečnih prejemkov uslužbencema KLO in seznam 
odbornikov, tekst zaprisege odbornikov; dopisi in okrožnice 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. Del sejnih zapisnikov 
je bil naknadno priključen fondu. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. Črnelavci 
(Černelavci) in naselje Črnelavci v upravni pristojnosti KLO Kupšinci v okraju Murska 
Sobota. Takšna upravna razdelitev je veljala do septembra istega leta, ko je bil ustanovljen 
KLO Černelavci s sedežem v kraju Černelavci. Obsegal je k. o. in naselje Černelavci. 
Oktobra 1949 sta bila h KLO Černelavci priključena še k. o. in naselje Veščina. KLO je v 
takšni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti 
prenesene na LOMO Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ČRENŠOVCI 

Signatura: PAM/0156 

Kraj: Črenšovci 
Količina: 11 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, o prenosu lastništva živinskih potnih listov 1948–1952, o 
popisu pridelanih količin vina in žganja 1951; vojna škoda: prijave vojne škode 1945, 
seznam vojnih žrtev 1945; matične zadeve: matična knjiga 1946, knjiga prebivalcev 1950, 
1952; odločbe o: obveznem odkupu kmetijskih pridelkov in živine 1950, prekršku 1952, 
dodelitvi zemljišča 1952; socialno skrbstvo: seznami beguncev 1945, socialnih podpirancev 
1945, vojnih vdov 1945, bosanskih otrok 1945, revežev 1946, pogrešanih internirancev 1945; 
priglasnice otrok in mladine, ki potrebujejo pomoč države 1951; statistika: žrtev 1945, 
delovne sile 1945, vojakov 1945; dopisi o: podržavljenju premoženja razpuščene prosvetne 
zveze 1946, OŠ Črenšovci 1946, 1949, delovanju krajevnih obrtnih podjetij 1949–1951, 
odkupu stavbe likvidirane Hranilnice in posojilnice v Črenšovcih 1948; razlastitve 1946; 
plan setve 1949; seznam članov ljudske inšpekcije in podatki o njih 1949; navodilo o 
evidentiranju novogradenj in seznam krajanov, ki nujno potrebujejo novo stanovanjsko ali 
gospodarsko poslopje 1949–1950; pritožbe: na odmero davka 1950, zoper obvezno oddajo 
1950; gradbeni spisi 1950–1952; volitve 1951; seznami: uslužbencev KLO 1948–1949, 
delavcev v krajevnih delavnicah 1948, posestev, ki zapadejo pod agrarno reformo 1946; 
razni spisi 1947–1952; finančna dokumentacija delavnic: krojaške 1949–1951, kovaške 1949, 
mizarske 1948–1949; delovodniki 1947–1952; okrožnice OLO Murska Sobota 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in po vsebini. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Valorizacija: Izločeno je bilo gradivo o prihodkih kmečkih gospodarstev za obračun davkov 1948–
1952. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil kraj Črenšovci sedež 
KLO Črenšovci v okraju Lendava. Obsegal je k. o. Črenšovci z naseljem Črenšovci, k. o. 
Trnje z naseljem Trnje in k. o. Žižki z naseljem Žižki. Septembra istega leta je bila 
upravnoteritorialna pristojnost KLO Črenšovci skrčena le na naselje in k. o. Črenšovci. Z 
zakonsko spremembo februarja 1948 pa se je njegova upravnoteritorialna pristojnost znova 
razširila na območje, kot je bilo določeno z zakonsko ureditvijo iz aprila 1946. V takšni 
obliki je KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Črenšovci. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ČREŠNJEVEC 

Signatura: PAM/0157 

Kraj: Črešnjevec  
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1952, cenilni za zapuščine 1948, občnega zbora 
kmetijskoobdelovane zadruge in pravila zadruge 1949; volilni imeniki 1945–1952; vojaške 
zadeve: seznam nabornikov, ki so služili v nemški vojski, seznami rekrutov 1946; odločbe: 
o zemljiščih, ki ostanejo v lasti razlaščenih lastnikov 1947–1948, o določitvi skrbnika 
mladoletni osebi 1948, o odvzemu obrtnega dovoljenja 1951, o prenehanju uslužbenskega 
razmerja 1951, o dodelitvi stanovanja 1948, o znižanju davka 1951; delovodniki 1949–1952; 
spisi in okrožnice 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Slovenska Bistrica, ki je leto dni 
pozneje dopolnil fond še z volilnimi imeniki. Leta 2008 so bili priključeni sejni zapisniki, ki 
so nastali med leti 1947–1950. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil v okraju Slovenska 
Bistrica oblikovan KLO Črešnjevec s sedežem v kraju Črešnjevec. Obsegal je del k. o. 
Črešnjevec z naseljem Črešnjevec, delom naselja Leskovec in naseljem Lokanja vas, k. o. 
Pretrež I z naseljem Pretrež ter del k. o. Vrhloga z naselji Brezje, Trnovec in Vrhloga. Z 
zakonsko spremembo septembra istega leta  je bil  iz območja KLO Črešnjevec izločen del 
k. o. Vrhloga z naselji Brezje, Trnovec in Vrhloga, s spremembo zakona februarja 1948 je 
KLO Črešnjevec deloval v okraju Poljčane, k. o. Pretrež pa je poleg naselja Pretrež obsegal 
še naselje Farovec. KLO je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove 
upravne pristojnosti prenesene na LOMO Slovenska Bistrica. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ČRNA 

Signatura: PAM/0158 

Kraj: Črna na Koroškem 
Količina: 21 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 2,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1952, zbora volilcev 1947, o ocenitvi zapuščin 1948–1952, o popisu 
in ocenitvi zaplenjenega premoženja 1946; evidence prebivalstva: seznami priseljenih in 
odseljenih oseb 1945, kartoteka prebivalcev; vojna škoda: prijave vojne škode 1946, sklepi o 
ocenitvi vojne škode 1946, popisi vojnih žrtev 1946; sklepi Okrajnega sodišča v Prevaljah o 
zaplembi premoženja 1947–1948, seznami zaplenjenega premoženja 1946–1947; agrarna 
reforma: odločbe o razlastitvi zemljišč 1947; vojaške zadeve: seznami vojaških obveznikov 
1946–1951, karakteristike in potrdila za odlog nabora 1946–1951; invalidske zadeve: prijave 
in potrdila za ureditev invalidnin 1947, statistične pole za popis motenih oseb in civilnih 
invalidov 1947; gradbene zadeve: priprava idejnih urbanističnih skic 1948, komisijski 
pregled novogradenj Rudnika Mežica 1948, uporabno dovoljenje za stanovanjsko hišo v 
Črni 1948; finančna dokumentacija za gradnjo mostu čez Javorski potok v Črni, 
primopredaja šolske stavbe, gradnja žage v Mošeniku 1947; volilni imenik 1947; indeks 
1951–1952; delovodnik 1950–1952; dopisi, navodila in okrožnice 1946–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal arhivu ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil v okraju Prevalje 
oblikovan KLO Črna s sedežem v kraju Črna. Sestavljali so ga k. o. Črna z naselji Črna in 
Pristova, del k. o. Javorje z naseljem Javorje, k. o. Ludranski Vrh z naseljem Ludranski Vrh, 
k. o. Podpeca I in II z naseljem Podpeca ter k. o. Topla z naseljem Topla. Ta upravna 
razdelitev ni prav zaživela, ker je bila septembra istega leta znova spremenjena, in sicer je 
bila upravna pristojnost KLO Črna razširjena na del k. o. Bistra z deli naselij Bistra in 
Koprivna. V k. o. Črna je bilo ime naselja Pristova spremenjeno v Pristava, del k. o. Javorje 
je obsegal del naselja Javorje, del k. o. Podpeca pa je po spremenjeni zakonski ureditvi 
obsegal del naselja Podpeca. Po zakonski spremembi februarja 1948 je KLO Črna deloval v 
okraju Dravograd, upravnoteritorialne pristojnosti KLO pa so bile spremenjene tako, da je 
k. o. Bistra obsegal le naselje Bistra, k. o. Javorje je obsegal del naselja Sp. Javorje, del k. o. 
Podpeca pa celotno naselje Podpeca. Do nove spremembe zakonodaje je prišlo junija 1950, 
ko je postal KLO Črna sestavni del okraja Slovenj Gradec. KLO Črna je deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen. Njegove upravne pristojnosti so bile prenesene na ObLO Črna pri 
Prevaljah.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ČRNEČE 

Signatura: PAM/0415 

Kraj: Črneče 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Narodna imovina: zapisniki, inventarji in ocenitve zaplenjenega premoženja, pritožbe 
na odločbe o zaplembi premoženja 1946; obnova porušenih stavb 1946–1947; gradbene 
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zadeve 1947–1951; skrbstvene zadeve: odločbe o podelitvi denarnih podpor, seznami 
invalidov in drugih, potrebnih varstva države 1947–1951; podatki o odbornikih 1949–1950; 
karakteristike, poročila o rojstvih, potrdila o zaposlitvi 1949–1952; organiziranje sadjarskih 
in gostinskih tečajev, 1949; odkup kmetijskih pridelkov ter preskrba z živili in 
industrijskimi izdelki 1946–1952; varstvo gozdov in kmetijskih površin pred požari in 
škodljivci 1947–1952; zaključni računi 1949–1950; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in po področjih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal arhivu SO Dravograd. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil k. o. Črneče z naselji 
Črneče in Tribej v upravni pristojnosti KLO Meža v okraju Prevalje. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, saj je bilo izvajanje aprilskega zakona zadržano za nedoločen čas. Po njem je 
bil ustanovljen KLO Črneče s sedežem v Črnečah. Obsegal je del k. o. Črneče z naseljem 
Črneče in delom naselja Tribej, del k. o. in del naselja Črneška Gora, del k. o. Dobrova z 
delom naselja Brod ter naselji Dobrova in Podklanc ter del k. o. in del naselja Tolsti Vrh. 
Preostali deli omenjenih k. o. in naselij so bili v upravni pristojnosti KLO Libeliče in KLO 
Tolsti Vrh. Po sprejetju Zakona o upravni razdelitvi LRS februarja 1948 je KLO deloval v 
sestavi okraja Dravograd, območje upravne pristojnosti pa je bilo skrčeno na dele k. o. 
Črneče, Črneška Gora in Dobrova z naselji, kot je bilo predpisano septembra 1946, le da je 
delu k. o. Dobrova bil priključen še del naselja Tolsti Vrh, imenovan Sv. Križ. Od junija 
1950 je KLO deloval v okraju Slovenj Gradec, in sicer do ukinitve aprila 1952, ko so bile 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Dravograd v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOBROVCE 

Signatura: PAM/0159 

Kraj: Dobrovce 
Količina: 8 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: izvršilnega odbora 1949–1952, o cenitvi zapuščine 1949, o finančni reviziji 
1950, o zaslišanju 1951; odločbe: o brisanju iz registra podjetij 1949, o razglasitvi za mrtvega 
1948; seznam odločb o obvezni oddaji žitaric 1949; gradbene zadeve: individualnih 
stanovanjskih objektov 1951, hangarja v Skokah 1950; sklep o knjiženju lastninske pravice 
na državnih nepremičninah 1949; izkazi površin gospodarstev (sumarnik); delovodniki 
1947–1952; register davčnih kartotek 1950; poročila in setveni plani ter plani odkupa 1949–
1951; proračun za leto 1950–1951; spisi in okrožnice 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 je bil 
kraj oziroma KNOO Dobrovce sestavni del okraja Maribor desni breg, ki je bil marca 1946 
preimenovan v okraj Slovenska Bistrica. V Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 
kraj Dobrovce ni bil zajet, s septembrsko izdajo zakona istega leta pa je bil za kraj Dobrovce 
ustanovljen KLO Dobrovce s sedežem v Dobrovcah. Obsegal je k. o. Skoke z naseljema 
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Dobrovce in Skoke. Po spremembi zakona iz februarja 1948 je KLO Dobrovce deloval v 
okraju Maribor okolica v nespremenjeni sestavi do aprila 1952, ko je bil ukinjen in je bila 
njegova upravna pristojnost prenesena na ObLO Hoče in ObLO Rače.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOBROVNIK 

Signatura: PAM/0160 

Kraj: Dobrovnik/Dobronak 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisnik revizijske komisije o odkupu živil 1950; navodila za organizacijo 
spomladanske setve 1950; odločbe o: kazni zaradi prekrškov 1949–1950, odpravi gradbenih 
pomanjkljivosti pri kolarski delavnici 1950, določitvi razlaščenih zemljišč 1951, podelitvi 
denarnih podpor 1951, nacionalizaciji premoženja 1952; register psov 1945; gradbene 
zadeve 1951; knjiga proizvajalcev vina za obračun davka 1952; seznami davčnih 
zavezancev 1951; finančna dokumentacija 1950–1951; spisi, navodila in okrožnice 1947–
1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Dobrovnik v 
okraju Lendava oblikovan KLO Dobrovnik s sedežem v Dobrovniku. Obsegal je k. o. in 
naselja Dobrovnik, Strehovci in Žitkovci. Ta upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je 
septembra 1946 začela veljati nova, po kateri sta bili upravna in teritorialna pristojnost 
KLO skrčeni le na k. o. in naselje Dobrovnik. Februarja 1948 sta mu bila zopet pridružena 
k. o. in naselje Žitkovci. V takšni sestavi je KLO Dobrovnik deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Dobrovnik v okraju Murska 
Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOGOŠE 

Signatura: PAM/0413 

Kraj: Dogoše 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, o finančnem poslovanju KLO 1951, o pridelanih količinah 
kmetijskih pridelkov 1949–1951; odločbe: okrajne volilne komisije 1948, stanovanjske 
komisije 1949, o obvezni oddaji kmetijskih pridelkov 1947–1951, o določitvi skrbnika 
mladoletnim osebam 1949, o odpovedi službe 1952; pogodbe: najemne 1948, o pridelovanju 
in prodaji svinjskih kož 1948; seznami upravičencev do nakaznic za živila in industrijske 
izdelke 1946–1951; poročila o rojstvih in smrti, potrdila za uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega, zdravstvenega in socialnega zavarovanja 1946–1952; zaščita ljudi, živali in 
rastlin pred boleznimi in škodljivci 1946–1952; gradbena dovoljenja in gradbene zadeve 
1949–1952; setveni plani in njihova realizacija 1946–1951; družinska kartoteka 1948; indeks 
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k delovodniku 1948, delovodniki 1947–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predala arhivu Skupščina okraja Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 je bilo 
območje kraja Dogoše v upravnem smislu del okraja Maribor desni breg v mariborskem 
okrožju. S sprejetjem Zakona o upravni razdelitvi LRS aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Dogoše, skupaj s k. o. Zrkovci ter naselji Brezje in Zrkovci, sestavni del KLO Brezje v 
okraju Maribor mesto. Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra 1946, ko je bil 
sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, saj je bilo izvajanje aprilskega zadržano za 
nedoločen čas. Po njem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Dogoše, ki je 
delovala v okraju Maribor okolica. Sestavljala sta ga del k. o. Dogoše in naselje Dogoše. 
Preostali del k. o. Dogoše z delom naselja Marija Brezje pa je bil v upravnoteritorialnem 
smislu v sestavi okraja Maribor mesto. S sprejetjem Zakona o upravni razdelitvi LRS 
februarja 1948 sta KLO Dogoše sestavljala del k. o. in del naselja Dogoše. Novembra 1950 je 
z Ukazom o spremembi meje med mestom Maribor in okrajem Maribor okolica ter o 
spremembah razdelitve mesta Maribor na rajone znova doživel spremembo, in sicer sta mu 
bila priključena del k. o. Zrkovci in naselje Zrkovci v okraju Maribor okolica. V takšni 
sestavi je deloval do ukinitve aprila 1952, ko je prešel v upravno pristojnost mesta Maribor. 
Območje Dogoš v pristojnosti okraja Maribor mesto se je upravno tudi spreminjalo, in sicer 
je bilo najprej v upravni pristojnosti III. rajona v okraju Maribor mesto, od novembra 1950 
pa je bilo razdeljeno med rajonoma Pobrežje in Tezno. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOKLEŽOVJE 

Signatura: PAM/0398 

Kraj: Dokležovje 
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; okrožnice, seznami in obrazci o obveznem odkupu kmetijskih 
pridelkov in živali ter oskrbi z industrijskimi izdelki in semeni 1947–1951; okrožnice o 
zaščitnem cepljenju ljudi in živali 1947; dopisi o licenciranju bikov in žrebcev 1948, 1952; 
gradbena dovoljenja in gradbene zadeve 1950–1951; kartoteka davčnih zavezancev 1945, 
izkazi površin s posestnimi listi 1947, zbirnik zemljišč in popis ornih površin 1950; potrdila 
za uveljavljanje pravic iz socialnega, zdravstvenega in invalidskega zavarovanja 1946–1952; 
cenitve in popisi zapuščin 1948–1950; vojaške zadeve: seznami nabornikov in mladincev za 
predvojaško vzgojo 1950–1952; volilni imeniki 1945–1950; delovodniki 1947–1952; dopisi 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Dokležovje sestavni del upravnoteritorialne enote KLO Bakovci v okraju Murska Sobota. Z 
izdajo novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bil za kraj 
Dokležovje ustanovljen KLO Dokležovje s sedežem v Dokležovju. Obsegal je k. o. in naselje 
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Dokležovje. V takšni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in je upravno 
pristojnost prevzel ObLO Beltinci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOLENCI 

Signatura: PAM/0161 

Kraj: Dolenci 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; setveni načrti 1947; delovodniki 1945–1952; dopisi, okrožnice 
1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. Mali Dolenci in 
Veliki Dolenci z naseljema Mali Dolenci in Veliki Dolenci v upravnem smislu v pristojnosti 
KLO Šalovci v okraju Murska Sobota. Z zakonsko spremembo septembra istega leta je bil 
za kraj Dolenci oblikovan KLO Dolenci s sedežem v Velikih Dolencih. Obsegal je k. o. Mali 
Dolenci z naseljem Mali Dolenci in k. o. Veliki Dolenci z naseljem Veliki Dolenci. V tej 
sestavi je KLO deloval do oktobra 1949, ko sta bila njegovemu območju priključena še k. o. 
in naselje Budinci. KLO Dolenci je bil ukinjen aprila 1952, ko so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Šalovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOLIČ 

Signatura: PAM/0421 

Kraj: Dolič  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1950 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1950; objava o izidu volitev 1945; poročila: o finančnem poslovanju 
KLO 1947, o prometu z mesom 1947; zaprisega odbornikov; osnutek organizacijske sheme 
KLO 1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Dolič 
v upravni pristojnosti KLO Kuzma v okraju Murska Sobota. Takšna upravna razdelitev je 
veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po 
katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Dolič s sedežem v Doliču. 
Obsegala je k. o. in naselje Dolič. Oktobra leta 1949 sta ji bila priključena še k. o. in naselje 
Matjaševci. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Kuzma v okraju Murska Sobota.  

 



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 118 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOLINA 

Signatura: PAM/0162 

Kraj: Dolina pri Lendavi/Völgyifalu 
Količina: 6 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1948–1950, o popisu pridelanih količin vina in žganja pri proizvajalcu 
1951; odločbe: Okrajne razlastitvene komisije 1948, o vknjižbi lastninske pravice 1949–1950, 
o zaplembi premoženja 1949, o upravnem in kazenskem kaznovanju 1949–1951, o 
imenovanju skrbnika mladoletni osebi 1949, o dodelitvi denarne pomoči rekrutiranim 
hranilcem družin 1949, o izbrisu iz volilnega imenika 1950, o obvezni oddaji belih žit 1950, 
o dodelitvi stavbišča 1951; sklep o ocenitvi vojne škode 1949; gradbene zadeve 1950–1951; 
pogodbe: rejne 1951, za pridelovanje in prodajo semen 1949; hranilne knjige 1949–1951; 
seznami: vprežne živine, vozil in opreme 1949–1951, lastnikov dvokoles 1951, madžarskih 
dvolastnikov 1949, vodnjakov in popisi oskrbe naselij z vodo 1949; volilni imeniki 1947–
1948; indeks k delovodniku; delovodniki 1946–1952; seznam družin KLO 1952; dopisi in 
okrožnice 1948–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Dolina pod upravno pristojnostjo KLO Čentiba v okraju Lendava. Takšna upravna 
razdelitev je bila spremenjena že septembra istega leta, ko je bil ustanovljen KLO Dolina s 
sedežem v naselju Dolina. Obsegal je k. o. in naselje Dolina. Februarja 1948 je bila 
zakonodaja spremenjena, in sicer so bili KLO Dolina priključeni še k. o. Pince z naselji 
Pince in Pince Marof. Oktobra 1949 je znova prišlo do spremembe pri upravni razdelitvi, in 
sicer je bilo naselje Pince Marof priključeno h kraju Orešje, ki se je sedaj preimenovalo v 
Petišovce, upravna pristojnost KLO Dolina pa je po spremembi obsegala k. o. in naselje 
Čentiba, k. o. in naselje Dolina ter del k. o. Pince in naselje Pince. Po takšni ureditvi je KLO 
Dolina deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene 
na LOMO Lendava v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOLNJA BISTRICA 

Signatura: PAM/0163 

Kraj: Dol. Bistrica 
Količina: 5 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1948–1952; odločbe o: denarni podpori rekrutiranim hranilcem družine 
1947–1948, razlastitvi 1948, obveznem odkupu 1950, upravnem kaznovanju; pogodba o 
najetju broda čez Muro 1948; gradbene zadeve 1951; vojaške zadeve: seznami vojaških 
zavezancev 1951; volilno gradivo: seznami odbornikov, navodila za izpeljavo volitev 1948; 
finančna dokumentacija krajevne krojaške delavnice 1950; spisi, okrožnice 1945–1952; 
delovodniki 1948–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Dol. 
Bistrica, skupaj s k. o. Gor. Bistrica in Srednja Bistrica ter z naselji Bednjaj, Laze, Mala 
Kocija, Gor. Bistrica in Srednja Bistrica, pod upravno pristojnostjo ustanovljenega KLO 
Bistrica s sedežem v Gor. Bistrici v okraju Lendava. Takšna upravna razdelitev LRS je bila 
spremenjena že septembra 1946, ko je dobila Dol. Bistrica status kraja in je bil s tem 
oblikovan KLO Dol. Bistrica s sedežem v Dol. Bistrici. Sestavljali sta ga k. o. in naselje Dol. 
Bistrica. Z zakonsko spremembo februarja 1948 je bilo območje upravne pristojnosti KLO 
Dol. Bistrica razširjeno še na del območja k. o. Gor. Bistrica z naseljem v Gor. Bistrici, 
imenovanim Laštete, ter na del k. o. Srednja Bistrica z delom naselja Srednja Bistrica. V 
takšni sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na novoustanovljeni ObLO Črenšovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOLNJI LAKOŠ 

Signatura: PAM/0165 

Kraj: Dol. Lakoš/Alsólakos 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1948, 1951 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi 1947–1948; odločbi: kazenska 1947, o razlastitvi zemljiškega posestva 1947; 
obračunski listi kmečkih gospodarstev 1951; zapisniki o pridelanih količinah vina in žganja 
1951; stalni volilni imenik 1948; okrožnice 1947–1948. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Dol. 
Lakoš v upravnem smislu sestavni del kraja oziroma KLO Gaberje v okraju Lendava. 
Takšna upravna razdelitev je bila spremenjena že septembra istega leta, ko je bil 
ustanovljen KLO Dol. Lakoš s sedežem v Dol. Lakošu. Obsegal je k. o. in naselje Dol. 
Lakoš. Deloval je le do februarja 1948, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na KLO Gor. Lakoš v okraju Lendava. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOLNJI SLAVEČI 

Signatura: PAM/0422 

Kraj: Dol. Slaveči 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1950; odločbe o: obveznem opravljanju strokovnih izpitov 1951, 
odpovedi službe 1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Dol. 
Slaveči v upravni pristojnosti KLO Gor. Slaveči v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
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razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota z imenom KLO 
Dol. Slaveča s sedežem v naselju Dol. Slaveča. Obsegala je k. o. in naselje Dol. Slaveča. 
Oktobra leta 1949 se je KLO preimenoval v KLO Dol. Slaveči, priključeno pa mu je bilo še 
območje ukinjenega KLO Motovilci, in sicer k. o. in naselje Motovilci. V takšni sestavi je 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene 
na ObLO Grad v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOMAJINCI 

Signatura: PAM/0166 

Kraj: Domajinci 
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; dovoljenja: gradbena 1947–1950, obrtna 1946–1948; spisi: 
skrbstveni 1947, 1950, personalni 1950, drugi 1946–1951; gospodarski listi 1951; 
delovodnika 1946–1951; okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Domajinci v upravni pristojnosti KLO Cankova v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do septembra istega leta, ko je bil ustanovljen KLO Domajinci s 
sedežem v Domajincih. Obsegal je k. o. in naselje Domajinci. Oktobra 1949 sta bila h KLO 
Domajinci priključena še k. o. in naselje Topolovci. KLO je v takšni sestavi deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Cankova v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOMANJŠOVCI 

Signatura: PAM/0167 

Kraj: Domanjševci/Domonkosfa 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1951 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, o zaslišanju osumljencev 1946; odločbe o: imenovanju 
skrbnika 1948–1949, ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva 1948; plani setve 1951; 
potrdila o vložitvi prijave vojne škode 1945; seznami prebivalcev; register psov 1945–1946; 
seznami in obrazci za popis stanja živine in časovne zadolžitve za obvezno oddajo živine 
1949; okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Domanjšovci (Domanjševci) v upravni pristojnosti KLO Križevci v okraju Murska Sobota. 
Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon 
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o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Domanjšovci s sedežem v 
Domanjšovcih. Obsegal je k. o. in naselje Domanjšovci. KLO je v takšni sestavi deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Križevci v Prekmurju v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DOVŽE 

Signatura: PAM/0168 

Kraj: Dovže 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; zapisniki in seznami demobiliziranih vojaških zavezancev 
1945–1946; zemljiški listi 1950; odkupi kmetijskih pridelkov, navodila za izvedbo setve, 
obrazci za popis oskrbe naselij z vodo 1949; popis rokodelskih, industrijskih, gostinskih in 
trgovskih obrti 1946; kartoteka članov KLO, dopisi, okrožnice 1945–1952; delovodnik 1948–
1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal arhivu SO Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bilo naselje Dovže 
locirano v k. o. Št. Ilj pod Turjakom in je bilo skupaj z naselji Razborca, Straže in Št. Ilj pod 
Turjakom pod upravno pristojnostjo ustanovljenega KLO Mislinja v okraju Prevalje. Ker je 
bila izvedba tega zakona odložena za nedoločen čas, je bil septembra 1946 sprejet nov 
Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Dovže s sedežem v 
naselju Dovže. Obsegal je del k. o. Mislinja z delom naselja Mala Mislinja in del k. o. Št. Ilj 
pod Turjakom z naseljema Dovže in Razborca. Od februarja 1948 je KLO Dovže v 
nespremenjeni sestavi deloval v okraju Dravograd, od junija 1950 pa v okraju Slovenj 
Gradec. Ukinjen je bil aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Mislinja v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR DRAVOGRAD 

Signatura: PAM/0382 

Kraj: Dravograd 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisnik 1950; odsek za narodno imovino: prijavnice za odobritev prevzema 
stanovanjske opreme, seznami in popisi stanovanjske opreme 1945–1949, zapisniki 
primopredaje stanovanjskih zgradb, dvorcev, gostiln, hotela, tovarn 1945–1947, seznam 
imetja, ki je bilo zaseženo po odloku AVNOJ, seznam izseljenih oseb 1946, odločbe o 
zaplembi in razlastitvi 1945–1949, seznam klavirjev, radijskih sprejemnikov 1946, popisi in 
seznami inventarjev 1945, inventurni zapisniki posestev, tovarn, zadrug 1946–1947, register 
kupnih pogodb in izkupičkov prodane narodne imovine 1946; seznami: izdanih 
domovinskih potrdil 1945, koloniziranih otrok 1946, nezakonskih otrok 1947, vojaških 
ujetnikov in repatriirancev, vojaških obveznikov 1949; volilni imeniki: 1945–1946, 1949; 
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osebni podatki o odbornikih; odločbe stanovanjske komisije 1948–1950; gradbena 
dovoljenja 1947–1948; kartoteka vojaških obveznikov; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal SO Dravograd.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Dravograd 
ustanovljen KLO Dravograd v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. in naselja: Dravograd, 
Goriški Vrh, Grad, Kozji Vrh, Ojstrica, Velka, Vič ter k. o. Sv. Duh z naseljema Sv. Boštjan 
in Sv. Duh. S spremembo zakona istega leta je bilo njegovo območje skrčeno na k. o. in 
naselji Dravograd in Grad, na del k. o. Dobrova z delom naselja Brod ter na del k. o. Otiški 
Vrh z delom naselja Meža. Februarja 1948 je bila upravna razdelitev LRS znova 
spremenjena, in sicer je KLO Dravograd po novem deloval v okraju Dravograd, priključili 
pa so mu še k. o. in naselja Goriški Vrh, Kozji Vrh, Ojstrica, Velka, Vič, k. o. Sv. Duh z 
naseljema Sv. Boštjan in Sv. Duh, del k. o. Sv. Danijel z delom naselja Otiški Vrh ter celoten 
k. o. Otiški Vrh II s celotnim naseljem Meža in delom naselja Otiški Vrh. Junija 1950 je bil 
okraj Dravograd preimenovan v okraj Slovenj Gradec, sam KLO Dravograd pa je v 
nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Dravograd v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR FILOVCI 

Signatura: PAM/0171 

Kraj: Filovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1948 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Delovodnik 1947–1948. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Filovci v upravni pristojnosti KLO Bogojina v okraju Lendava. Takšna upravna razdelitev 
je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, 
po katerem je bil ustanovljen KLO Filovci s sedežem v Filovcih. Obsegal je k. o. in naselje 
Filovci. KLO je v takšni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Bogojina v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR FOKOVCI 

Signatura: PAM/0172 

Kraj: Fokovci 
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; dovoljenja: gradbena 1947–1949, obrtno 1948; zaplemba 
premoženja 1949; skrbstvene zadeve 1948; delovodnik 1946–1949; okrožnice oblastnih 
organov 1945–1949. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po področjih in delno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Fokovci pod upravno pristojnostjo KLO Selo v Prekmurju v okraju Murska Sobota. Takšna 
upravna razdelitev ni zaživela, saj je bil septembra 1946 sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Fokovci s sedežem v naselju Fokovci. 
Obsegal je k. o. in naselje Fokovci. KLO Fokovci je deloval do oktobra 1949, ko je bil 
ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na KLO Selo - Fokovci v okraju 
Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR FRAM 

Signatura: PAM/0173 

Kraj: Fram 
Količina: 21 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 2,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; odločbe o: izdaji gradbenega dovoljenja 1947, registraciji 
krajevnih podjetij 1948–1949, kazenske 1949, napotitvi mladoletnih oseb v mladinske 
domove 1950; skrbstvene zadeve: statistične pole za evidentiranje vdov in sirot, 
nepreskrbljenih ostarelih in motenih oseb ter civilnih invalidov 1945–1947, prijave za 
uveljavitev podpor 1945–1950, seznami upravičencev do živilskih nakaznic 1947–1951, 
sklep o odvzemu roditeljskih pravic 1950; narodna imovina: seznami in zapisniki o popisu 
zaplenjenega premoženja s popisi inventarja 1945–1947; agrarna reforma: odločbe o 
razlastitvi v korist zemljiškega sklada 1946; vojna škoda: prijave vojne škode, sklepi o 
ocenitvi vojne škode 1945–1947; vojaške zadeve: registri vojaških zavezancev in 
udeležencev predvojaške vzgoje 1945–1948; setveni načrti, načrti oddaje in odkupa žit in 
živali 1945–1951; matične zadeve: izpiski iz matične knjige rojenih in umrlih 1945, prijave 
za vpis v knjigo državljanov 1948; ureditev pokopališča v Framu 1950; volilni imeniki 
1945–1948; delovodniki 1947–1952; indeks k delovodniku; razni spisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Fram oblikovan 
KLO Fram v okraju Slovenska  Bistrica. Sedež KLO je bil  v naselju Fram. Sestavljali so ga 
k. o. in naselje Fram, k. o. Ješenca z naseljema Ješenca in Požega ter k. o. in naselje Morje. Z 
zakonsko spremembo septembra istega leta je bilo območje KLO Fram skrčeno na k. o. in 
naselje Fram ter na del k. o. in del naselja Ranče, saj sta Ješenca in Morje postala samostojni 
upravnoteritorialni enoti. S spremembo zakona februarja 1948 je KLO Fram v 
nespremenjeni sestavi deloval v okraju Maribor okolica. Od oktobra 1949 sta bila v KLO 
zopet vključena še k. o. in naselje Morje. V takšni sestavi je deloval do ukinitve aprila 1952, 
ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Fram v okraju Maribor okolica. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GABERJE 

Signatura: PAM/0174 

Kraj: Gaberje/Gyertyános 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1949–1951; odločbe: stanovanjske komisije 1951, o upravnem kaznovanju 
1949–1951, o nacionalizaciji nepremičnin 1951, o obvezni oddaji in odkupu živil 1951; 
socialno skrbstvo: vprašalne pole za obubožane 1951, seznami upravičencev do živilskih 
nakaznic; setveni in žetveni načrti 1951; pogodba o najemu krajevnega mlina 1951; 
razsodba vojaškega sodišča 1951; finančna dokumentacija: popis zavezancev za krajevni 
prispevek 1945, seznam vpisnikov II. ljudskega posojila 1951; gradbeni spisi 1951; zaupni 
spisi 1952; volilni imeniki 1949–1951; delovodniki 1948–1952; okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku, delno pa vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Gaberje v 
okraju Lendava oblikovan KLO Gaberje s sedežem v naselju Gaberje. Obsegal je k. o. in 
naselja Dol. Lakoš, Gaberje in Gor. Lakoš. Ta upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je 
septembra 1946 začela veljati nova, po kateri sta bili upravna in teritorialna pristojnost 
KLO skrčeni na k. o. in naselje Gaberje. Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz februarja 
1948 je bil KLO preimenovan v Gabrje in so ga sestavljali k. o. in naselja Gabrje, Kapca in 
Kot. V takšni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, upravne pristojnosti pa so 
bile prenesene na ObLO Gaberje v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GANČANI 

Signatura: PAM/0389 

Kraj: Gančani 
Količina: 17 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, zbora volilcev 1946; seznami: vojaških obveznikov 1945, 
1949, agrarnih interesentov 1946, sirot in duševno prizadetih 1949, za cepljenje 1951–1952; 
volilni imeniki 1946, 1948–1950; prijave vprežnih vozil in koles 1947; statistični popisi 
živine 1947; gradbena dovoljenja 1950; seznam članov KLO Gančani 1950; obvezna oddaja 
pridelka in živine 1947–1951; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; 
delovodnik: navadni 1946–1952, zaupni 1947–1950.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Gančani sodilo v 
KLO Beltinci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Gančani ustanovljen KLO 
Gančani v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Gančani. V tej sestavi je KLO 
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Gančani deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Beltinci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GEDEROVCI 

Signatura: PAM/0176 

Kraj: Gederovci 
Količina: 1 arhivska škatla  
Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe: o postavitvi skrbnika zapuščini 1951, o kazenskem 
pregonu 1950, sanitarne inšpekcije o odpravi pomanjkljivosti pri šoli 1951; obrtno 
dovoljenje 1949; plani setve z zaključnim poročilom 1950–1951; prenos lastninske pravice 
1951; dopisi in okrožnice oblastnih organov 1946–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Gederovci 
ustanovljen KLO Gederovci v okraju Murska Sobota. Sedež je bil v Gederovcih. Obsegal je 
k. o. in naselja Gederovci, Krajna, Murski Petrovci in Sodišinci. S spremembo zakona 
septembra istega leta je bilo območje upravne pristojnosti KLO skrčeno le na k. o. in naselje 
Gederovci. Oktobra leta 1949 sta mu bila priključena del k. o. in del naselja Krajna. V takšni 
sestavi je KLO Gederovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Tišina v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GENTEROVCI 

Signatura: PAM/0177 

Kraj: Genterovci/Göntérháza 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; odločbe o: zaplembi premoženja 1946, kaznovanju v 
upravnem in kazenskem postopku 1950; gradbene zadeve 1950–1951; seznami imetnikov 
dvolastniških izkaznic 1946; ukrepi za zatiranje škodljivcev 1948; vojaške zadeve: 
organiziranje in vabila za vojaške vaje 1948, seznami demobilizirancev 1952; repatriacija 
1948; finančna dokumentacija 1946–1952; delovodniki 1946–1952; razni dopisi, navodila in 
okrožnice oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Genterovci v upravni pristojnosti KLO Mostje v okraju Lendava. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Genterovci s sedežem v Genterovcih. 
Obsegal je k. o. in naselje Genterovci. S februarjem 1948 pa je bila upravna pristojnost KLO 
Genterovci razširjena na del k. o. in del naselja Genterovci ter na k. o. in naselji Kamovci in 
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Radmožanci, del k. o. in del naselja Genterovci pa je bil v upravni pristojnosti KLO Mostje. 
V takšni sestavi je KLO Genterovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Dobrovnik v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GERLINCI 

Signatura: PAM/0178 

Kraj: Gerlinci 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe o: priznani invalidnosti 1945, imenovanju skrbnika 
zapuščine 1951; obrtna in gradbena dovoljenja 1946–1952; popravilo ceste v Gerlincih 1946; 
seznami: invalidov 1946, izseljenih 1946; razlastitvene zadeve: predlogi za razlastitev 
premoženja 1947–1949, zaplembe premoženja 1946–1947; delovodniki 1946–1952; dopisi in 
okrožnice oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Gerlinci v upravni pristojnosti KLO Pertoča v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Gerlinci s sedežem v Gerlincih. Obsegal 
je k. o. in naselje Gerlinci. KLO je v takšni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in 
so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Cankova v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GLOBOKA 

Signatura: PAM/0179 

Kraj: Globoka 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1948–1949. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz septembra 1946 je bila za kraj Globoka 
v okraju Ljutomer ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Globoka s sedežem v 
naselju Globoka. Obsegala je k. o. Globoka z naselji Globoka, Kopriva in Šprinc. Z 
zakonsko spremembo februarja 1948 je bila upravna pristojnost KLO razširjena še na 
naselje Leskovčec v k. o. Globoka. KLO Globoka je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen 
in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Razkrižje v okraju Ljutomer. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GOLAVABUKA 

Signatura: PAM/0180 

Kraj: Golavabuka 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1953 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1951; odločbe o: invalidninah 1947, razlastitvi 1951, razglasitvi ceste za 
splošno ljudsko rabo zaradi planskega izkoriščanja lesa 1951, ustanovitvi svetov 
državljanov pri KLO za kmetijstvo, trgovino in preskrbo ter za gozdarstvo 1951; sklepi o: 
zaplembi premoženja 1946, ocenitvi vojne škode 1945, razglasitvi za mrtvega 1948; notranje 
zadeve: potrdila o rojstvih 1946, poizvedbe po osebah 1946, potrdila in obvestila o sklenitvi 
zakonske zveze 1948; skrbstvene zadeve: prijave onemoglih in potrebnih domske oskrbe 
1948, priglasitev otrok in mladine, potrebnih varstva države 1951; prijave za sprejem v 
članstvo Zveze borcev 1949–1951; plani: poseka lesa 1948, obvezne reje živali 1951; knjiga 
prebivalstva 1947–1953; stalni volilni imeniki 1952; delovodniki 1947–1952; dopisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal arhivu SO Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Golavabuka v upravni pristojnosti KLO Šmartno pri Slovenjem Gradcu v okraju Prevalje. 
Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon 
o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Golavabuka s sedežem v 
naselju Golavabuka. Obsegal je k. o. in naselje Brda ter del k. o. Golavabuka in naselje 
Golavabuka. S februarsko spremembo zakona leta 1948 je bil KLO sestavni del okraja 
Dravograd, od junija leta 1950 pa okraja Slovenj Gradec. KLO Golavabuka je deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Šmartno pri Slovenjem Gradcu v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GOMILICA 

Signatura: PAM/0181 

Kraj: Gomilica 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1947–1950, o izdaji živinskih potnih listov 1948, o pridelanih količinah 
vina in žganja 1951; gradbene zadeve 1950; plani obvezne oddaje žitaric 1950; plani odkupa 
živil 1950; navodila in dopisi o zatiranju škodljivcev 1950; statistične pole za popis živine, 
sadnega drevja in vinogradov 1947–1950; matične zadeve: evidenca prebivalstva 1946, 
izdajanje osebnih izkaznic 1946; obnovitev zemljiške knjige 1946; socialno skrbstvo: 
seznami prejemnikov invalidnin 1948; delovodniki 1946–1952; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Gomilica skupaj s k. o. in naselji Lipa, Nedelica, Renkovci in Turnišče v upravni 
pristojnosti KLO Turnišče v okraju Lendava. Takšna upravna razdelitev ni zaživela, saj je 
bil septembra 1946 sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil 
ustanovljen KLO Gomilica s sedežem v naselju Gomilica. Obsegal je k. o. in naselje 
Gomilica. V takšni sestavi je KLO Gomilica deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so 
bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Turnišče v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORICA 

Signatura: PAM/0182 

Kraj: Sp. Gorica 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1950; obvezna oddaja in odkup živil 1947–1948; plani setve in žetve 
1946–1949; dopisi o zatiranju škodljivcev 1949; invalidske zadeve: upravičenci do 
invalidnine 1947; gradbene zadeve 1948–1950; vojaške zadeve: seznami nabornikov 1946–
1950; delovodnik 1947–1951; finančna dokumentacija 1952; dopisi, navodila in okrožnice 
oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah in delno po področjih. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Gorica skupaj s k. o. Podova in naselji Brezula, Brunšvig (Brunšvik) in Podova v upravni 
pristojnosti KLO Podova v okraju Slovenska Bistrica. Takšna upravna razdelitev ni 
zaživela, saj je bil septembra 1946 sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem 
je bil ustanovljen KLO Gorica s sedežem v naselju Gorica. Obsegal je k. o. in naselje Gorica. 
Z zakonsko spremembo februarja 1948 je KLO Gorica deloval v okraju Maribor okolica, 
obsegal pa je del k. o. Gorica z naseljema Sp. Gorica in Zg. Gorica. Del k. o. Gorica pa je bil 
v upravni pristojnosti KLO Brunšvik skupaj z delom naselja Brunšvik. KLO Gorica je 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti razdeljene 
med ObLO Pragersko in ObLO Rače v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORNJA BISTRICA 

Signatura: PAM/0183 

Kraj: Gor. Bistrica 
Količina: 8 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, gasilske čete 1948; komunalne zadeve 1949–1950; poročila o 
obvezni oddaji kmetijskih pridelkov in živali 1951; evidence o izdanih živilskih nakaznicah 
1951; spisi odseka: za odkup in preskrbo 1947–1950, kmetijstvo 1949–1950, vojaškega 1946–
1951, finančnega 1947–1948, kulturno-prosvetnega 1948–1950, socialno-zdravstvenega 
1949–1950; pritožbe zoper obvezno oddajo pridelkov 1950; knjiga prebivalcev 1952; 
delovodniki 1945–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Gor. Bistrica v 
okraju Lendava oblikovan KLO Bistrica s sedežem v naselju Gor. Bistrica. Obsegal je k. o. 
Dol. Bistrica z naselji Bednjaj, Dol. Bistrica, Laze in Mala Kocija ter k. o. in naselji Gor. 
Bistrica in Srednja Bistrica. Ta upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je že septembra 
1946 začela veljati nova, po kateri je bil KLO preimenovan v KLO Gor. Bistrica, njegova 
upravna in teritorialna pristojnost pa sta bili skrčeni na k. o. in naselje Gor. Bistrica. Po 
zakonu o upravni razdelitvi LRS iz februarja 1948 je bilo območje upravnoteritorialne enote 
znova zmanjšano na del k. o. in del naselja Gor. Bistrica, del naselja Gor. Bistrica, imenovan 
Laštete, ter del k. o. Gor. Bistrica pa sta prešla v upravno in teritorialno pristojnost KLO 
Dol. Bistrica. KLO Gor. Bistrica je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, upravne 
pristojnosti pa so bile prenesene na ObLO Črenšovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORNJA LENDAVA 

Signatura: PAM/0387 

Kraj: Grad 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki: 1946–1951; seznam članov KLO Gor. Lendava 1950.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1952 je bil za kraj Gor. Lendava 
(Grad) ustanovljen KLO Gor. Lendava v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselja: 
Gor. Lendava, Kovačovci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci. S spremembo zakona 
istega leta je bilo njegovo območje skrčeno le na k. o. in naselje Gor. Lendava. V tej sestavi 
je KLO Gor. Lendava deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Grad v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORNJA RADGONA 

Signatura: PAM/0184 

Kraj: Gor. Radgona 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1951 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1948–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1975 predal arhivu SO Gor. Radgona.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Gor. Radgona 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Gor. Radgona v okraju Radgona. Sedež je imela 
v naselju Gor. Radgona. Obsegala je k. o. Gor. Radgona z naseljema Gor. Radgona in 
Podgrad, k. o. in naselja Hercegovščak, Lomanoše, Mele, Plitvički Vrh, del k. o. Police z 
naseljema Norički Vrh in Police ter k. o. in naselje Sp. Gris. Takšna upravna razdelitev še ni 
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prav zaživela, ko je septembra istega leta izšel nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po 
katerem je bilo območje upravne pristojnosti KLO omejeno na priključen del k. o. in del 
naselja Črešnjevci, na k. o. Gor. Radgona z naseljema Gor. Radgona in Podgrad, k. o. in 
naselje Hercegovščak, na del k. o. Police in del naselja Norički Vrh ter na k. o. in naselje Sp. 
Gris. Po zakonski spremembi februarja 1948 so bile novosti pri upravni razdelitvi LRS v 
tem, da je del k. o. Črešnjevci obsegal del naselja Gor. Radgona, imenovan Črešnjevci, k. o. 
Gor. Radgona je obsegal le del naselja Gor. Radgona in naselje Podgrad, k. o. Sp. Gris pa je 
obsegal del naselja Gor. Radgona, imenovan Sp. Gris. V takšni sestavi je KLO deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na LOMO 
Gor. Radgona v okraju Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORNJI ČRNCI 

Signatura: PAM/0185 

Kraj: Gor. Črnci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski, srbohrvaški 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; matične zadeve: vpisi v državljansko knjigo 1948, poročilo o 
sklenjeni zakonski zvezi 1948; dovoljenja: obrtno 1948, gradbeno 1948; vojaške zadeve: 
seznami nabornikov, kaznovanje zaradi izgube narodnega premoženja 1948–1949; 
skrbstvene zadeve: revizija denarnih podpor 1948; dopisi in okrožnice oblastnih organov 
1945–1949; delovodnik 1947–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Gor. 
Črnci v upravnem smislu sestavni del kraja oziroma KLO Cankova v okraju Murska 
Sobota. Takšna upravna razdelitev je bila spremenjena že septembra istega leta, ko je bil 
ustanovljen KLO Gor. Črnci s sedežem v Gor. Črncih. Obsegal je k. o. in naselje Gor. Črnci. 
Deloval je do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti 
prenesene na KLO Cankova v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORNJI LAKOŠ 

Signatura: PAM/0186 

Kraj: Gor. Lakoš/Felsölakos 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1952, o primopredaji zalog krajevne gostilne Gor. Lakoš 1950, 
cenilni za zapuščine 1947; odločbe: kazenske 1949–1951, o zemljiškoknjižnih spremembah 
1947, o imenovanju skrbnika mladoletni osebi 1949, o podelitvi in odvzemu zemljišč 1949, 
o obvezni oddaji živil 1949–1950; seznami upravičencev do živilskih nakaznic 1951; 
organiziranje setve 1950; evidenca o izdanih živinskih potnih listih 1947; delovodniki 1948–
1950; volilni imeniki 1945–1952, spisi, okrožnice, navodila 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Gor. 
Lakoš v upravni pristojnosti KLO Gaberje v okraju Lendava. Takšna upravna razdelitev je 
bila spremenjena že septembra istega leta, ko je bil ustanovljen KLO Gor. Lakoš s sedežem 
v Gor. Lakošu. Obsegal je k. o. in naselje Gor. Lakoš. S februarsko spremembo Zakona o 
upravni razdelitvi LRS leta 1948 je upravna pristojnost KLO zajela še upravnoteritorialno 
območje ukinjenega KLO Sp. Lakoš oziroma sta mu bila pridružena še k. o. in naselje Dol. 
Lakoš. V takšni sestavi je KLO Gor. Lakoš deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Gaberje v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORNJI PETROVCI 

Signatura: PAM/0187 

Kraj: Gor. Petrovci 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe o: razlastitvi 1946–1947, finančnih prekrških 1949, 
registraciji krajevne restavracije 1948, premestitvi obrti 1950; sklep o zaplembi premoženja 
1949; pogodba o smolarjenju v zasebnem sektorju 1949; vojaške zadeve: seznami 
nabornikov, poizvedbe po vojaških zavezancih, predvojaška vzgoja 1946–1952; popisi 
studencev 1949; obrazci za prijavo toče 1949; prijave za družinske invalide 1949; popisi in 
ocenitev zapuščin 1950; letno poročilo o gradnjah v zadružnem in zasebnem sektorju 1952; 
cepljenje živine zoper kužne bolezni 1951; register psov 1946; statistične pole za prijavo 
kmetijskih strojev 1951; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Gor. Petrovci 
ustanovljen KLO Gor. Petrovci v okraju Murska Sobota. Njegov sedež je bil v Gor. 
Petrovcih. Obsegal je k. o. in naselja Adrijanci, Gor. Petrovci, Lucova in Stanjovci. S 
spremembo zakona septembra istega leta je bilo območje upravne pristojnosti KLO skrčeno 
le na k. o. in naselje Gor. Petrovci. Takšna upravna razdelitev je veljala do oktobra leta 
1949, ko so mu bili znova priključeni k. o. in naselji Adrijanci in Stanjovci. V tej sestavi je 
KLO Gor. Petrovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Gor. Petrovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORNJI SLAVEČI 

Signatura: PAM/0423 

Kraj: Gor. Slaveči 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1949; vloga krajanov za določitev sedeža KLO v Gor. Slavečih, 
naslovljena na OLO Murska Sobota; zaprisega odbornikov in podatki o njih 1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za območje kraja Gor. 
Slaveči oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Gor. Slaveči s sedežem v naselju Gor. 
Slaveči. Delovala je v okraju Murska Sobota, obsegala pa je k. o. in naselji Dol. Slaveči in 
Gor. Slaveči. Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil 
sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bilo ime KLO spremenjeno v 
KLO Gor. Slaveča, območje upravne pristojnosti pa je bilo skrčeno na istoimensko k. o. in 
naselje. Oktobra leta 1949 je bilo z zakonsko spremembo določeno, da se KLO Dol. Slaveči 
ukine in območje priključi h KLO Kuzma v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GORTINA 

Signatura: PAM/0188 

Kraj: Gortina 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1952, KZ Gortina 1951; socialno skrbstvo: statistični obrazci za 
popis sirot, nepreskrbljenih družin in onemoglih ter telesno in duševno motenih 1948, 
odloki o priznanju denarne podpore 1949, preživnine za otroke 1951, dodatki za otroke 
invalidskim upravičencem 1951, dopisi o organiziranju cepljenja otrok proti tifusu 1951; 
vojaške zadeve: seznami nabornikov 1951; podatki o repatriirancih in ujetnikih na območju 
KLO 1949; vprašalne pole za odbornike KLO 1949; plani: poseka lesa 1950, vzreje 
plemenske živine 1949–1950; finančna dokumentacija: zaključni računi KLO 1946, 
popravilo mostu čez Bistriški jarek 1947; zaupni spisi 1947–1949; zaupni delovodnik 1947–
1948; delovodnik 1948–1952, indeks k delovodniku 1952; razni dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so bili k. o. in naselji Sp. 
Gortina in Zg. Gortina v upravni pristojnosti KLO Muta v okraju Prevalje. Takšna upravna 
razdelitev je bila spremenjena že septembra istega leta – oblikovan je bil KLO Gortina, ki je 
deloval v sestavi okraja Prevalje, sestavljali pa so ga k. o. in naselja Sp. Gortina, Vrata in Zg. 
Gortina. S spremembo Zakona o upravni razdelitvi LRS oktobra 1949 sta bila h KLO 
Gortina priključena še del k. o. in del naselja Pernice, Okraj Prevalje pa je bil preimenovan 
v Okraj Dravograd. Do naslednje spremembe v upravni razdelitvi LRS je prišlo junija 1950, 
ko je bil Okraj Dravograd preimenovan v Okraj Slovenj Gradec, medtem ko je sestava KLO 
ostala nespremenjena. Deloval je do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Muta v okraju Slovenj Gradec. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GRADIŠČE 

Signatura: PAM/0189 

Kraj: Gradišče [Tišina]  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1951; dovoljenja: obrtna 1947–1950, gradbena 1947; zaplemba 
premoženja 1945; odločbe o: prenosu lastninske pravice 1949, upravni kazni 1950; delovne 
pogodbe 1950–1951; dopisi in okrožnice oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Gradišče v upravni pristojnosti KLO Tišina v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Gradišče s sedežem v Gradišču. Obsegal 
je k. o. in naselje Gradišče. KLO je v takšni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen 
in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Tišina v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GRESOVŠČAK 

Signatura: PAM/0190 

Kraj: Gresovščak 
Količina: 1 arhivska škatla  
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; kazenske odločbe 1949–1952; posestno stanje agrarnih 
interesentov 1946; izdaja novih izkaznic za invalide 1950; seznami upravičencev do 
denarne podpore 1950; seznami volilnih enot v OLO Ljutomer in popravki volilnih 
imenikov 1950; dopisi o: čiščenju in škropljenju sadnega drevja, nabavi semen za 
spomladansko setev in cepljenju živine 1950; popis plemenskih krav in svinj 1950; 
delovodnik 1948–1952; zaupni delovodnik 1948–1950; dopisi, okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1946–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Ljutomer. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil k. o. Gresovščak z 
naselji Cuber, Gresovščak in Železne Dveri v upravnoteritorialni pristojnosti KLO 
Radomerje v okraju Ljutomer. Takšna upravna razdelitev je bila spremenjena že septembra 
istega leta z novim Zakonom o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bila za kraj 
Gresovščak oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Gresovščak s sedežem v naselju 
Gresovščak. Obsegala je k. o. Gresovščak ter naselja Cuber, Gresovščak in Železne Dveri. 
KLO je deloval nespremenjen do aprila 1952, ko so bile upravne pristojnosti prenesene na 
LOMO Ljutomer v okraju Ljutomer. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GRLAVA 

Signatura: PAM/0191 

Kraj: Grlava 
Količina: 3 arhivske škatle  
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; odločbe: stanovanjske komisije 1949, o prenosu nepremičnine 
1949, o določitvi volišč 1951; gradbena zadeva 1948; vojaške zadeve: evidenca nabornikov 
1949, organizacija taborjenja za udeležence predvojaške vzgoje 1951; statistični obrazci za 
popis: živine 1949, oskrbe naselij z vodo 1949, prebivalstva 1948; dopisi o cepljenju živali 
1952; seznami: gospodarstev 1949, žrtev fašističnega terorja, pokopanih na pokopališču v 
Gradcu (Graz) 1949, repatriiranih otrok iz Nemčije in Avstrije 1949, vpisnikov II. ljudskega 
posojila 1951; okrožnica o prenosu posmrtnih ostankov padlih borcev 1945; obvezna 
oddaja živil 1945; delovodnik 1947–1952; razni dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Ljutomer. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Grlava skupaj s k. o. in naselji Babinci, Krištanci in Noršinci, v upravni pristojnosti KLO 
Noršinci v okraju Ljutomer. Takšna upravna razdelitev ni zaživela, saj je bil septembra 
1946 sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Grlava 
s sedežem v naselju Grlava. Obsegal je k. o. in naselje Banovci, k. o. in naselje Grlava ter k. 
o. Krištanci z naseljema Krištanci in Šalinci. S spremembo zakona februarja 1948 sta postali 
naselji Banovci in Grlava del k. o. Grlava, k. o. Krištanci pa je ostal nespremenjen. V takšni 
sestavi je KLO Grlava deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Veržej v okraju Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR GUŠTANJ 

Signatura: PAM/0294 

Kraj: Ravne na Koroškem 
Količina: 31 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 3,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1952, cenilni, o ugotovitvi kvalitete mleka, o ogledu stanovanjskih 
zgradb jeklarne 1945–1947; odločbe: o kategorizaciji gostinskih, brivskih in frizerskih 
obratov 1946–1947, o odobritvi in zavrnitvi opravljanja obrtne dejavnosti 1947, 
stanovanjske komisije 1947–1951; gradbene in komunalne zadeve: gradnja mostu čez Mežo, 
ambulant, vodovod, urbanistični načrti 1947–1951; sklepi Okrajnega sodišča v Prevaljah o 
zemljiškoknjižnih spremembah 1947; vojna škoda: sklepi in zapisniki o ocenitvi vojne 
škode 1945; seznami in opisi javnih zgradb v Guštanju 1945; seznami in statistični obrazci 
za popis trgovskih, obrtnih in drugih pridobitnih podjetij 1945–1947; seznami avstrijskih 
državljanov 1945; odkupni listi za kmetijska gospodarstva 1951; dopisi, navodila in 
okrožnice volilne komisije ter poverjeništev okrajnega odbora za: promet, zdravstvo, 
socialno skrbstvo, kmetijstvo, državne nabave, turizem in gostinstvo, komunalne zadeve, 
gozdarstvo, finance, planiranje narodnega dohodka, notranje zadeve, trgovino in preskrbo 
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1945–1952; kazalo k evidenci mrtvih, popis prebivalstva 1947, indeksi 1948–1950; 
delovodniki 1941–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal arhivu ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je KLO Guštanj s sedežem v 
naselju Guštanj deloval v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. Dobja vas II in del naselja Dobja 
vas, k. o. Guštanj z naselji Dobrije, Guštanj in Ravne, k. o. in naselje Javornik, k. o. Navrški 
Vrh II in del naselja Navrški Vrh ter k. o. Podkraj II z delom naselja Podkraj. Takšna 
upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je bila septembra istega leta spremenjena tako, 
da je bilo območje KLO Guštanj razširjeno še na del k. o. in del naselja Brdinje ter na del k. 
o. in del naselja Prežihov Vrh. K. o. in naselje Javornik sta bila izločena iz KLO Guštanj in 
priključena h KLO Tolsti Vrh, del k. o. Guštanj pa je obsegal le naselji Guštanj in Ravne. 
Deli k. o. Dobja vas, Navrški Vrh in Podkraj so obsegali dele enakoimenskih naselij. Po 
februarski spremembi zakona o upravni razdelitvi LRS leta 1948 se je upravna pristojnost 
KLO Guštanj znova razširila, in sicer za območja ukinjenih KLO. Po novem je deloval v 
okraju Dravograd, obsegal pa je del k. o. in del naselja Brdinje, k. o. in naselje Javornik, k. o. 
Guštanj z delom naselja Dobja vas ter naseljem Guštanj - Ravne, k. o. Koroški Selovec z 
naseljema Dobrije in Koroški Selovec, k. o. Navrški Vrh z deloma naselij Navrški Vrh in 
Podkraj, del k. o. in del naselja Prežihov Vrh, del k. o. in del naselja Stražišče, del k. o. in 
del naselja Strojna, k. o. Tolsti Vrh in naselje Tolsti Vrh ter k. o. in naselje Zelen Breg. Junija 
1950 je bil okraj Dravograd preimenovan v okraj Slovenj Gradec, sam KLO Guštanj pa je v 
nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Prevalje v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR HOČE 

Signatura: PAM/0324 

Kraj: Sp. Hoče  
Količina: 19 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Odločbe: o podelitvi denarnih podpor, o registraciji krajevnih podjetij, o potrditvi 
kandidature za odbornike, o priznanju pokojnine, stanovanjske komisije 1946–1952; 
karakteristike krajanov 1946; potrdila za uveljavljanje pravic iz pokojninskega, 
invalidskega in socialnega zavarovanja 1945–1952; setveni plani in plani oddaje živine ter 
njihova realizacija 1945–1952; preskrba z živili 1948; dopisi o zatiranju koloradskega hrošča 
in drugih škodljivcev 1948–1950; dopisi in seznami o cepljenju ljudi in živali proti 
nalezljivim boleznim 1946–1951; gradbena dovoljenja in gradbene zadeve 1948–1951; 
statistične pole za popis živine, sadnega drevja in vinogradov 1949; gospodarski listi 
kmečkih gospodarstev 1951; zemljiškoknjižni izkazi površin 1947–1951; volilni imeniki 
1945–1947; delovodniki 1945–1952; indeks k delovodniku 1949; zaupni delovodnik 1951–
1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. 
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Sp. Hoče 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Sp. Hoče v okraju Maribor mesto. Sedež KLO je 
bil v naselju Sp. Hoče. Obsegal je k. o. in naselje Bohova, dele k. o. in naselij Pivola in 
Razvanje ter k. o. in naselji Rogoza in Sp. Hoče. Septembra istega leta je izšel nov Zakon o 
upravni razdelitvi LRS, po katerem je KLO deloval v okraju Maribor okolica, preimenoval 
se je v KLO Hoče in obsegal del k. o. in naselje Bohova ter k. o. in naselji Rogoza in Sp. 
Hoče. V nespremenjeni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Hoče v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR HODOŠ 

Signatura: PAM/0192 

Kraj: Hodoš/Hodos 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1950; odločbe o ocenitvi premoženja 1948–1952; spisi o rušenju 
stanovanjske hiše zaradi dotrajanosti 1947; izkazi površin 1949; popisi živine 1949–1952; 
razni dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Hodoš pod upravno pristojnostjo KLO Šalovci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev je bila spremenjena že septembra istega leta, ko je bil ustanovljen KLO Hodoš s 
sedežem v naselju Hodoš. Obsegal je k. o. in naselje Hodoš. Oktobra 1949 sta bili s 
spremembo Zakona o upravni razdelitvi LRS v KLO vključeni še k. o. in naselje Krplivnik. 
Tako sestavljen je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Šalovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR HOTINJA VAS 

Signatura: PAM/0193 

Kraj: Hotinja vas 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1948 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1946; odločba o razlastitvi zemljiškega posestva 1947; sklepi o 
ocenitvi vojne škode 1946–1947; ustanovni občni zbor Strojne zadruge Hotinja vas - 
Orehova vas 1945; matične zadeve: poročila o rojstvih 1945; statistične pole za popis: 
sadnega drevja in vinske trte, živine, kmetijskega orodja in strojev 1945; plani odkupa žit 
1945–1948; izkazi površin 1947; zemljiški listi za skupna gospodarstva 1947; seznami 
odbornikov 1945; volilni imeniki 1945–1947; delovodnik 1947–1948, dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1948. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. 
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Hotinja vas, skupaj s k. o. in naseljem Orehova vas, v upravnem smislu sestavni del kraja 
oziroma KLO Orehova vas v okraju Slovenska Bistrica. Takšna upravna razdelitev je bila 
spremenjena že septembra istega leta, ko je bil ustanovljen KLO Hotinja vas s sedežem v 
Hotinji vasi. Obsegal je k. o. in naselje Hotinja vas. Deloval je le do februarja 1948, ko je bil 
ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti znova prenesene na KLO Orehova vas v 
okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR HOTIZA 

Signatura: PAM/0194 

Kraj: Hotiza 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1951; odločbe: o podelitvi denarnih podpor 1945–1949, o obvezni 
oddaji kmetijskih pridelkov in pritožbe nanje 1951, o kaznovanju v upravnem postopku 
1950; popisi radijskih aparatov 1945; seznami nepreskrbljenih družin 1945; regulacija Mure 
1945; adaptacija osnovne šole 1945; gradbene zadeve 1947–1951; obračuni presežkov žit za 
obvezno in prosto prodajo 1947; živinski potni listi 1951; statistično gradivo: plani odkupa 
in oddaje kmetijskih pridelkov 1946–1952; gospodarski listi za kmetijska gospodarstva 
1950–1951; popravki volilnih imenikov 1948, volilni imeniki 1949–1952; delovodniki 1945–
1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Hotiza 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Hotiza v okraju Lendava. Sedež KLO je bil v 
Hotizi. Obsegal je k. o. in naselja Hotiza, Kapca in Kot. S sprejetjem novega Zakona o 
upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bilo območje KLO skrčeno le na k. o. in 
naselje Hotiza. Z zakonsko spremembo februarja leta 1948 pa je upravna pristojnost KLO 
Hotiza poleg Hotize obsegala še del k. o. in del naselja Brezovec. V nespremenjeni sestavi je 
KLO deloval do ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Gaberje v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR HRASTJE - MOTA 

Signatura: PAM/0195 

Kraj: Hrastje - Mota 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1  
Jezik: slovenski  

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1952, cenilni 1949–1951, o komisijskem pregledu stanovanjske hiše 
1945, o komisijskem ogledu broda čez Muro in nastavitvi brodarja 1946, o komisijskem 
ogledu zaradi razmejitve posestva 1946. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1975 predal SO Gor. Radgona. 
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so bili k. o. Hrastje - Mota 
ter naselji Hrastje in Mota v upravnoteritorialnem pomenu sestavni del KLO Kapela v 
okraju Radgona. Z zakonsko spremembo septembra istega leta je bila oblikovana 
upravnoteritorialna enota KLO Hrastje - Mota s sedežem v Hrastju. Združevala je k. o. 
Hrastje - Mota in naselji Hrastje in Mota. KLO je v takšni sestavi deloval do aprila 1952, ko 
je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Radenci v okraju 
Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR IVANCI 

Signatura: PAM/0196 

Kraj: Ivanci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1952; odločbe: kazenske 1946; dovoljenja: obrtna in gradbena 1948–
1952; delovodniki 1945–1947, 1952; dopisi in okrožnice oblastnih organov 1946–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Ivanci 
v upravni pristojnosti KLO Tešanovci v okraju Murska Sobota, le da se v omenjenem 
zakonu pojavljata pod imenom Ivanjci. Takšna upravna razdelitev je veljala le do 
septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je 
bil za kraj Ivanci ustanovljen KLO Ivanci s sedežem v Ivancih. Obsegal je k. o. in naselje 
Ivanci. KLO je v takšni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Bogojina v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR IVANOVCI 

Signatura: PAM/0197 

Kraj: Ivanovci 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; sklepi o ocenitvi vojne škode 1946–1949; seznami upravičencev do 
živilskih nakaznic 1948; statistične pole za popis živine, sadnega drevja in vinogradov ter 
orodja in kmetijskih strojev 1945, 1949; obvezna oddaja živali 1946; dopisi, navodila in 
okrožnice oblastnih organov 1945–1949.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Ivanovci pod upravno pristojnostjo KLO Kančovci v okraju Murska Sobota. Takšna 
upravna razdelitev ni zaživela, saj je bil septembra 1946 sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Ivanovci s sedežem v naselju Ivanovci. 
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Obsegal je k. o. in naselje Ivanovci. Deloval je do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile 
njegove upravne pristojnosti znova prenesene na KLO Kančovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR IŽAKOVCI 

Signatura: PAM/0396 

Kraj: Ižakovci 
Količina: 9 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, zbora volilcev 1947, upravnega odbora KZ 1948; statistični 
popisi: sadnega drevja, vinske trte, kmetijskega orodja in strojev 1945, živine 1947, 1951, 
živine, perutnine in čebeljih panjev 1950; seznami: vojaških obveznikov 1948–1949, 
odbornikov 1948; dovoljenja: obrtna 1947, gradbena 1950–1951; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1946–1952; delovodnik 1946–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno delno po delovodnih številkah, delno pa po vsebini.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Ižakovci 
ustanovljen KLO Ižakovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. Ižakovci z naseljema 
Ižakovci in Nemščak ter k. o. in naselje Melinci. S spremembo zakona istega leta je bilo 
območje KLO Ižakovci skrčeno le na k. o. in naselje Ižakovci. V tej sestavi je KLO Ižakovci 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Beltinci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR JAKOBSKI DOL 

Signatura: PAM/0198 

Kraj: Zg. Jakobski Dol 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Zapisniki: sejni 1950, cenilni za nepremičnine 1950; odločbe o podelitvi denarne 
podpore 1947; naročilo semenskega žita 1947; vojaške zadeve: seznami vojaških 
zavezancev 1947, izdaja novih vojaških izkaznic 1947, kontrola pri vojaških zavezancih 
1947; okrožnice, seznami in statistični obrazci za odkup živil 1947; popisi živine in njen 
nedovoljen zakol 1947, 1950; seznami onemoglih in siromašnih oseb, ki prejemajo podporo 
1947; zaključni računi in proračuni za leto 1951; matične zadeve: prijave rojstev 1948; 
potrdila o skupnih gospodinjstvih in vzdrževanju otrok 1947; dopisi, navodila in okrožnice 
oblastnih organov 1946–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah, delno pa vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal arhivu SO Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Jakobski Dol 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Jakobski Dol v okraju Maribor okolica. Sedež je 
imela v naselju Zg. Šentjakobski Dol. Obsegala je k. o. Flekušek in naselja Flekušek in 
Slatenek, k. o. in naselji Kušernik in Počenik, k. o. Ročica z naseljema Jurski Dol in Ročica, 
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k. o. in naselja Sp. Hlapje, Sp. Šentjakobski Dol in Zg. Hlapje ter k. o. Zg. Šentjakobski Dol z 
naseljema Drankovec in Zg. Šentjakobski Dol. Septembra istega leta je izšel nov Zakon o 
upravni razdelitvi LRS, po katerem je KLO obsegal le del k. o. in del naselja Kušernik, k. o. 
in naselji Sp. in Zg. Šentjakobski Dol pa sta bili preimenovani v Sp. Jakobski Dol in Zg. 
Jakobski Dol. Zakonska sprememba februarja 1948 je zopet prinesla nekaj majhnih 
sprememb pri območju, na katerem je veljala upravna pristojnosti KLO, in sicer je bilo vanj 
vključeno še naselje Mali Dol, ki se je nahajalo delno v k. o. Sp. Hlapje, delno pa v k. o. Zg. 
Hlapje. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Jakobski Dol v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR JANŽEV VRH 

Signatura: PAM/0199 

Kraj: Janžev Vrh 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; volilni imeniki 1948; spisi: vpisniki II. ljudskega posojila 1950, 
poizvedbe pri kazenski zadevi 1950, pregledovanje parcel zaradi pojava koloradskega 
hrošča 1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1975 predal arhivu SO Gor. Radgona. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. Norički Vrh in 
naselje Janžev Vrh znotraj njega pod upravno pristojnostjo KLO Slatina Radenci v okraju 
Radgona. Takšna upravna razdelitev je bila spremenjena že septembra istega leta, ko je bil 
ustanovljen KLO Janžev Vrh s sedežem v naselju Janžev Vrh. Obsegal je k. o. Norički Vrh z 
naseljem Janžev Vrh ter del k. o. Radenci z deloma naselja Kobilščak, imenovanima 
Melanjski Vrh in Žrnova, od februarja 1948 pa še del naselja, imenovan Kobilščak. Oktobra 
1949 je znova prišlo do spremembe pri upravni razdelitvi, in sicer sta bila v KLO vključena 
k. o. Boračeva z delom naselja Boračeva, imenovanim Žabjak, ter del k. o. Orehovci z 
delom naselja Orehovci in delom naselja Ptujska Cesta. Tako sestavljen je KLO deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Radenci 
v okraju Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR JARENINA 

Signatura: PAM/0200 

Kraj: Jareninski Dol 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1951; agrarni interesenti: potrdila in odločbe o podeljenih zemljiščih in 
inventarju 1946; finančno poslovanje Kmetijskoobdelovalne zadruge Jarenina 1949; 
najemniki stanovanj 1951–1952; poročila o: rojstvih, smrti, sklenjenih zakonskih zvezah 
1950; zaupni spisi 1951–1952; zaupni delovodnik 1949–1951; dopisi, okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1946–1952. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah, delno pa vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal arhivu SO Maribor. Delovodnik KLO Jarenina 
1950–1952 se nahaja v fondu ObLO Jarenina.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Jarenina 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Jarenina v okraju Maribor okolica. Sedež je 
imela v naselju Jarenina. Obsegala je k. o. Jareninski Dol z naseljem Jarenina ter k. o. in 
naselja Jareninski Vrh, Polička vas, Polički Vrh, Vajgen, Vukovski Dol in Vukovski Vrh. 
Meseca septembra istega leta je izšel nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je 
bila pristojnost KLO razširjena še na k. o. in naselje Gačnik, sedež KLO pa je bil 
preimenovan v Jareninski Dol. V takšni sestavi je KLO Jarenina deloval do aprila 1952, ko 
so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Jarenina v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR JAVORJE 

Signatura: PAM/0201 

Kraj: Javorje  
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; odločbe o: podelitvi denarnih podpor za otroke 1948–1951, 
obveznem prevozu gozdnih asortimentov 1948–1949, zamenjavi zemljišč s tistimi iz 
zemljiškega sklada 1951; sklepi o zaplembi premoženja 1947; skrbstvene zadeve: 
zdravniški pregledi sirot 1948; dopisi in seznami o cepljenju šoloobveznih otrok 1949–1951, 
sankcije staršem, ki ne pošiljajo otrok v šolo 1950; agrarna reforma: prijave imetja in 
zemljišč 1952; odkup živil in organiziranje preskrbe 1949–1951; plani gozdne proizvodnje 
1949–1951; evidence spomladanske setve 1949; veterinarski pregledi živine in živinski 
potni listi 1949–1950; vojaške zadeve: predvojaška vzgoja, naborniki 1949; splošni kartoni 
za člane KLO 1950; zaupni spisi 1947–1952; delovodniki 1947–1952; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so bili del k. o. in naselje 
Javorje v upravnoteritorialni pristojnosti KLO Črna, del k. o. Javorje z naseljem Žerjav pa v 
upravnoteritorialni pristojnosti KLO Žerjav v okraju Prevalje. Takšna upravna razdelitev ni 
prav zaživela, saj je septembra istega leta izšel nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po 
katerem je bila oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Javorje, ki sta ga sestavljala del 
k. o. Javorje z delom naselja Javorje ter del k. o. Jazbina z naseljem Jazbina. Deli k. o. in 
naselja Javorje so bili po tem zakonu še v upravni pristojnosti KLO Črna in KLO Žerjav. Po 
zakonski spremembi februarja 1948 je KLO Javorje deloval v okraju Dravograd, 
upravnoteritorialna pristojnost pa je bila enaka kot prej, le da je del k. o. Javorje sedaj 
obsegal del naselja Sp. Javorje in naselje Zg. Javorje. Območje Javorja je bilo upravno 
razdeljeno še med KLO Črna in KLO Žerjav. Do nove spremembe zakonodaje je prišlo 
junija 1950, ko je postal KLO Javorje sestavni del okraja Slovenj Gradec. Aprila 1952 je bil 
ukinjen, njegove upravne pristojnosti pa so bile prenesene na ObLO Črna pri Prevaljah.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR JEŠENCA 

Signatura: PAM/0202 

Kraj: Ješenca 
Količina: 13 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; odločbe o: izročitvi nepremičnine 1945, določitvi cen 1945, 
odvzemu imunitete odborniku 1951, izdaji gradbenega in uporabnega dovoljenja 1948; 
gradbeni spisi 1951; matične zadeve: prijave rojstev in smrti, navodila in obrazci za popis 
prebivalstva 1945–1951; notranje zadeve: prijave in odjave prebivališč, izdaja novih osebnih 
izkaznic 1945–1952; skrbstvene zadeve: razna potrdila za uveljavljanje denarnih dodatkov 
1945–1952, seznami otrok, potrebnih varstva države 1949; vojaške zadeve: seznami 
nabornikov in udeležencev predvojaške vzgoje 1945–1950; statistične pole za izvedbo 
različnih popisov 1945–1952; okrožnice, seznami in statistični obrazci o obvezni oddaji in 
odkupu živil 1945–1952; dopisi o zatiranju škodljivcev; volilni imeniki 1945–1949; 
delovodniki 1947–1952; dopisi, navodila in okrožnice oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Ješenca skupaj s k. o. in naseljema Fram in Morje v upravni pristojnosti KLO Fram v okraju 
Slovenska Bistrica. Z zakonsko spremembo septembra istega leta je bila ustanovljena 
upravnoteritorialna enota KLO Ješenca s sedežem v naselju Ješenca. Obsegala je k. o. 
Ješenca in naselji Ješenca in Požega. Z zakonsko spremembo februarja 1948 je sestava KLO 
ostala nespremenjena, le da je odslej deloval v okraju Maribor okolica. KLO je bil ukinjen 
aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Fram v okraju 
Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KAMNICA 

Signatura: PAM/0395 

Kraj: Kamnica  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1949, zbora volilcev 1945; seznam odbornikov in pregled 
njihovega dela 1945; vprašalne pole za izvoljene odbornike 1945; družbenopolitična 
struktura odbornikov 1946–1948; volilni imeniki 1946; stanovanjska zadruga Kamnica: 
dopisi in zapisniki 1947–1948; socialno skrbstvo: seznami in pole za podeljevanje podpor 
1948–1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947–1949.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Maribor Center.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Kamnica 
ustanovljen KLO Kamnica v okraju Maribor mesto. Obsegal je k. o. in naselja Brestrnica 
(Bresternica), Jelovec in Kamnica skupaj z Mariborskim otokom ter del k. o. in naselja 
Rošpoh. S spremembo zakona istega leta je KLO Kamnica po novem deloval v okraju 
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Maribor okolica, obsegal pa je del k. o. in naselij Brestrnica in Kamnica ter k. o. Rošpoh I z 
delom naselja Rošpoh. V tej sestavi je KLO Kamnica deloval do oktobra 1949, ko je bil 
ukinjen. Območje je prešlo v upravno pristojnost I. rajona v okraju Maribor mesto, od 
novembra 1950 pa rajona Kamnica v okraju Maribor mesto.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KANČOVCI 

Signatura: PAM/0417 

Kraj: Kančevci 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; obrazci o skupno zasejanih površinah 1947–1948; dopisi o 
cepljenju krajanov proti tifusu 1948; rezultati popisa prebivalstva 1948; gradbena 
dovoljenja 1948; obvestilo o zaključnih izpitih za četrti razred osnovne šole 1948; popisi 
živine 1948; podatki o odbornikih 1948; setveni plani 1947–1948; razlastitve zemljišč 1946–
1947; letno poročilo o izvršenih gradnjah zadružnega in zasebnega sektorja 1952; odpoved 
obrti 1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Kančovci 
(Kančevci) ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Kančovci v okraju Murska Sobota. 
Sedež KLO je bil v Kančevcih. Obsegal je k. o. in naselja Ivanovci, Kančovci, Kukeč, 
Panovci in Ratkovci. S sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra 
istega leta je bilo območje KLO skrčeno le na k. o. in naselje Kančovci. Z oktobrom 1949 pa 
je upravna pristojnost KLO Kančovci z izjemo Ratkovcev zopet obsegala naselja in k. o., 
določene v zakonodaji aprila 1946. KLO je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Križevci v Prekmurju v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KAPLA 

Signatura: PAM/0204 

Kraj: Zg. Kapla 
Količina: 16 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,6 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; odločbe o: odkupnih cenah 1945, ustanovitvi krajevne 
gostilne 1946, izdaji uporabnega dovoljenja za obnovitev žage 1946, podelitvi denarne 
podpore 1947, upravnem prekršku 1949, razlastitvi zemljiških posestev 1950, prevoznih 
storitvah v gozdu z vprežnimi vozovi 1950; narodna imovina: komisijski zapisniki o 
ocenitvi zaplenjenih posestev in zapuščin 1948–1951, izjave, pogodbe, seznami 
zaplenjenega inventarja 1948–1951; skrbstvene zadeve: seznami brezplačno zdravljenih 
1948, določitev skrbnika mladoletni osebi 1951; vojaške zadeve: seznami nabornikov 1946–
1951; varstvo gozdov 1948; delovodniki 1947–1952; indeks k delovodniku 1949–1951; spisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1958 predal arhivu ObLO Podvelka. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Kapla 
oblikovana  upravnoteritorialna enota KLO Kapla v  okraju Maribor okolica. Obsegala  je  
k. o. in naselji Sp. Kapla in Zg. Kapla. Sedež KLO je bil v Zg. Kapli. V nespremenjeni 
sestavi je KLO Kapla deloval do aprila 1952, ko so upravne pristojnosti nad Sp. Kaplo in 
delom Zg. Kaple prešle na ObLO Ožbalt ob Dravi, upravne pristojnosti nad drugim delom 
Zg. Kaple pa na ObLO Brezno - Podvelka v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KEBELJ 

Signatura: PAM/0205 

Kraj: Kebelj 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1952; odločbe: o vrnitvi odvzetega premoženja 1946, o kaznovanju 
v kazenski zadevi 1948; razlastitev vinogradniških posestev 1946; prijave vojne škode 1946; 
setveni načrti 1946–1949; spisi: razdeljevanje semen, cepljenje živine, plani poseka in oddaje 
lesa, preskrba z živili in drvi, popravilo ceste Drča–Oplotnica 1946–1951, odkup volne, 
plani delovne sile 1950; prijave toče, pregledi krompirišč 1951; vojaške zadeve: nabor 
vojaških zavezancev 1946, mobilizacija mladine 1948, vojni razporedi 1952, organiziranje 
taborjenja za predvojaške zavezance 1952; delovodniki 1947–1951; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Slovenska Bistrica.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Kebelj 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Kebelj, ki je deloval v okraju Konjice celjskega 
okrožja. Sedež je bil na Keblju, sestavljali pa so ga k. o. Kot ter naselja v njem: Kebelj, Kot, 
Modrič, Nadgrad in Podgrad. S sprejetjem Zakona o upravni razdelitvi LRS februarja 1948 
je KLO deloval v nanovo ustanovljenem okraju Poljčane, namesto okraja Konjice. KLO je 
deloval v nespremenjeni sestavi do ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Oplotnica v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KLJUČAROVCI PRI LJUTOMERU 

Signatura: PAM/0206 

Kraj: Ključarovci pri Ljutomeru 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Odločbe: o razdelitvi volilne enote 1948, Okrajne volilne komisije Ljutomer 1951; 
popravki volilnih imenikov 1950; razdelitev živilskih nakaznic 1948; poizvedbe: po 
bosanskih sirotah 1948, po bivanju vojaških zavezancev 1948; matične zadeve: osebne 
izkaznice 1950, prijave stalnega in začasnega prebivališča 1951; realizacija planov obvezne 
oddaje živine 1950; naročilo semena za spomladansko setev 1950; finančna dokumentacija 

1952; delovodnik 1948–1950; dopisi, navodila in okrožnice 1948–1951. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Ljutomer. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Ključarovci skupaj s k. o. Cezanjevci in Lokavci ter naselji Cezanjevci, Grabe in Lokavci 
sestavni del KLO Cezanjevci v okraju Ljutomer. Takšna upravna ureditev je veljala le do 
septembra istega leta, ko je bil s spremembo zakonske ureditve ustanovljen KLO 
Ključarovci pri Ljutomeru s sedežem v naselju Ključarovci pri Ljutomeru. Obsegal je k. o. 
Ključarovci ter naselji Grabe in Ključarovci pri Ljutomeru. V takšni sestavi je deloval do 
aprila leta 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Križevci pri 
Ljutomeru v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KOBILJE 

Signatura: PAM/0207 

Kraj: Kobilje 
Količina: 6 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; odločbe o: ukinitvi denarne podpore 1948, kaznovanju v upravnem 
in kazenskem postopku 1949–1950, postavitvi skrbnika mladoletni osebi 1949, določitvi 
volilnih enot 1950, odškodninah za smolarjenje v gozdovih iglavcev 1950; uvedba postopka 
za dokazovanje smrti 1946; volilne zadeve: sestava novih volilnih imenikov in popravek 
starih 1946–1948, imenovanje članov volilne komisije 1949; gradbene zadeve: komunalno 
vzdrževanje in obnova šol 1949–1951, dovoljenja za pripravljalna dela za gradnjo objektov 
1949, popis vodnjakov 1949; skrbstvene zadeve: repatriacija otrok, seznami invalidov, 
razdeljevanje živilskih nakaznic, oskrba z volno za otroke 1945–1947, cepljenje proti 
kužnim boleznim 1946–1951; seznami prebivalcev 1949; vojaške zadeve: seznami 
nabornikov, odlikovanje mladincev, organiziranje predvojaške vzgoje 1946–1952; ureditev 
matičnih uradov 1950; setveni načrti, načrti obvezne oddaje in odkupa živil in drugih 
kmetijskih pridelkov 1945–1950, škropljenje in čiščenje sadnega drevja 1949; delovodniki 
1945–1952; indeksi 1945–1950; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil kraj Kobilje sedež 
upravnoteritorialne enote KLO Kobilje v okraju Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Kobilje 
ter k. o. in naselje Motvarjevci. Septembra istega leta je bila z izdajo novega Zakona o 
upravni razdelitvi LRS upravnoteritorialna pristojnost KLO Kobilje skrčena le na naselje in 
k. o. Kobilje. V takšni obliki je KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Dobrovnik v okraju Murska Sobota. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KOPIVNIK 

Signatura: PAM/0208 

Kraj: Kopivnik 
Količina: 15 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1948, o izdanih živinskih potnih listih 1946–1952; vprašanje 
dvolastnikov 1945; vojna škoda: prijave, potrdila in sklepi o ocenitvi vojne škode 1945–
1946; agrarna reforma: seznami prejemnikov podeljenih zemljišč 1947; vojaške zadeve: 
prijavna in odjavna knjiga nabornikov 1947; setvena poročila 1945; zemljiški listi za skupna 
gospodarstva 1947; kupoprodajne pogodbe 1950; statistične pole za popis: živine, sadnega 
drevja in trte, kmetijskih strojev in orodja 1945–1949; seznami: prejemnikov inventarja iz 
skladišča narodne imovine, porušenih in delno obnovljenih objektov, razdeljenih živilskih 
nakaznic, delavcev in nameščencev, oseb, ki so imele domovinsko pravico v predvojni 
občini Fram, rejcev ovac 1945–1952; prijave: koles, mlinov 1947; plani obvezne oddaje: 
krompirja, žit, lesa 1945–1950; dopisi o cepljenju živali in ljudi proti nalezljivim boleznim 
1949; volilni imeniki 1947–1950; knjiga prijav in odjav prebivališča 1952; zaupni delovodnik 
1949–1950, delovodniki 1947–1951; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–
1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Kopivnik 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Kopivnik v okraju Slovenska Bistrica. Sedež 
KLO je bil v naselju Kopivnik. Sestavljali so ga k. o. in naselja Kopivnik, Loka, Planica in 
Ranče ter del k. o. in del naselja Slivniško Pohorje. Z zakonsko spremembo septembra 
istega leta je bilo območju KLO priključeno še naselje Gradišče v k. o. Loka, k. o. in naselje 
Ranče pa sta bila razdeljena med KLO Fram in KLO Kopivnik. Z zakonsko spremembo 
februarja 1948 je KLO Kopivnik deloval v okraju Maribor okolica, del naselja Slivniško 
Pohorje pa je bil natančneje poimenovan Framsko Pohorje. Deloval je do ukinitve aprila 
leta 1952, ko so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Fram v okraju Maribor 
okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KOPRIVNA  

Signatura: PAM/0209 

Kraj: Koprivna 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1950; prijave vojne škode 1945, sklepi o ocenitvi vojne škode 1945; 
spisi v zvezi z agrarno reformo: podelitev agrarne zemlje, agrarne skupnosti, posestno 
stanje agrarnih interesentov in kolonistov 1945–1947; statistične pole za popis živine, 
perutnine in čebeljih panjev 1950; seznam višinskih kmetijskih gospodarstev 1950, pregled 
delavcev, mlajših od 16 let 1950; poročilo o dvolastnikih zemljišč 1951; zaključni račun 
1950; evidenca vprežne živine 1950; splošni kartoni za odbornike; knjiga državljanov; 



A.100–A.161  UPRAVA 

 147 

zaupni spisi 1952; delovodniki 1950–1952; zaupni delovodnik 1947–1951; dopisi, okrožnice 
in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil v okraju Prevalje 
oblikovan KLO Koprivna s sedežem v kraju Koprivna. Sestavljali so ga k. o. Bistra z 
naseljem Bistra in k. o. Koprivna z naseljem Koprivna. Ta upravna razdelitev še ni prav 
zaživela, ko je bil septembra istega leta sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po 
katerem je bila upravna pristojnost KLO Koprivna skrčena na del k. o. Bistra in del naselja 
Bistra ter na del naselja Koprivna. Drugi del le-teh je bil v upravni pristojnosti KLO Črna. 
Po zakonski spremembi februarja 1948 je KLO deloval v okraju Dravograd, 
upravnoteritorialne pristojnosti pa so segale le na območje k. o. in naselja Koprivna. Do 
nove spremembe zakonodaje je prišlo junija 1950, ko je KLO Koprivna postal sestavni del 
okraja Slovenj Gradec. Deloval je do aprila 1952. Po ukinitvi so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Črna pri Prevaljah v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KORENA 

Signatura: PAM/0210 

Kraj: Zg. Korena 
Količina: 14 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 1,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1948; odločbe o: sprejemu v dom onemoglih 1947, določitvi podpor 
hranilcem družin, ki so bili vpoklicani na služenje vojaškega roka 1948, stanovanjske 
komisije 1951; agrarna reforma: popis posesti, seznami agrarnih interesentov, potrdila o 
podeljenih zemljiščih 1946; matične zadeve: prijave rojstev in smrti 1946–1951; skrbstvene 
zadeve: seznami nezakonskih otrok 1947, obvezno cepljenje otrok 1948, prijave za 
invalidnine 1947; seznami rejcev ovac 1947; statistične pole za različne popise 1946–1951; 
zaupni spisi 1950–1952; gradbene zadeve 1951; gospodarski listi in obračuni prihodkov 
kmečkih gospodarstev 1947–1951; imenski in stvarni indeksi 1948, 1951; delovodniki 1946–
1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. Delovodnika iz leta 
1952 se nanašata tudi na ObLO Korena. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Korena 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Korena v okraju Maribor okolica. Sedež KLO je 
bil v naselju Zg. Korena. Sestavljali so ga k. o. in naselja Jablance, Sp. Korena, Vinička vas, 
Zg. Korena, Zimica ter k. o. Žikarci I in Žikarci II z naseljema Dolge Njive in Žikarci 
(Žikarce). S sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta 
(izvedba tistega iz aprila 1946 je bila zadržana) je bil sedež KLO preimenovan v Sv. Barbara 
v Slovenskih goricah, njegovo območje pa je bilo skrčeno na k. o. Sp. Korena, Zg. Korena in 
Žikarci ter naselja v njih: Sp. Korena, del naselja v Zg. Koreni, imenovanega Sv. Barbara v 
Slovenskih goricah, ter naselje Žikarci. Z zakonsko spremembo februarja 1948 se je 
struktura KLO spremenila le tako, da je k. o. Žikarci dobil oznako Žikarci I. KLO je deloval 
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do ukinitve aprila leta 1952, ko so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Korena s 
preimenovanim sedežem v Zg. Koreni v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KOROVCI 

Signatura: PAM/0211 

Kraj: Korovci 
Količina: 1 arhivska škatla  
Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1947; skrbstvene zadeve 1949; dovoljenja: obrtna 1949, gradbena 
1949; zemljiški listi za skupna gospodarstva 1947, 1951; dopisi in okrožnice oblastnih 
organov 1949.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Korovci sestavni del upravnoteritorialne enote KLO Cankova v okraju Murska Sobota. S 
septembrsko izdajo novega Zakona o upravni razdelitvi LRS istega leta je bil za kraj 
Korovci ustanovljen KLO Korovci s sedežem v naselju Korovci. Obsegal je k. o. in naselje 
Korovci. Deloval je do oktobra 1949, ko je bil ukinjen, njegovo upravno pristojnost pa je 
znova prevzel KLO Cankova v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KOŠAKI 

Signatura: PAM/0232 

Kraj: Košaki 
Količina: 7 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1946; prijave vojne škode 1945; poročila: o šolskih poslopjih, 1945, 
statistična 1945–1946; socialno skrbstvo: repatriiranci, socialne podpore revnim, 
invalidnine, razdeljevanje živilski nakaznic 1945–1946; seznami: viničarjev, obrtnikov, 
vinogradnikov, šolskih otrok, koles, gostiln, živine 1945–1946; volilni imeniki 1945; 
prijavno-odjavna kartoteka 1946–1947; register in indeks prijavljenih in odjavljenih oseb 
1946; delovodniki 1937–1946; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1946. 

Sistem ureditve: Gradovo fonda je urejeno po delovodnih števikah. Delovodnik 1937–1946 se 
nanaša tudi na fond Občina Košaki 1850–1944. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 je bilo 
območje Košakov v upravnem smislu del okraja Maribor levi breg v mariborskem okrožju, 
po spremembi zakona marca 1946 pa je postal del okraja Maribor mesto. S sprejetjem 
Zakona o upravni razdelitvi LRS aprila 1946 je bilo območje Košakov upravno razdeljeno 
med Kolodvorsko četrtjo in KLO Košaki. Zakon je namreč določal, da je del k. o. in del 
naselja Košaki v upravni pristojnosti Kolodvorske četrti v okraju Maribor mesto, del k. o. in 
del naselja Košaki pa v upravni pristojnosti KLO Košaki, prav tako v okraju Maribor 
mesto. KLO Košaki so poleg omenjenega sestavljali še dela k. o. in dela naselij Krčevina in 
Počehova ter k. o. in naselje Pekel. Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra 
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1946, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS – izvajanje aprilskega je bilo 
namreč zadržano za nedoločen čas –, po katerem je bila upravnoteritorialna enota KLO 
Košaki ukinjena. Območje je prešlo v upravno pristojnost okraja Maribor mesto, od marca 
1949 po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravni razdelitvi je bilo sestavni 
del I. rajona, od novembra 1950 pa Kolodvorskega rajona v okraju Maribor mesto. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KOTLJE 

Signatura: PAM/0212 

Kraj: Kotlje 
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Odločbe okrajne zaplembene komisije 1946; sklepi o: razdružitvi premoženja 1948, 
vknjižbi lastninske pravice 1949; popisi inventarja zaplenjenega premoženja in zapisniki 
1945; vojna škoda 1945; seznami gospodarstev in gospodarski listi 1950–1951; repatriacija 
otrok 1946–1949; obvezna oddaja kmetijskih pridelkov in plani odkupa 1946–1951; dopisi o 
cepljenju ljudi in živali proti nalezljivim boleznim 1947; okrožnice o organiziranju 
zdravstvene mreže 1951; gradbene zadeve 1947, 1951; vojaške zadeve: vabila za vojaške 
vaje 1948, popis vprežne živine 1948, organiziranje taborjenja za udeležence predvojaške 
vzgoje 1948; zaupni spisi 1951–1952, zaupni delovodnik 1951–1952, delovodniki 1946–1952; 
indeks 1947; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila ustanovljena 
upravnoteritorialna enota KLO Kotlje v okraju Prevalje. Sedež KLO je bil v naselju Kotlje. 
Obsegal je k. o. in naselja Brdinje, Kotlje, Podgora, Prežihov Vrh ter k. o. Uršlja Gora I in 
Uršlja Gora II ter naselje Uršlja Gora. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je 
bila že septembra istega leta sprejeta nova, in sicer je bilo območje KLO Kotlje poleg k. o. in 
naselij Kotlje in Podgora sestavljeno le iz dela k. o. in dela naselij Brdinje, Prežihov Vrh, 
Sele ter Uršlja Gora. Z zakonsko spremembo februarja 1948 je ostalo območje KLO enako, 
le da je po novem deloval v okraju Dravograd, od junija 1950 pa v okraju Slovenj Gradec. 
Deloval je do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na 
LOMO Ravne na Koroškem v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KRAJNA 

Signatura: PAM/0213 

Kraj: Krajna 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946, zbora volilcev 1946–1947; gradbena dovoljenja 1947–1948; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Krajna sodilo v 
KLO Gederovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Krajna ustanovljen KLO 
Krajna v okraju Murska Sobota. Obsegal je naselje in k. o. Krajna. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do februarja leta 1948, ko mu je bil priključen del k. o. in naselja 
Skakovci. V tej sestavi je KLO Krajna deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen, upravne 
pristojnosti za naselje Krajna so bile prenesene na KLO Gederovci, za naselje Skakovci pa 
na KLO Skakovci.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KRAMAROVCI 

Signatura: PAM/0214 

Kraj: Kramarovci 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1952; obrtna dovoljenja 1947–1948, 1951; agrarna reforma in 
kolonizacija: odločbe o dodelitvi zemljišč 1951, sklepi o prenosu nepremičnin 1949; 
skrbstvene zadeve: zapuščine 1952, določitev skrbnika 1948, 1951; dopisi, okrožnice, 
navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Kramarovci 
ustanovljen KLO Kramarovci v okraju Murska Sobota. Sedež KLO je bil v Kramarovcih. 
Obsegal je k. o. in naselja Fikšinci, Kramarovci in Ocinje. V tej sestavi je KLO Kramarovci 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene 
na ObLO Rogašovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KRAŠČI 

Signatura: PAM/0215 

Kraj: Krašči 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1949–1951; dovoljenja: obrtna 1948, 1950, gradbena 1948, 1951; odločbe: 
zapuščinske, o zaplembi premoženja 1951–1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1945–1952; delovodnik: navadni 1947–1952, zaupni 1947–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Krašči sodilo v 
KLO Pertoča. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Krašči ustanovljen KLO Krašči 
v okraju Murska Sobota. Obsegal je naselje in k. o. Krašči. Takšna upravna razdelitev je 
veljala do oktobra leta 1949, ko sta mu bila priključena k. o. in naselje Ropoča. V tej sestavi 
je KLO Krašči deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, njegove upravne pristojnosti pa so 
bile prenesene na ObLO Cankova v okraju Murska Sobota.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 

Signatura: PAM/0216 

Kraj: Križevci pri Ljutomeru 
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; poročilo o komisijskem pregledu KLO Križevci pri Ljutomeru 
1950; seznami: vojaških obveznikov 1951, gospodarstev, za katera je predpisana obvezna 
oddaja koruze 1950; popis plemenskih bikov in svinj zasebnega sektorja 1950; odločbe: 
razlastitvene 1947, 1949, o zaplembi premoženja 1947, stanovanjske 1949–1950; dovoljenja: 
obrtna 1947–1948, gradbena 1947–1948, 1951; skrbstvene zadeve: določitev skrbnika 1950–
1951, preživnine 1951; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; 
delovodnik: navadni 1947–1948, zaupni 1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Ljutomer. Delovodnik KLO Križevci 
pri Ljutomeru 1949–1952 se nahaja v fondu ObLO Križevci pri Ljutomeru.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Križevci pri 
Ljutomeru ustanovljen KLO Križevci pri Ljutomeru v okraju Ljutomer. Sedež KLO je bil v 
Križevcih pri Ljutomeru. Obsegal je k. o. in naselja Boreci, Iljaševci, Križevci pri Ljutomeru 
in Stara Nova vas. S spremembo zakona istega leta je bilo območje upravne pristojnosti 
KLO skrčeno – k. o. in naselje Stara Nova vas sta postala del KLO Stara Nova vas. V tej 
sestavi je KLO Križevci pri Ljutomeru deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Križevci pri Ljutomeru v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KRIŽEVCI V PREKMURJU 

Signatura: PAM/0217 

Kraj: Križevci 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1949–1951; odločbe: o imenovanju skrbnika 1952, sanitarne inšpekcije 
1952; kupne pogodbe 1952; seznami vojaških zavezancev 1952; oporoke 1951; izkazi 
površin kmetijskih gospodarstev 1946; okrožnice, seznami in statistični obrazci o obvezni 
oddaji in odkupu kmetijskih pridelkov in živali 1949–1951; seznami: izdanih živilskih 
nakaznic 1946–1952, vpisnikov II. ljudskega posojila 1951, gospodarstev 1950–1951; dopisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Križevci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Križevci v okraju Murska Sobota. Sedež KLO 
je bil v Križevcih. Obsegal je k. o. in naselja Domanjšovci, Košarovci, Križevci, Polana in 
Veščica. S sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bil 
KLO preimenovan v Križevci v Prekmurju, obsegal pa je k. o. in naselja Košarovci, 
Lončarovci in Panovci ter k. o. Križevci z naseljem Križevci v Prekmurju. Z zakonsko 
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spremembo oktobra 1949 je bilo območje KLO zmanjšano za k. o. in naselje Panovci, ki sta 
bila priključena h KLO Kančovci. KLO Križevci v Prekmurju je deloval do aprila 1952, ko je 
bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Križevci v Prekmurju v 
okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KROG 

Signatura: PAM/0218 

Kraj: Krog 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1951 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe: o razlastitvi zemljišč 1948, kazenske 1946–1949; 
dovoljenja: obrtna 1946–1947, gradbena 1947; sklepi o zaplembi premoženja in zapisniki o 
popisu le-tega 1945–1951; delovodnik 1945–1947; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Krog 
v upravni pristojnosti MLO Murska Sobota v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev še ni prav zaživela, ko je bil septembra istega leta sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Krog s sedežem v Krogu. Obsegal je k. o. 
in naselje Krog. S februarskim zakonom o upravni razdelitvi leta 1948 je upravna 
pristojnost KLO Krog segala le na del k. o. in del naselja Krog, drugi del k. o. in del naselja 
Krog pa sta bila v upravni pristojnosti KLO Bakovci. V takšni sestavi je KLO Krog deloval 
do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na LOMO Murska 
Sobota v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KUKEČ 

Signatura: PAM/0219 

Kraj: Kukeč 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; uvedba postopka za razglasitev za mrtvega 1947; obvezna oddaja 
živine 1948–1949; seznami upravičencev do obvezne preskrbe 1949; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1946–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Kukeč v upravni pristojnosti KLO Kančovci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev še ni prav zaživela, ko je bil septembra istega leta sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Kukeč s sedežem na Kukeču. Obsegal je 
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k. o. in naselje Kukeč. Deloval je do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile upravne 
pristojnosti znova prenesene na KLO Kančovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KUMEN 

Signatura: PAM/0376 

Kraj: Kumen 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1950 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947–1949; seznam vojaških obveznikov 
1949; delovodnik 1946–1948; zaupni delovodnik 1947–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je del naselja Kumen sodil v 
KLO Puščava, del pa v KLO Sv. Lovrenc na Pohorju. S spremembo zakona istega leta je bil 
za kraj Kumen ustanovljen KLO Kumen v okraju Maribor okolica. Sedež je imel v Zg. 
Kumnu, obsegal pa je k. o. Kumen I z naseljema Klopni Vrh in Zg. Kumen. V tej sestavi je 
KLO Kumen deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile vse pristojnosti prenesene 
na KLO Sv. Lovrenc na Pohorju v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KUPŠINCI 

Signatura: PAM/0220 

Kraj: Kupšinci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, sindikalne podružnice 1952; odločbe o imenovanju skrbnika 
mladoletni osebi 1952; dopisi in okrožnice oblastnih organov 1948, 1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Kupšinci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Kupšinci v okraju Murska Sobota. Sedež KLO 
je bil v Kupšincih. Obsegal je k. o. in naselja Borejci, Črnelavci, Kupšinci, Polana in Veščica. 
S sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bilo območje 
upravne pristojnosti KLO skrčeno le na k. o. in naselje Kupšinci. Oktobra leta 1949 sta mu 
bila priključena še k. o. in naselje Borejci. V takšni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Tišina v okraju Murska 
Sobota.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR KUZMA  

Signatura: PAM/0424 

Kraj: Kuzma 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločba o sklenitvi delovnega razmerja 1951; inventar 
krajevnega mlina 1949; podatki o odbornikih 1950; dopisi 1949–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Kuzma 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Kuzma v okraju Murska Sobota. Sedež KLO je 
bil v Kuzmi. Obsegal je k. o. in naselja Dolič, Kuzma, Matjašovci in Trdkova. Takšna 
upravna razdelitev je veljala le do septembra 1946, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bilo območje KLO Kuzma skrčeno na k. o. in naselje Kuzma. 
Do spremembe v upravni razdelitvi je znova prišlo oktobra leta 1949, ko je bilo h KLO 
Kuzma priključeno območje ukinjenega KLO Gor. Slaveči, in sicer k. o. in naselje Gor. 
Slaveči. KLO je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Kuzma v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LAPORJE 

Signatura: PAM/0221 

Kraj: Laporje  
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; agrarne zadeve: odločbe o podelitvi in odvzemu agrarne 
zemlje 1946, 1951; pomoč repatriirancem 1945; cenitve zapuščin 1946–1949; plani investicij 
1947–1949; ustanovitev lovske družine 1946; gradbena dovoljenja in odločbe o podelitvi 
zemljišča za stanovanjsko gradnjo 1947, 1951, poročilo o gradbeni dejavnosti 1945–1952; 
vojaške zadeve: prijavljanje demobilizirancev v kraju prebivanja za uveljavitev socialnih in 
zdravstvenih pravic 1946, odlog vojaške službe 1946, seznami vojaških zavezancev 1945–
1951, veterinarski pregled vojaških konj 1946; skrbstvene in zdravstvene zadeve: seznami 
upokojencev 1946, nakaznice in boni za živila, obutev in tekstilije 1947, podpore starim in 
onemoglim 1948, zaščitno cepljenje otrok, odraslih in živali proti kužnim boleznim 1946–
1952; odločbe in pritožbe glede obvezne oddaje in odkupa živine ter kmetijskih pridelkov 
1950–1951; dopisi o tečajih: za sadjarje 1949, za odbornike 1950; spremembe volilnih 
imenikov 1945–1946; delovodniki 1947–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 arhivu predal ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Laporje 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Laporje v okraju Slovenska Bistrica. Sedež KLO 
je bil v naselju Laporje. Sestavljali so ga k. o. Cigonce II in del naselja Cigonce ter naselji 
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Gor. Log in Videž, k. o. Hošnica z naselji Dolgi Vrh, Hošnica in Zg. Brežnica, k. o. in naselje 
Laporje, k. o. Pretrež II z naseljema Drumlažno in Jelšovec, k. o. Stanovsko II in del naselja 
Stanovsko, k. o. Vrhole z naseljema Kočno in Vrhole ter k. o. Žabljek z naselji Levič, Razgor 
in Žabljek. S sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS že septembra istega leta 
(izvedba tistega iz aprila 1946 je bila zadržana) je bilo območje KLO skrčeno na k. o. 
Hošnica in Laporje z naselji, kot je bilo določeno v aprilskem zakonu. Z zakonsko 
spremembo februarja 1948 je KLO Laporje deloval v okraju Poljčane, njegova struktura pa 
se je spremenila tako, da mu je bil priključen še del k. o. Žabljek, ki je obsegal del naselja 
Dolgi Vrh, del tega naselja pa je segal v k. o. Hošnica. V takšni sestavi je KLO Laporje 
deloval do ukinitve aprila leta 1952, ko so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Poljčane v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LEGEN 

Signatura: PAM/0222 

Kraj: Legen 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1950; odločbe o: kazni v upravnih postopkih 1946–1949, razlastitvi 
zemljišč 1946, odpiranju obrti 1948; gradbene zadeve 1948–1952; dopisi o gradnji 
prosvetnega doma 1946; statut KLO; knjiga prebivalstva 1947–1952; matične zadeve: 
poročila o porokah, rojstvih, smrti in tujih državljanih 1945–1948; skrbstvene zadeve: 
denarne podpore, živilske nakaznice in boni za obutev in obleko 1946–1948, razdeljevanje 
blaga UNRRA 1946, organiziranje izobraževalnih tečajev 1945, opomini zaradi nerednega 
šolskega obiska 1948; karakteristike krajanov 1945; vojaške zadeve: seznami vojaških 
zavezancev 1945–1952, nadomestilo škode zaradi strelskih vaj na vojaškem strelišču 1946, 
vloge za odpust iz vojske 1947; osebni kartoni za odbornike KLO 1949; dopisi o podelitvi 
zemljišč po agrarni reformi 1951; setveni plani, plani odkupa in oddaje živil 1945–1949; 
okrožnice in seznami o cepljenju prebivalstva in živali zoper nalezljive bolezni 1945–1951; 
volilni imeniki 1952; imenska kazala in delovodniki 1945–1952; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal arhivu SO Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 je bilo 
območje Legna v upravnem smislu najprej del okraja Šoštanj v celjskem okrožju, po 
spremembi zakona marca 1946 pa je postal del okraja Prevalje v mariborskem okrožju. Po 
Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bilo območje Legna upravno razdeljeno 
med KLO Slovenj Gradec in KLO Šmartno pri Slovenjem Gradcu. S sprejetjem novega 
Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra 1946 je bila za kraj Legen ustanovljena 
upravnoteritorialna enota KLO Legen v okraju Prevalje. Obsegala je del k. o. Legen II in del 
naselja Legen ter k. o. Zg. Gradišče z delom naselja Gradišče. Sicer pa sta si območje Legna 
poleg KLO Legen delila še KLO Slovenj Gradec in KLO Šmartno pri Slovenjem Gradcu, del 
naselja Gradišče pa je segalo še v KLO Troblje. Po izidu novega Zakona o upravni 
razdelitvi LRS februarja 1948 je KLO Legen deloval v okraju Dravograd. K. o. Zg. Gradišče 
je bil preimenovan v Gradišče II. Junija 1950 je bil Okraj Dravograd preimenovan v Okraj 
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Slovenj Gradec, sam KLO Legen pa je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je 
bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti tega območja razdeljene med LOMO Slovenj 
Gradec in ObLO Šmartno pri Slovenjem Gradcu v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LEHEN NA POHORJU 

Signatura: PAM/0223 

Kraj: Lehen na Pohorju 
Količina: 11 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1952, o obnašanju posameznikov med vojno 1946, o povzročeni 
škodi 1950; odločbe o: upravnih kaznih 1947–1951, razlastitvi zemljišča 1946, obvezni 
oddaji belih žit in drugih pridelkov 1947, odjavah obrti 1948, podelitvi zemljišča po agrarni 
reformi 1949, izdaji gradbenega dovoljenja 1951; karakteristike krajanov 1946; okrožnice o 
zamenjavi okupacijskega denarja 1946; seznami žrtev fašističnega terorja, pokopanih na 
graškem pokopališču 1947; prijave za orožne liste 1946; vloge za izdajo domovinskih listov; 
preskrba s semeni in setveni načrti 1946–1950; skrbstvene zadeve: prijave za družinske 
pokojnine, invalidnine, popisi padlih, revnih, duševno motenih ter potrebnih pomoči 
države 1946–1951; preskrba z živili in industrijskimi potrebščinami 1945–1952; matične 
zadeve: seznami umrlih, prijave rojstev in porok 1948–1950; gozdarske zadeve: popis 
zaposlenih v gozdarstvu, plani obveznega poseka lesa 1946–1951, čiščenje gozdov in 
zatiranje škodljivcev 1950–1951; statistične pole za popis oskrbe naselij z vodo 1950; 
delovodniki 1945–1952, indeksi k delovodniku 1947–1951; dopisi, okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1958 arhivu predal ObLO Podvelka. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. Lehen na 
Pohorju in naselje Lehen v upravni pristojnosti KLO Podvelka v okraju Maribor okolica. 
Takšna upravna razdelitev je bila nanovo urejena septembra istega leta, ko je bil sprejet 
nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna 
enota KLO Lehen na Pohorju s sedežem v Lehnu na Pohorju. Obsegala je del k. o. 
Janževski Vrh I in del naselja Janževski Vrh, k. o. in naselje Lehen na Pohorju ter del k. o. 
Rdeči Breg I in del naselja Rdeči Breg. Preostali deli Janževskega Vrha in Rdečega Brega so 
bili v upravni pristojnosti KLO Podvelka. V takšni sestavi je KLO Lehen na Pohorju deloval 
do ukinitve aprila 1952, ko je del območja Lehna na Pohorju prešel v upravno pristojnost 
ObLO Brezno - Podvelka, del pa v upravno pristojnost ObLO Ribnica na Pohorju v okraju 
Maribor okolica. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LEŠE 

Signatura: PAM/0224 

Kraj: Leše  
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1950; odločbe: o dedovanju 1948, stanovanjske komisije 1948, o 
izdaji gradbenega dovoljenja 1947, o podelitvi enkratnih denarnih podpor in nagrad 1948–
1951; narodna imovina: popisi premičnin in nepremičnin aretiranih oseb 1945, potrdila in 
sklepi o ocenitvi vojne škode 1945–1946, popisi in zapisniki o cenitvi zaplenjenega 
premoženja 1946, pritožbe na odločbe o zaplembi premoženja 1946; skrbstvene in 
zdravstvene zadeve: zaščitno cepljenje ljudi in živali 1945–1952, statistične popisne pole 
duševno motenih oseb 1947, popisi sirot, socialno ogroženih otrok in odraslih 1949–1950, 
poizvedbe po starših 1950; družinski listi 1948, zagotovljena preskrba in razdeljevanje 
živilskih nakaznic 1948–1952; matične zadeve: poročila o rojstvih, porokah in umrlih 1948–
1950; poročila: o obnašanju posameznikov med vojno in po njej 1945, o dvolastnikih 
nepremičnin 1951; obrazci s podatki o odbornikih 1949; zapisniki o ocenitvi objektov SLP 
1951; volilni imeniki 1946–1948; vpisniki ljudskega posojila 1948; indeks 1947; delovodniki 
1946–1952, dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal arhivu ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so bili k. o. Leše in naselji v 
njej Kot in Leše v upravni pristojnosti KLO Prevalje v okraju Prevalje. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, ker je bilo izvajanje aprilskega zakona zadržano za nedoločen čas. Po 
novem zakonu je bil ustanovljen KLO Leše s sedežem na Lešah, obsegal pa je dele k. o. 
Leše, Prevalje in Zagrad in dele naselij Kot, Prevalje, Volinjak in Zagrad ter celo naselje 
Leše. Preostali deli omenjenih k. o. in naselij so ostali v upravni pristojnosti KLO Prevalje. 
Po sprejetju zakona februarja 1948 je bil KLO Leše v sestavi preimenovanega okraja 
Dravograd, območje upravne pristojnosti pa je bilo skrčeno na del k. o. Leše z delom 
naselja Kot in naseljem Leše ter na del k. o. Prevalje z delom naselja Prevalje, imenovanim 
Leški potok, in delom naselja Volinjak. Od junija 1950 je KLO deloval v preimenovanem 
okraju Slovenj Gradec. Z ukazom Prezidija LRS januarja 1951 je bil KLO Leše razpuščen 
zaradi delovanja v nasprotju z ustavo in zakoni. V novi sestavi po volitvah je deloval do 
ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Prevalje v 
okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LIBELIČE 

Signatura: PAM/0392 

Kraj: Libeliče 
Količina: 19 arhivskih škatel, 1 ovoj 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, odbora OF 1945–1952; seznami: žandarjev 1945, članov OF 
1945–1946, aktivistov OF, živilskih obratov, vojnih invalidov in vdov 1946, vojaških 
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obveznikov, ovčerejcev 1948, mladincev za predvojaško vzgojo 1948–1949, prebivalcev 
1952; gradbena dovoljenja 1947–1948, 1950; odločbe stanovanjske komisije 1945–1947; 
volitve 1947: dopisi, zapisniki, seznami volilcev, plakati, okrožnice; rojstna knjiga 1945–
1951; popisi: prebivalcev 1945, trgovin, gostiln in obrtnikov 1946; obvezna oddaja 
pridelkov in živine 1947–1951; vojna škoda 1945: potrdila o vložitvi prijave, seznam vojne 
škode, prijave vojne škode za družino; članska knjiga OF; vprašalne pole za odbornike OF, 
kartoteka članov OF 1945; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952.  

Sistem ureditve: Del gradiva fonda je urejenega po delovodnih številkah, del pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal SO Dravograd.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Libeliče 
ustanovljen KLO Libeliče v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. Libeliče z naseljema Libeliče in 
Gorče ter k. o. in naselje Libeliška Gora. S spremembo zakona istega leta so k območju KLO 
Libeliče priključili še dela k. o. in naselij Črneška Gora in Strojna ter del k. o. Črneče z 
delom naselja Tribej. Od leta 1948 dalje je KLO Libeliče deloval v okraju Dravograd, od leta 
1950 dalje pa v okraju Slovenj Gradec. V tej sestavi je KLO Libeliče deloval do aprila 1952, 
ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Dravograd v okraju 
Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LIMBUŠ 

Signatura: PAM/0390 

Kraj: Limbuš 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1950–1952, zbora volilcev 1951; seznami vojaških obveznikov 1948, 1950, 
1952; odločbe stanovanjske komisije 1950, 1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1948–1950, 1952; delovodnik 1946–1952; zaupni delovodnik 1947–1951; indeks k 
delovodniku 1951–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo za leto 1952 je urejeno po delovodnih številkah, za leta 1948–1951 pa 
vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal SO Maribor. Gradivo fonda vsebuje tudi 
delovodnik ObLO Pekre - Limbuš 1952.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Limbuš 
ustanovljen KLO Limbuš v okraju Maribor mesto. Obsegal je k. o. in naselja Hrastje, 
Laznica in Vrhov Dol ter dele k. o. in naselij Limbuš in Pekre. S spremembo zakona istega 
leta je KLO Limbuš deloval v okraju Maribor okolica, obsegal pa je le dele k. o. in naselij 
Laznica, Limbuš in Vrhov Dol. Takšna upravna razdelitev je veljala do februarja 1948, ko 
so mu ponovno priključili del k. o. in naselja Hrastje. V tej sestavi je KLO Limbuš deloval 
do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Pekre - Limbuš v okraju Maribor okolica.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LIPA 

Signatura: PAM/0394 

Kraj: Lipa  
Količina: 11 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952  
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1952, zbora volilcev 1946–1952; seznami: vojaških obveznikov 
1946–1951, članov krajevnega odbora OF 1949–1950, mobilizirancev s strani Madžarov med 
drugo svetovno vojno, prebivalcev, ki imajo sorodnike v tujini 1950; statistični popisi: 
živine, sadnega drevja, vinogradov 1949, živine, perutnine, čebeljih panjev 1950; volilni 
imeniki 1945–1946, 1948; spisi v zvezi z obvezno oddajo pridelkov in živine 1947–1951; 
kazenske odločbe 1949–1951; popisi vojaških obveznikov 1946; socialna sestava odbornikov 
1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik: navadni 1945–
1952, zaupni 1950–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno deloma po delovodnih številkah, deloma pa samo v 
okviru leta nastanka gradiva. Nekatere vsebine so posebej ločene.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Lipa sodilo v KLO 
Turnišče. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Lipa ustanovljen KLO Lipa v okraju 
Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Lipa. V tej sestavi je KLO Lipa deloval do aprila 1952, 
ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Beltinci v okraju 
Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LIPOVCI 

Signatura: PAM/0393 

Kraj: Lipovci 
Količina: 12 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, zbora volilcev 1951; poročilo o delu krajevnega odbora ZMS 
1945; seznami: invalidov, vojnih sirot, oseb, ki so bile odvedene v internacijo, 
mobiliziranih, nepreskrbljenih družin, katerih družinski člani so v jetništvu, oseb, ki se niso 
vrnile iz ujetništva 1945, nezakonskih otrok, sirot 1948, vojaških obveznikov 1947, 1949–
1950, za cepljenje 1950; statistični popisi: kmetijskega orodja, strojev, sadnega drevja, 
vinske trte, živine 1945, števila družin in družinskih članov 1948; pravila Krajevne gostilne 
v Lipovcih 1948; dovoljenja: obrtna in gradbena 1950; volilni imeniki; dopisi, okrožnice, 
navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1945–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, posebej so ločeni zapisniki in 
volilni imeniki.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Lipovci sodilo v 
KLO Beltinci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Lipovci ustanovljen KLO 
Lipovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Lipovci. V tej sestavi je KLO 
Lipovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti ponovno 
prenesene na ObLO Beltinci v okraju Murska Sobota.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LOGAROVCI 

Signatura: PAM/0226 

Kraj: Logarovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Agrarne zadeve: odločbe o razlastitvi zemljišč 1947; popisi zapuščin 1946; odločbe o 
imenovanju skrbnika premoženja 1951; gradbene zadeve 1948–1951; okrožnice in seznami 
o cepljenju otrok proti davici in kozam 1952; dopisi o zaščitnem cepljenju živali 1951–1952; 
setveni načrti 1948; okrožnice in navodila o zatiranju koloradskega hrošča 1951; popravki 
volilnih imenikov 1952; delovodniki 1945–1946, 1950–1952; dopisi, okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Ljutomer. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Logarovci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Logarovci, ki je delovala v okraju Ljutomer. 
Sedež KLO je bil v Logarovcih, sestavljali pa so ga k. o. in naselje Berkovci ter k. o. 
Logarovci z naselji Berkovski Prelogi, Gajševci, Kokoriči in Logarovci. Septembra istega 
leta je bila z izdajo novega Zakona o upravni razdelitvi LRS upravnoteritorialna pristojnost 
KLO Logarovci skrčena na k. o. Logarovci in že omenjena naselja v njem, Berkovci pa so 
bili priključeni h KLO Bolehnečici. S sprejetjem Zakona o upravni razdelitvi LRS februarja 
1948 je upravna pristojnost KLO Logarovci zopet segala na del k. o. Berkovci in na del 
naselja Berkovci, imenovanega Berkovski Prelogi, ter na k. o. Logarovci in naselja Gajševci, 
Kokoriči in Logarovci. V takšni sestavi je KLO deloval do ukinitve aprila 1952, ko so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Križevci pri Ljutomeru v okraju 
Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LOKAVCI 

Signatura: PAM/0451 

Kraj: Lukavci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1950–1951 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1950–1951; finančna dokumentacija 1950–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo je bilo izločeno iz gradiva fonda KLO Ključarovci pri Ljutomeru, ki ga je 
leta 1963 predal arhivu SO Ljutomer. Ime fonda je KLO Lokavci, ker je v zakonih o upravni 
razdelitvi LRS od 1945 do 1952 kot ime kraja oziroma ime upravnoteritorialne enote 
navedeno Lokavci v okraju Ljutomer.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Lokavci (Lukavci) skupaj s k. o. Cezanjevci in Ključarovci ter naselji Cezanjevci, Grabe in 
Ključarovci sestavni del KLO Cezanjevci v okraju Ljutomer. Takšna upravna ureditev je 
veljala le do septembra istega leta, ko je bil s spremembo zakonske ureditve ustanovljen 
KLO Lokavci s sedežem v naselju Lokavci. Obsegal je k. o. Lokavci in naselje Lokavci. V 
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takšni sestavi je deloval do aprila leta 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Križevci pri Ljutomeru v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR LUCOVA 

Signatura: PAM/0228 

Kraj: Lucova 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1949; evidenca psov 1945; obvestila o tečajih za tesarje in mizarje 
1946; potrdila o vpisu v volilni imenik ter odloki o imenovanju poslancev za volitve v 
republiško skupščino 1946; vojaške zadeve: seznami nabornikov 1946, veterinarski pregledi 
vojaških konj 1945; seznami: izdanih živilskih nakaznic 1947, licenciranih rejcev žrebcev 
1947; okrožnice in navodila o obveznem zatiranju škodljivcev na sadnem drevju 1946; 
volilni imeniki 1945; delovodniki 1947–1951; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 arhivu predal SO Murska Sobota. Delovodnik KLO 
Lucova 1949–1951 se deloma nanaša na fond KLO Šulinci. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Lucova sestavni del upravnoteritorialne enote KLO Gor. Petrovci v okraju Murska Sobota. 
Z izdajo novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bil za kraj 
Lucova ustanovljen KLO Lucova s sedežem v naselju Lucova. Obsegal je k. o. in naselje 
Lucova. Deloval je do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in je njegovo območje prešlo v 
upravno pristojnost KLO Šulinci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MAČKOVCI 

Signatura: PAM/0229 

Kraj: Mačkovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1949–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1949–1952; odločbe o: prenosu pristojnosti nad okrajno žago z okrajnega 
na krajevni ljudski odbor 1950, imenovanju skrbnikov mladoletnim osebam 1950–1951, 
izdaji obrtnih dovoljenj 1950–1951; izročilne in kupne pogodbe 1951; okrožnice 1950–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Mačkovci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Mačkovci v okraju Murska Sobota. Sedež 
KLO je bil v Mačkovcih. Obsegal je k. o. in naselja Dankovci, Mačkovci, Otovci in Prosečka 
vas. S sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bilo 
območje upravne pristojnosti KLO skrčeno le na k. o. in naselje Mačkovci. Oktobra leta 
1949 so mu bili priključeni še k. o. in naselji Kuštanovci in Otovci. V takšni sestavi je 
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deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Mačkovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MALA POLANA 

Signatura: PAM/0230 

Kraj: Mala Polana 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Volilni zapisniki 1947; pritožbe na odločbe o obveznem odkupu in oddaji kmetijskih 
pridelkov 1950; zaključni računi 1945–1950; seznami: revežev 1946, davkoplačevalcev 
1950–1951, upravičencev do živilskih nakaznic in bonov za živila, članov pomožne ljudske 
milice in podatki o njih 1949, 1951; setveni plani 1948, mesečna poročila in plani dela KLO 
1949; zaupni spisi 1951; delovodnik zaupne in strogo zaupne pošte 1951–1952, delovodniki 
1949–1952; dopisi, navodila in okrožnice oblastnih organov 1945–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Mala 
Polana sestavni del upravnoteritorialne enote KLO Polana s sedežem v Veliki Polani v 
okraju Lendava. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je septembra 1946 začela 
veljati nova, po kateri je bil za kraj Mala Polana ustanovljen KLO Mala Polana v okraju 
Lendava. Sedež je bil v naselju Mala Polana. Sestavljala sta ga k. o. in naselje Mala Polana. 
V takšni sestavi je KLO deloval do ukinitve aprila 1952, ko so bile upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Polana s sedežem v Veliki Polani v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MARENBERG 

Signatura: PAM/0290 

Kraj: Radlje ob Dravi 
Količina: 14 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; odločbe: o podelitvi denarnih podpor 1947, stanovanjske 
komisije 1947–1950, o zaposlitvi 1950; sklepi o ocenitvi vojne škode 1946, seznam 
prejemnikov odločb o zaplembi premoženja 1945; pritožbe na odloke okrajne zaplembene 
komisije 1945; karakteristike in poizvedovanja 1945–1946; seznam posestnikov, ki jih je 
treba izseliti ob morebitni gradnji hidroelektrarne v Zg. Vižingi 1946; preskrba z 
nakaznicami za živila, mleko, obutev, tekstilije, drva, gnojila, petrolej in bencin 1945–1950; 
obvezna oddaja in odkup kmetijskih pridelkov in živali 1945–1951; plani setve in žetve ter 
njuna realizacija 1947–1948; izsekovanje gozdov v obmejnem pasu 1947; spisi o: zaščitnem 
cepljenju ljudi in živali, zatiranju nalezljivih bolezni, 1945–1951; matične zadeve: potrdila o 
državljanstvu, obvestila o rojstvih in smrti, 1945–1951; vojaške zadeve: seznami 
nabornikov, poizvedovanje po prebivališču vojaških zavezancev, vloge za demobilizacijo 
in oprostitev hranilcev služenja vojaščine 1946–1948; obrtna dovoljenja 1945–1951; seznami 
imetnikov dvokoles 1947; podatki o odbornikih 1949; popisi uživalcev invalidnin, socialno 
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ogrožene mladine, sirot padlih borcev ter otrok, odraslih in družin, potrebnih varstva 
države 1945–1951; volilni imeniki 1945–1949; delovodniki 1947–1949, indeks k delovodniku 
1950; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Marenberg 
(Radlje ob Dravi) oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Marenberg v okraju Prevalje. 
Sedež je bil v naselju Marenberg. Obsegal je k. o. Marenberg z naselji Dobrava in 
Marenberg ter k. o. in naselja Sp. Vižinga, Sv. Janž, Sv. Trije Kralji in Zg. Vižinga. 
Septembra istega leta je izšel nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem se je ozemlje 
KLO skrčilo na k. o. Marenberg z naselji Dobrava in Marenberg ter na k. o. in naselji Sv. 
Trije Kralji in Zg. Vižinga. Z novim Zakonom o upravni razdelitvi LRS februarja 1948 je 
KLO deloval v okraju Dravograd, upravnoteritorialna pristojnost pa je zopet segala na 
območje iz aprila 1946, le da sta bila spremenjena ime k. o. Št. Janž in naselja Št. Janž nad 
Marenbergom. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Radlje ob Dravi v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MARKIŠAVCI  

Signatura: PAM/0425 

Kraj: Markišavci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1947 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal ahivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Markišavci v upravni pristojnosti MLO Murska Sobota v okraju Murska Sobota. Takšna 
upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je septembra istega leta začela veljati nova, po 
kateri je bil ustanovljen KLO Markišavci s sedežem v Markišavcih. Obsegal je k. o. in 
naselje Markišavci. V takšni sestavi je KLO deloval do oktobra 1949, ko je bil s sprejetjem 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravni razdelitvi LRS ukinjen in 
priključen h KLO Nemčavci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MARKOVCI 

Signatura: PAM/0234 

Kraj: Markovci  
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe o: imenovanju skrbnika mladoletni osebi 1947–1951, 
o podelitvi obrti 1947; letna poročila o izvršenih gradnjah v privatnem in zadružnem 
sektorju 1951; vojaške zadeve: seznami nabornikov, organiziranje predvojaške vzgoje, 
preskrba vojske z obutvijo 1945–1950; plani odkupa in oddaje kmetijskih pridelkov in živali 
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1945–1951; zemljiški listi za skupna gospodarstva 1947; delovodnik 1949–1952; zaupni 
delovodnik 1948; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Markovci sestavni del KLO Šalovci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna razdelitev je 
veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po 
katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Markovci v okraju Murska 
Sobota. Sedež KLO je bil v Markovcih. Obsegal je k. o. in naselje Markovci. V takšni sestavi 
je KLO Markovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Šalovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MARTINJE 

Signatura: PAM/0235 

Kraj: Martinje 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1947; gradbeno dovoljenje 1946; vabila vojaškim zavezancem 1946; 
popis in ocenitev zapuščine 1946; seznami upravičencev do živilskih nakaznic 1948; odkup 
žit 1948; delovodnik 1947–1949; spisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Martinje sestavni del KLO Ženavlja v okraju Murska Sobota. Takšna upravna razdelitev je 
veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po 
katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Martinje v okraju Murska 
Sobota. Sedež KLO je bil v Martinju. Obsegal je k. o. in naselje Martinje. Deloval je do 
oktobra 1949, ko je bil po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravni 
razdelitvi LRS ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na KLO Trdkova v 
okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MARTJANCI 

Signatura: PAM/0236 

Kraj: Martjanci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1952; odločba o ustanovitvi krajevnega mlina in predajna pogodba 
za mlin 1951; obrtna in gradbena dovoljenja 1951–1952; delovodniki 1947–1952; dopisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Martjanci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Martjanci v okraju Murska Sobota. Sedež KLO 
je bil v Martjancih. Obsegal je k. o. in naselja Lukačovci, Martjanci, Mlajtinci, Moravci in 
Noršinci. Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra 1946, ko je bil sprejet nov 
Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bilo območje upravne pristojnosti KLO 
skrčeno na k. o. in naselje Martjanci ter na del k. o. Nemčavci in del naselja Nemčavci. V 
takšni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Martjanci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MATJAŠOVCI 

Signatura: PAM/0426 

Kraj: Matjaševci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946, 1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946, 1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Matjašovci (Matjaševci) sestavni del upravnoteritorialne enote KLO Kuzma v okraju 
Murska Sobota. Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra 1946, ko je bil s 
sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS ustanovljen KLO Matjašovci s sedežem 
v istoimenskem naselju. Obsegal je k. o. in naselje Matjašovci. Deloval je do oktobra 1949, 
ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na KLO Dolič v okraju Murska 
Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MELE - ŠRATOVCI 

Signatura: PAM/0344 

Kraj: Šratovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1952; odkup kmetijskih pridelkov in živine s seznami zavezancev 
1946–1952; plan oddaje lesa 1950; plan gozdne proizvodnje 1950; volilni imenik 1946; 
zaupni delovodnik 1947–1952; evidenca obiskov v KLO 1949–1951; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1975 predal arhivu SO Gor. Radgona. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so bila naselje in k. o. Mele 
sestavni del KLO Gor. Radgona, k. o. in naselje Šratovci pa sestavni del KLO Slatina 
Radenci v okraju Radgona. Takšna upravna ureditev je veljala le do septembra istega leta, 
ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil formiran KLO Mele - 
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Šratovci s sedežem v naselju Šratovci. Obsegal je k. o. in naselje Mele ter del k. o. in del 
naselja Šratovci, del območja Šratovcev pa je bil v upravni pristojnosti KLO Radenci. V 
takšni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene delno na LOMO Radgona (za območje naselja in k. o. Mele), delno 
pa na ObLO Radenci (za k. o. in naselje Šratovci) v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MELINCI 

Signatura: PAM/0384 

Kraj: Melinci 
Količina: 9 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, zbora volilcev 1951, članov KLO, OF, ZMS, AFŽ, RK 
Slovenije in gasilcev 1949; seznami: agrarnih interesentov 1946, vojaških obveznikov 1952; 
obvezna oddaja pridelkov in živine 1947–1951; statistični popis živine 1951; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik: navadni 1947–1952, zaupni 
1947–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Melinci sodilo v 
KLO Ižakovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Melinci ustanovljen KLO 
Melinci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Melinci. V tej sestavi je KLO 
Melinci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse njegove upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Beltinci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MEŽICA 

Signatura: PAM/0237 

Kraj: Mežica 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej Krajevnega odbora OF Mežica 1950; narodna imovina: zapisniki o 
poslovanju z narodno imovino ter o popisu in oceni razlaščenega in zaplenjenega 
premoženja, odločbe o razlastitvi zemljišč, pregled razdelitve zemljišč 1946–1951; agrarne 
zadeve: odločbe o razpolaganju z zemljišči in o zamenjavi zemljišč, seznami zemljišč, ki so 
izvzeta iz zakona o agrarni reformi, pregled razdelitve razlaščenega in zaplenjenega 
premoženja 1946–1947; matične zadeve: prijave rojstev, smrti in porok 1946; vojaške 
zadeve: seznami vojaških zavezancev, zapisniki in vloge za demobilizacijo 1945–1948; 
obrazci s podatki o odbornikih 1945–1951; gradbene zadeve 1948–1951; volilni imeniki 
1949; delovodniki 1946–1951; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah, delno pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal arhivu leta 1959 ObLO Ravne na Koroškem, delovodnike 
1946–1951 pa leta 1977 KS Mežica.  
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Mežica 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Mežica s sedežem v naselju Mežica. Delovala je 
v okraju Prevalje. Obsegala je k. o. in naselja Lom, Mežica, Onkraj Meže, Plat in Takraj 
Meže. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je bila že septembra istega leta 
določena nova s sprejetjem Zakona o upravni razdelitvi LRS. Novost pri tokratni upravni 
razdelitvi je bila, da je upravna pristojnost KLO zajela še naselje Sv. Jurij v k. o. Takraj 
Meže. Februarja 1948 je bila upravna razdelitev LRS na novo določena, in sicer je KLO 
Mežica deloval v okraju Dravograd, KLO pa je, poleg omenjenega, obsegal še del naselja 
Volinjak v k. o. Onkraj Meže. Junija 1950 je bil Okraj Dravograd preimenovan v Okraj 
Slovenj Gradec, sam KLO Mežica pa je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko 
je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Mežica v okraju 
Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MISLINJA 

Signatura: PAM/0239 

Kraj: Mislinja 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe o: razlastitvi 1949–1951, imenovanju skrbnika 
mladoletni osebi 1948; vojna škoda: potrdila o vložitvi prijave za vojno škodo 1945; 
zemljiški listi skupnih gospodarstev 1947; seznami agrarnih interesentov in kolonistov; 
gradbene zadeve 1949–1951; tehnični elaborat za gradnjo enorazredne ljudske šole v 
Mislinjskem jarku 1949; obrazci s podatki o odbornikih 1951; imenska in stvarna kazala k 
delovodnikom 1949–1951; delovodniki 1947–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal arhivu SO Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Kraj Mislinja je bil po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz 
septembra 1945 sestavni del okraja Šoštanj, od marca 1946 pa okraja Prevalje. Po Zakonu o 
upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Mislinja oblikovana upravnoteritorialna 
enota KLO Mislinja. Obsegala je k. o. Mislinja in naselja v njej Komisija, Mala Mislinja, 
Mislinjski Št. Ilj, Tolsti Vrh in Velika Mislinja ter k. o. Št. Ilj pod Turjakom z naselji Dovže, 
Razborca, Straže in Št. Ilj pod Turjakom. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko 
je bila že septembra istega leta določena nova s sprejetjem novega Zakona o upravni 
razdelitvi LRS. Po njej je bilo območje KLO Mislinja s sedežem v naselju Velika Mislinja 
skrčeno na del k. o. Mislinja z delom naselja Tolsti Vrh in naseljem Velika Mislinja. Od 
februarja 1948 je KLO Mislinja deloval v okraju Dravograd, upravna razdelitev pa je ostala 
nespremenjena. Od oktobra 1949 je bilo v KLO vključeno še naselje Komisija, od junija 1950 
pa je KLO deloval v okraju Slovenj Gradec. V nespremenjeni sestavi je nato deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Mislinja v okraju Slovenj Gradec. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MLAJTINCI - LUKAČOVCI 

Signatura: PAM/0242 

Kraj: Mlajtinci 

Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947; odločbe o: odkupu klavne živine 1947, razlastitvi zemljišč 1947; 
obrtna dovoljenja 1947; delovodnik 1948–1949; okrožnice in navodila oblastnih organov 
1946–1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno deloma po delovodnih številkah, deloma pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so bili k. o. in naselji 
Lukačovci in Mlajtinci v upravni pristojnosti KLO Martjanci v okraju Murska Sobota. 
Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je septembra istega leta začela veljati 
nova, po kateri je bil ustanovljen KLO Mlajtinci - Lukačovci s sedežem v Mlajtincih. 
Obsegal je k. o. in naselji Lukačovci in Mlajtinci. Sprejetje novega Zakona o upravni 
razdelitvi LRS februarja 1948 je prineslo to novost, da so KLO poleg k. o. in naselja 
Mlajtinci sestavljali del k. o. in del naselja Lukačovci, del Lukačovcev pa je bil v sestavi 
KLO Noršinci. KLO Mlajtinci - Lukačovci je deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so 
bile njegove upravne pristojnosti prenesene na KLO Noršinci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MORAVCI 

Signatura: PAM/0243 

Kraj: Moravske Toplice 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe: kazenske 1948, o razlastitvi zemljišč 1948; 
dovoljenja: obrtna 1948–1951, gradbena 1947–1952; kupne in menjalne pogodbe 1951; sklep 
Državne arbitraže pri vladi LRS o zavrnitvi uvedbe postopka za prisilno izterjavo denarnih 
sredstev 1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Moravci v upravni pristojnosti KLO Martjanci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev še ni prav zaživela, ko je bil že septembra istega leta sprejet nov Zakon o 
upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Moravci s sedežem v Moravcih. 
Obsegal je k. o. in naselje Moravci. V takšni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Martjanci v okraju Murska 
Sobota. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MORJE 

Signatura: PAM/0244 

Kraj: Morje 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Odločbe: o razlastitvi posestev 1947, o imenovanju skrbnika mladoletni osebi 1949, 
stanovanjske komisije 1949; popisi in ocenitve zapuščin 1945–1947; prijave in ocenitve 
vojne škode 1945–1946; gradbena in uporabna dovoljenja 1947–1949; realizacija plana 
odkupa živil 1947–1949; statistične pole za popis: upravičencev do živilskih nakaznic, 
živine, sadnega drevja in vinogradov, cepljenih otrok, koles, zasebnih kmečkih 
gospodarstev 1946–1947; poročila o poteku obdelave zemljišč in jesenske setve 1947; volilni 
imeniki 1945–1948; delovodniki 1947–1949; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 
1945–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno deloma po delovodnih številkah, deloma pa vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje Morje 
skupaj s k. o. in naseljema Fram in Ješenca v upravni pristojnosti KLO Fram v okraju 
Slovenska Bistrica. Z zakonsko spremembo septembra istega leta je bila ustanovljena 
upravnoteritorialna enota KLO Morje s sedežem v naselju Morje. Obsegala je k. o. in 
naselje Morje. Z zakonsko spremembo februarja 1948 je sestava KLO ostala nespremenjena, 
le da je odslej deloval v okraju Maribor okolica. KLO je bil ukinjen oktobra 1949, ko so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na KLO Fram v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MOSTJE 

Signatura: PAM/0256 

Kraj: Mostje/Hidvég 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1951 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1949, o pridelanih količinah vina in žganja po pridelovalcih 1951; 
odločbe o: razlastitvi zemljišč, podelitvi in odvzemu zemljišč po Zakonu o agrarni reformi 
1949, določitvi skrbnikov premoženja po zapuščinskih obravnavah, obvezni oddaji klavne 
živine, podelitvi denarnih podpor, kaznovanju v upravnem in kazenskem postopku 1949–
1951; gradbene zadeve 1950; dopisi in seznami o cepljenju otrok proti nalezljivim boleznim 
1950–1951; osebne izkaznice za dvolastnike 1947; okrožnice in navodila o zatiranju 
škodljivcev 1947; seznami davkoplačevalcev 1951; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1946–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Mostje 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Mostje v okraju Lendava. Obsegala je k. o. in 
naselja Banuta, Genterovci, Kamovci, Mostje in Radmožanci. Takšna upravna razdelitev še 
ni prav zaživela, ko je že septembra istega leta s sprejetjem novega Zakona o upravni 
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razdelitvi LRS začela veljati nova, po kateri je bilo območje upravne pristojnosti KLO 
Mostje razdeljeno na dve upravnoteritorialni enoti, in sicer na KLO Novo Mostje s sedežem 
v Novem Mostju in na KLO Staro Mostje s sedežem v Starem Mostju. Obsegala sta po del 
k. o. Mostje ter vsak zase naselji Novo Mostje in Staro Mostje. Februarja 1948 je bilo 
območje zopet združeno v KLO Mostje s sedežem v Novem Mostju. Obsegal je k. o. Banuta 
z naseljem Banuta, del k. o. in del naselja Genterovci ter k. o. Mostje z naselji Novo Mostje 
in Staro Mostje. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na LOMO Lendava v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MOŠČANCI 

Signatura: PAM/0245 

Kraj: Moščanci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; obrtna dovoljenja 1950; delovodnik 1947–1948; dopisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1950.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Moščanci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Moščanci v okraju Murska Sobota. Sedež KLO 
je bil v Moščancih. Obsegal je k. o. in naselja Dolina, Moščanci in Pečarovci. S sprejetjem 
novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bilo območje upravne 
pristojnosti KLO skrčeno na k. o. in naselje Moščanci. Z zakonsko spremembo oktobra leta 
1949 sta bila v KLO Moščanci priključena še k. o. in naselje Dankovci. V takšni sestavi je 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Mačkovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MOTOVILCI 

Signatura: PAM/0427 

Kraj: Motovilci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1947 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Motovilci v upravni pristojnosti KLO Gor. Lendava v okraju Murska Sobota. Takšna 
upravna razdelitev je veljala le do septembra 1946, ko je bila s sprejetjem novega Zakona o 
upravni razdelitvi LRS ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Motovilci s sedežem v 
Motovilcih. Obsegala je k. o. in naselje Motovilci. Delovala je do oktobra 1949, ko je bila 
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ukinjena in so bile njene upravne pristojnosti prenesene na KLO Dol. Slaveči v okraju 
Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MOTVARJEVCI 

Signatura: PAM/0246 

Kraj: Motvarjevci/Szentlászló 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1949–1951; obrtna dovoljenja 1947, 1951; delovodnik 1949–1952; dopisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Motvarjevci v sestavi upravnoteritorialne enote KLO Kobilje v okraju Lendava. Takšna 
upravna razdelitev LRS je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o 
upravni razdelitvi LRS, po katerem je bila iz k. o. in naselja Motvarjevci oblikovana 
upravnoteritorialna enota KLO Motvarjevci s sedežem v Motvarjevcih. V takšni obliki je 
KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Prosenjakovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MURSKI ČRNCI 

Signatura: PAM/0248 

Kraj: Murski Črnci 
Količina: 1 arhivska škatla  
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe o: odmeri dohodnine 1952, odvzemu imunitete 
odborniku 1952, imenovanju skrbnika mladoletni osebi 1949; obrtna dovoljenja 1949; 
gradbene zadeve 1949–1950; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1948–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Murski Črnci v upravni pristojnosti MLO Murska Sobota v okraju Murska Sobota. Takšna 
upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je septembra istega leta začela veljati nova, po 
kateri je bil ustanovljen KLO Murski Črnci s sedežem v Murskih Črncih. Obsegal je k. o. in 
naselje Murski Črnci. V takšni sestavi je KLO deloval do oktobra 1949, ko je bil s sprejetjem 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravni razdelitvi LRS ukinjen in 
priključen h KLO Satahovci v okraju Murska Sobota. 



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 172 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MURSKI PETROVCI 

Signatura: PAM/0249 

Kraj: Murski Petrovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Določitev matičnih okolišev 1947–1948; zapuščinske zadeve: vabila za ocenitev zapuščin 
1948; gradbena dovoljenja 1948; seznami zaplenjenega premoženja 1949; posek gozdov v 
jugoslovanskem obmejnem pasu 1947; vabila za vpis v kmetijske šole 1949; dopisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1947–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Murski Petrovci v upravni pristojnosti KLO Gederovci v okraju Murska Sobota. Septembra 
istega leta je začela veljati nova, po kateri je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota 
KLO Murski Petrovci s sedežem v Murskih Petrovcih. Obsegala je k. o. in naselje Murski 
Petrovci. V takšni sestavi je KLO deloval do oktobra 1949, ko je bil s sprejetjem Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o upravni razdelitvi LRS ukinjen in priključen h KLO 
Sodišinci v okraju Muska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MURŠČAK 

Signatura: PAM/0250 

Kraj: Murščak 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; volilno gradivo: volilni imeniki, odločbe o imenovanju 
odbornikov, zapisniki o delu volilnega odbora, potrdila o prijavi kandidature 1945–1950; 
zaupni delovodnik 1951–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1975 predal arhivu SO Gor. Radgona. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bilo območje Murščaka v 
upravni pristojnosti KLO Kapela v okraju Radgona. Septembra istega leta je bila 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Murščak s sedežem v naselju Murščak. 
Sestavljali so jo del k. o. Hrašenski Vrh z naseljem Hrašenski Vrh ter k. o. in naselji Murski 
Vrh in Murščak. Februarja 1948 je bilo območje upravne pristojnosti KLO razširjeno na del 
k. o. Hrašenski - Rački Vrh z delom naselja Hrašenski - Rački Vrh, na del k. o. Murski Vrh - 
Zasadi z delom naselja Murski Vrh - Zasadi ter na del k. o. Murščak z naseljem Murščak. 
Del Hrašenskega - Račkega Vrha in del Murščaka je bil v upravni pristojnosti KLO 
Rihtarovci - Turjanci. Oktobra leta 1949 sta bila h KLO Murščak priključena še naselje Rački 
Vrh in del k. o. Murščak iz ukinjenega KLO Rihtarovci - Turjanci, ki je bil razdeljen med 
naslednje KLO: Murščak, Radenci in Kapela. V takšni sestavi je KLO Murščak deloval do 
ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Radenci v 
okraju Ljutomer.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR MUTA 

Signatura: PAM/0251 

Kraj: Muta 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1949–1951 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Obrazci s podatki o odbornikih KLO 1949; pregled razdelitve razlaščenega in 
zaplenjenega premoženja 1951; razlastitev zemljišč zaradi gradnje ceste Dravograd–Muta 
1951; delovodnik 1949–1951, indeks k delovodniku 1949–1951; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno deloma po delovodnih številkah, deloma pa vsebinsko. 

Historiat ustvarjalca: Za kraj Muta je bila po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Muta s sedežem na Muti v okraju Prevalje. 
Obsegala je k. o. in naselje Sp. Gortina, k. o. Sp. in Zg. Muta z naseljem Muta ter k. o. in 
naselji Vrata in Zg. Gortina. Po novi upravni razdelitvi je bilo območje KLO Muta skrčeno 
na k. o. Sp. in Zg. Muta z naseljem Muta, ki pa je bilo od februarja 1948 razdeljeno na 
naselji Sp. Muta in Zg. Muta. KLO je odslej deloval v okraju Dravograd. Oktobra 1949 je 
znova prišlo do spremembe v upravni razdelitvi, in sicer sta bila območju priključena še 
del k. o. in del naselja Sv. Primož nad Muto, medtem ko je bil del tega območja v upravni 
pristojnosti KLO Pernice - Jernej. KLO Muta je deloval v okraju Slovenj Gradec od junija 
1950 do ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Muta v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR NEDELICA  

Signatura: PAM/0252 

Kraj: Nedelica 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1949–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Odločbe o: obveznem odkupu žit 1951, upravnem kaznovanju 1950, sprejemu vajencev 
v učno dobo 1950, obvezni oddaji mleka in mlečnih izdelkov 1951; sklep okrajnega sodišča 
v Dol. Lendavi o ocenitvi zaplenjenega premoženja 1949; dopisi o: organiziranju cepljenja 
otrok proti nalezljivim boleznim 1950, obveznem zaščitnem cepljenju živali 1949–1950; 
vabila vojaškim zavezancev za nabor 1950; gradbene zadeve 1950–1951; seznami 
zavezancev za plačilo vodnega prispevka za vodno skupnost 1951–1952; finančna 
dokumentacija za izdelavo proračunov 1950–1952; register prebivalcev KLO ter evidenca 
prijavljenih in odjavljenih oseb 1950; delovodnik 1951–1952; dopisi, okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1950–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Nedelica skupaj s k. o. in naselji Gomilica, Lipa, Renkovci in Turnišče sestavni del KLO 
Turnišče v okraju Lendava. Septembra istega leta je bil formiran KLO Nedelica s sedežem v 
naselju Nedelica. Obsegal je k. o. in naselje Nedelica. V takšni sestavi je deloval do aprila 
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1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Turnišče 
v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR NEMČAVCI 

Signatura: PAM/0253 

Kraj: Nemčavci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe o: odpovedi službe 1951, odmeri davka 1952; 
dovoljenja za sečnjo lesa 1952; delovodnik 1951–1952; dopisi, okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1951–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bilo območje k. o. in 
naselja Nemčavci v upravni pristojnosti MLO Murska Sobota v okraju Murska Sobota. 
Septembra istega leta je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Nemčavci s 
sedežem v Nemčavcih. Sestavljala sta ga del k. o. in del naselja Nemčavci, del Nemčavcev 
pa je bil v upravni pristojnosti KLO Martjanci. Do spremembe je znova prišlo oktobra 1949, 
ko je bilo v KLO priključeno še območje k. o. in naselja Markišavci ukinjenega KLO 
Markišavci. V takšni sestavi je KLO Nemčavci deloval do ukinitve aprila 1952, ko so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Martjanci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR NERADNOVCI 

Signatura: PAM/0254 

Kraj: Neradnovci 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1949 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1947; naročilo semen za spomladansko setev 1949; odločbe o: 
obveznem odkupu klavne živine 1947, določitvi skrbnika premoženja 1948; dopisi o  
zaščitnem cepljenju živali proti steklini 1947; delovodnika 1947–1952; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1946–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah, delno pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. Delovodnik 1949–
1952 se nanaša tudi na fond KLO Ženavlje. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Neradnovci v upravni pristojnosti KLO Ženavlje v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev ni prav zaživela. Septembra 1946 je bil ustanovljen KLO Neradnovci s sedežem 
v Neradnovcih. Obsegal je k. o. in naselje Neradnovci. Deloval je do oktobra 1949, ko je bil 
ukinjen in so bile vse pristojnosti prenesene na KLO Ženavlje v okraju Murska Sobota. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR NORŠINCI 

Signatura: PAM/0255 

Kraj: Noršinci 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe: o razlastitvi posesti 1946, stanovanjske komisije 
1949, o registraciji državne sedlarske delavnice 1950, o odjavah obrti 1948; rezultati popisa 
prebivalstva 1948; sklepi o zaplembah premoženja 1949; gradbene zadeve 1946–1951; 
obrtna in gradbena dovoljenja 1947–1950; register živinskih potnih listov 1947–1952; 
gospodarski in zemljiški listi za kmečka gospodarstva 1947–1951; register posestnikov 
1951; delovodniki 1946–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodniku, delno pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Noršinci v upravni pristojnosti KLO Martjanci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev še ni prav zaživela, ko je bil septembra istega leta sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bil ustanovljen KLO Noršinci s sedežem v Noršincih. Obsegal 
je k. o. in naselje Noršinci. Februarja 1948 je bilo območje KLO razširjeno še na del k. o. in 
del naselja Lukačovci, oktobra 1949 pa na območje ukinjenega KLO Mlajtinci - Lukačovci, 
in sicer za k. o. in naselji Lukačovci in Mlajtinci. KLO je deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Martjanci v okraju 
Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ODRANCI 

Signatura: PAM/0258 

Kraj: Odranci 
Količina: 11 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1952; odločbe o: podelitvi obrtnih dovoljenj 1946–1949, postavitvi 
skrbnika mladoletnim osebam 1948, denarnih podporah 1952, kaznovanju v upravnem in 
kazenskem postopku 1947–1950; spisi v zvezi z odkupom živine in kmetijskih pridelkov, 
zatiranjem škodljivcev, zaščitnim cepljenjem ljudi in živali pred nalezljivimi boleznimi, 
plani setve kmetijskih in industrijskih rastlin, posvojitvijo bosanskih sirot in šolanjem sirot 
1946–1952; seznami kolonistov, ki se nameravajo izseliti v Vojvodino 1946; vojaške zadeve: 
seznami vojaških zavezancev 1946–1951, vloge za odpust hranilcev družine iz vojske in za 
priznanje statusa hranilca družine 1946, seznami demobilizirancev 1947, poizvedbe po 
vojaških zavezancih 1948; potrdila o državljanstvu 1946–1948; gradbene zadeve 1950–1952; 
statistične pole za popis živine, perutnine in čebeljih panjev, sadnega drevja in vinogradov, 
orodja in kmetijskih strojev 1949–1951; izkazi površin in zemljiški listi skupnih 
gospodarstev 1947; proračuni 1950–1951; delovodniki 1945–1952; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 arhivu predal SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Odranci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Odranci v okraju Lendava. Sedež KLO je bil v 
naselju Odranci. Obsegal je k. o. in naselje Odranci. V nespremenjeni sestavi je deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Črenšovci v 
okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR OPLOTNICA 

Signatura: PAM/0259 

Kraj: Oplotnica 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; odločbe: stanovanjske komisije 1947–1949, o zaplembi 
premoženja 1946–1950, o priznanju očetovstva 1950, o določitvi upravitelja nepremičnin 
1951, o razglasitvi za mrtve 1947–1949, o postavitvi skrbnika osebam 1948; matične zadeve: 
izdaja domovinskih listov, smrtovnice in prijave smrti, potrdila o rojstvih in prebivališčih, 
določitev matičnih okolišev 1945–1951; vojaške zadeve: seznami vojaških zavezancev in 
demobilizirancev, predvojaška vzgoja 1947–1951; gradbena dovoljenja 1947; spisi o: lovski 
upravni hiši v Oplotnici 1952, kolonizaciji bosanskih otrok, pokojninah vdov padlih borcev, 
revnih, invalidih, sirotah in otrocih, potrebnih varstva države 1945–1952; setveni plani in 
plani odkupa ter oddaje kmetijskih pridelkov in živali 1945–1951; navodila in seznami za 
cepljenje ljudi proti nalezljivim boleznim ter zaščito živali in kmetijskih rastlin proti 
škodljivcem 1945–1951; delovodniki 1945–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah; vpisi delovodnika iz leta 1952 
se nanašajo tudi na ObLO Oplotnica. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila v celjskem okrožju za 
kraj Oplotnica oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Oplotnica v okraju Konjice. 
Sedež KLO je bil v Oplotnici. Obsegal je k. o. in naselje Božje, k. o. Brezje z naselji Brezje, 
Kovaški Vrh in Slakova, k. o. in naselje Koritno, k. o. Okoška vas z naseljema Okoška Gora 
in Okoška vas (Ugovec), k. o. Oplotnica z naselji Čadram, Gorica, Lačna Gora, Malahorna, 
Markečica in Oplotnica ter k. o. Zlogona Gora z naselji Straža, Zlogona Gora in Zlogona 
vas. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je bila že septembra istega leta s 
sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS določena nova. Območje upravne 
veljavnosti KLO Oplotnica je bilo nekoliko skrčeno. Po novem ga je sestavljal le del k. o. 
Oplotnica z naselji Gorica, Lačna Gora, Malahorna, Markečica in Oplotnica, medtem ko sta 
bila del k. o. Oplotnica in k. o. Zlogona Gora z naselji priključena h KLO Čadram. Od 
februarja 1948 je KLO Oplotnica deloval v okraju Poljčane, upravna razdelitev pa se je 
spremenila pri naseljih dela k. o. Oplotnica, in sicer je obsegal še del naselja Čadram, pri 
naselju Lačna Gora pa je obsegal le del tega naselja. V takšni sestavi je deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Oplotnica 
v okraju Maribor okolica. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR OREHOVA VAS 

Signatura: PAM/0260 

Kraj: Orehova vas 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1948–1952; odločbe: stanovanjske komisije 1948–1952, o obveznih 
prevozih za gozdno upravo 1948, o obvezni prodaji kmetijskih pridelkov 1951; sklepi 
sodišča o vknjižbi lastninske pravice do zemljišč 1951; obrtni listi in dovoljenja, popisi 
obrtnikov 1948–1952; gradbena in uporabna dovoljenja, razpisi komisij za ogled 
novogradenj, gradbene zadeve 1946–1952; spisi v zvezi s cepljenjem otrok 1946–1951; plani 
in poročila o setvi ter ugotavljanje hektarskih donosov 1948–1951; evidenca izdanih 
samskih listov 1951; seznami nabornikov 1948; uveljavljanje invalidnin in denarnih podpor 
1948–1951; poizvedbe o delu na črno 1952; statistične pole za popis živine, perutnine in 
čebeljih panjev, kmetijskih gospodarstev 1947–1950; volilni imeniki 1945–1950; delovodniki 
1947–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Kraj Orehova vas je bil po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz 
septembra 1945 sestavni del okraja Maribor desni breg, od marca 1946 pa okraja Slovenska 
Bistrica. Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Orehova vas 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Orehova vas v okraju Slovenska Bistrica. 
Obsegala je k. o. in naselje Hotinja vas ter k. o. in naselje Orehova vas. Takšna upravna 
razdelitev še ni prav zaživela, ko je bila septembra istega leta s sprejetjem novega Zakona o 
upravni razdelitvi LRS določena nova. Po njej je bilo območje KLO Orehova vas skrčeno na 
k. o. in naselje Orehova vas. Od februarja 1948 je bilo v sestavi KLO zopet območje Hotinje 
vasi. KLO je deloval v okraju Maribor okolica v nespremenjeni sestavi do aprila 1952, ko je 
bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Rače v okraju 
Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PAMEČE 

Signatura: PAM/0388 

Kraj: Pameče 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1948 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1948, zbora volilcev 1946–1947; volilni imeniki 1945–1947; volitve: 
dopisi, okrožnice 1947–1948; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1948; 
delovodnik 1947–1948; indeks k delovodniku 1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Pameče 
ustanovljen KLO Pameče v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. Gradišče I z delom naselja 
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Gradišče in naselje Troblje ter k. o. Pameče I in II z naseljem Pameče. S spremembo zakona 
istega leta je bilo območje KLO Pameče skrčeno za k. o. Gradišče I, priključili pa so mu del 
k. o. Vrhe z delom naselij Gmajna in Vrhe. V tej sestavi je KLO Pameče deloval do februarja 
1948, ko je bil ukinjen, vse upravne pristojnosti pa so bile prenesene na KLO Troblje v 
okraju Dravograd.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PEČAROVCI 

Signatura: PAM/0428 

Kraj: Pečarovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1952; odločbe o: odpovedi službe 1951, sklenitvi delovnega 
razmerja 1951, zadržanju izvršitve nezakonitega sklepa KLO 1951; podatki o odbornikih 
1951; osnutek organizacijske sheme KLO 1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Pečarovci v upravni pristojnosti KLO Moščanci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Pečarovci s 
sedežem v Pečarovcih. Obsegala je k. o. in naselje Pečarovci. V nespremenjeni sestavi je 
KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Mačkovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PEKEL 

Signatura: PAM/0276 

Kraj: Poljčane 
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; seznami odbornikov 1946, karakteristike 1945; zapisniki in seznami 
inventarja razlaščenega premoženja 1946; mrliški listi 1946; proračuni krajevnih 
gospodarskih podjetij 1947; oddaja kmetijskih pridelkov in živil 1945–1947; delovodnik 
1946–1947; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Histriiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Pekel 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Pekel v okraju Slovenska Bistrica. Sedež KLO je 
bil v naselju Pekel. Obsegal je k. o. Brezje z naselji Brezje, Križeča vas in Sp. Poljčane, k. o. 
in naselje Lušečka vas, k. o. Pekel z naselji Maharčka vas, Pekel in Sp. Brežnica ter k. o. 
Stanovsko I z naseljem Čadramska vas in delom naselja Stanovsko. Takšna upravna 
razdelitev je bila spremenjena že septembra istega leta, in sicer tako, da je KLO Pekel 
obsegal del k. o. Brezje in le naselje Sp. Poljčane ter k. o. Stanovsko s celotnim naseljem 
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Stanovsko. Februarja 1948 je bil KLO Pekel ukinjen in je območje prešlo v upravno 
pristojnost KLO Poljčane v okraju Poljčane. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PEKRE 

Signatura: PAM/0241 

Kraj: Pekre 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1952; odločbe o: določitvi ožje lokacije gasilskega doma, prevzemu 
krajevne gostilne, kaznovanju v upravnem postopku, odpovedi službe, imenovanju 
skrbnika premoženja v zapuščinski zadevi 1952; bilanca krajevne kovačije 1952; dopisi, 
okrožnice in navodila oblastnih organov 1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo je bilo izločeno iz fonda Krajevni ljudski odbor Limbuš 1946–1952, ki ga je 
leta 1968 predal SO Maribor.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bilo območje Peker 
deloma v upravni pristojnosti Studeniške četrti v okraju Maribor mesto, deloma pa v 
sestavi KLO Limbuš v okraju Maribor mesto. Takšna upravna razdelitev ni zaživela, saj je s 
septembrom istega leta začela veljati nova, po kateri je bil v okraju Maribor okolica 
ustanovljen KLO Pekre s sedežem v Pekrah. Obsegal je k. o. in naselje Hrastje ter del k. o. 
in del naselja Pekre, medtem ko sta bila del k. o. Pekre in del naselja Pekre, imenovan 
Kamenškovo naselje, v sestavi okraja Maribor mesto. Do nove spremembe je prišlo 
februarja 1948, ko je bilo območje KLO skrčeno na dela k. o. in dela naselij Hrastje in Pekre 
v okraju Maribor okolica. Takšna ureditev je veljala do aprila 1952, ko je bil KLO Pekre 
ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Pekre - Limbuš v okraju 
Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PERNICE 

Signatura: PAM/0136  

Kraj: Pernice  Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Količina: 3 arhivske škatle  Tekoči metri: 0,3 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Dopisi in okrožnice 1949–1951; seznami kandidatov za odbornike KLO; delovodnik 
1947–1952; zaupni delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je razvrščeno po številkah v delovodniku. 

Historiat fonda: Ime fonda KLO Pernice 1947–1952 je ostalo nespremenjeno, čeprav se je upravni 
organ leta 1949 preimenoval v KLO Pernice - Jernej.  

Historiat ustvarjalca: Po upravni razdelitvi LRS iz aprila in septembra 1946 je bil kraj Pernice sedež 
KLO Pernice v sestavi okraja Prevalje. KLO je obsegal k. o. in naselji Mlake in Pernice. Po 
spremembi februarja 1948 je postal KLO Pernice sestavni del okraja Dravograd. Oktobra 
1949 se je od kraja Pernice odcepil del naselja Pernice in priključil h kraju oziroma h KLO 
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Gortina, KLO Pernice pa je bil preimenovan v KLO Pernice - Jernej s sedežem v naselju 
Bistriški Jarek. Novooblikovani KLO so sestavljali k. o. in naselje Mlake, del k. o. in del 
naselja Pernice, k. o. Sv. Jernej, ki je obsegal naselji Bistriški Jarek – del in Sv. Jernej nad 
Muto ter del k. o. Sv. Primož nad Muto, ki je obsegal naselji Bistriški Jarek – del in Sv. 
Primož nad Muto – del. Od junija leta 1950 je KLO Pernice - Jernej deloval v okraju Slovenj 
Gradec, in sicer do aprila 1952, ko je bil ukinjen in je njegovo območje prešlo pod upravno 
pristojnost ObLO Muta.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PERTOČA 

Signatura: PAM/0263 

Kraj: Pertoča 
Količina: 2 arhivski škatli, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; odločbe o: zaplembi in razlastitvi premoženja 1947–1949, 
ustanovitvi posvetovalnice za matere 1951, odvzemu odborniške imunitete 1952, odpravi 
pomanjkljivosti pri poslovanju žage in mlina 1951, imenovanju skrbnikov mladoletnim 
osebam 1948–1951; gradbena in obrtna dovoljenja 1947–1952; pogodba o razdelitvi 
premoženja 1952; poročilo o izvršitvi gradenj v zadružnem in privatnem sektorju 1952; 
sekvestracija imetja 1950; delovodniki 1945–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih. 

Historiat fonda: Gradivo je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Pertoča 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Pertoča v okraju Murska Sobota. Njen sedež je 
bil na Pertoči. Obsegala je k. o. in naselja Gerlinci, Krašči, Pertoča, Ropoča in Večeslavci. S 
sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bilo območje 
upravne pristojnosti KLO skrčeno le na k. o. in naselje Pertoča. Oktobra 1949 sta mu bila 
priključena še k. o. in naselje Večeslavci. V takšni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Rogaševci v okraju Murska 
Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PESKOVCI 

Signatura: PAM/0264 

Kraj: Peskovci 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1948; odločbe o: zmanjšanju obveznosti pri obvezni oddaji žit 1949, 
določitvi skrbnika premoženja v zapuščinski obravnavi 1947, kaznovanju v upravnem 
postopku 1948; plani setve in izračun predvidenega pridelka 1946–1949; dopisi in seznami 
o cepljenju ljudi in živali proti nalezljivim boleznim 1947–1949; okrožnice in seznami o 
oddaji in odkupu klavne živine in kmetijskih pridelkov 1945–1949; poizvedbe po otrocih, 
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seznami mladostnikov 1947–1949; seznami prejemnikov živilskih nakaznic 1946–1949; 
delovodnik 1947–1948; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 arhivu predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Peskovci v upravni pristojnosti KLO Šalovci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev še ni prav zaživela, ko je septembra istega leta začela veljati nova, po kateri je bil 
ustanovljen KLO Peskovci s sedežem v Peskovcih. Obsegal je k. o. in naselje Peskovci. 
Deloval je do oktobra 1949, ko je bil s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o upravni razdelitvi LRS ukinjen in znova priključen h KLO Šalovci v okraju 
Muska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PESNICA 

Signatura: PAM/0265 

Kraj: Pesnica pri Mariboru 
Količina: 24 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 2,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; narodna imovina: vloge za podelitev agrarne zemlje, potrdila 
za prejeta zemljišča, popis agrarnih interesentov, seznami inventarja in cenilni zapisniki 
razlaščenega in zaplenjenega premoženja, zemljiškoknjižni izpiski 1945–1948; popis 
premoženja Nabavljalno-prodajne zadruge Pesnica 1945; skrbstvene zadeve: problematika 
ravnanja s sirotami v rejniških družinah, določitev obiskovalk sirot, napotitev onemoglih 
oseb v domove, imenovanje skrbnikov za mladoletne osebe 1945–1952; vojaške zadeve: 
vloge za oprostitev ali odpust iz vojaške službe, seznami vojaških zavezancev 1945–1949; 
preskrba prebivalstva z živili, premogom, drvmi in petrolejem 1945–1952; poročila ter plani 
setve in žetve 1946–1951; dopisi, seznami in statistični obrazci o odkupu kmetijskih 
pridelkov in živali 1945–1952; okrožnice in navodila o zaščiti ljudi in živali pred 
nalezljivimi boleznimi 1945–1952; matične zadeve: potrdila o državljanstvu, prijave smrti 
in rojstev 1946–1951; statistične pole za popis gospodarstev, zemljišč, živine, strojev in 
orodja 1945–1951; dopolnitve volilnih imenikov 1945; zaupni spisi 1949–1952; delovodniki 
1945–1952; zaupni delovodnik 1951–1952, indeks k delovodniku 1947; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno deloma po delovodnih številkah, deloma pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Maribor Center. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Pesnica 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Pesnica v okraju Maribor okolica. Sedež KLO je 
bil v naselju Na Ranci. Obsegal je k. o. in naselja Gačnik, Jelenče, Na Ranci in Pesniški 
Dvor. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je bila že septembra istega leta s 
sprejetjem Zakona o upravni razdelitvi LRS določena nova, in sicer sta bila h KLO poleg že 
navedenih k. o. priključena še dela k. o. Sp. Dobrenje in naselja Dobrenje. Od februarja 1948 
se je pri KLO Pesnica ime naselja Dobrenje spremenilo v Sp. Dobrenje, sestava pa je ostala 
enaka. Deloval je do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Pesnica v okraju Maribor okolica. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PETANJCI 

Signatura: PAM/0266 

Kraj: Petanjci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1947, 1950; odločbe o: odpovedi službe 1951, določitvi odbornikov KLO 
1950; seznam članov IO KLO 1950; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1946–
1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila naselje in k. o. 
Petanjci sestavni del upravnoteritorialne enote KLO Tišina v okraju Murska Sobota. S 
septembrsko izdajo novega Zakona o upravni razdelitvi LRS istega leta je bil za kraj 
Petanjci ustanovljen KLO Petanjci s sedežem na Petanjcih. Obsegal je del k. o. in del naselja 
Petanjci. Preostali del območja Petanjcev je bil v upravni pristojnosti KLO Radenci v okraju 
Radgona. KLO Petanjci je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in je upravno pristojnost 
nad Petanjci prevzel deloma ObLO Tišina v okraju Murska Sobota, deloma pa ObLO 
Radenci v okraju Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PETIŠOVCI  

Signatura: PAM/0267 

Kraj: Petišovci/Petesháza 
Količina: 7 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1948–1952; odločbe: o ustanovitvi in registraciji krajevne gostilne 1947, o 
odklonitvi in ukinitvi denarnih podpor 1948, o odpravi pomanjkljivosti pri sanitarnem 
pregledu 1948, stanovanjske komisije 1948, o obvezni oddaji kmetijskih pridelkov 1951, o 
izselitvi iz razlaščenih stanovanj 1948; seznami: dvolastnikov 1947, oseb, primernih za 
skrbnike otrok 1948, mlatilnic 1947, cepljenih otrok 1948, zaostankov v odkupu kmetijskih 
pridelkov 1948; mobilizacija voznikov vprežnih vozil za potrebe gozdarstva 1949; 
gradbene zadeve 1949–1951; razlastitve zemljišč za potrebe Državnega gospodarskega 
podjetja za proizvodnjo nafte Dol. Lendava 1948; statistične pole za popis stanovanjskih 
zgradb 1951; proračunska dokumentacija 1946–1950; volilno gradivo: glasovnice, zapisniki 
volilnih komisij 1947; delovodniki 1941–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1947–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. Delovodnik 1941–1944 se 
nanaša na med vojno delujočo Občino Petišovci. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 arhivu predal SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Petišovci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Petišovci v okraju Lendava. Sedež KLO je bil 
v Petišovcih. Obsegal je k. o. Petišovci in naselji Benice in Petišovci. V takšni sestavi je 
deloval do februarja 1948, ko je območje prešlo v upravno pristojnost KLO Orešje, ki sta ga 
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poleg k. o. Petišovci ter naselij Benice in Petišovci sestavljala še k. o. in naselje Čentiba. Z 
zakonsko spremembo oktobra 1949 je bil KLO Orešje preimenovan v KLO Petišovci. 
Nanovo oblikovan KLO Petišovci sta poslej sestavljala k. o. Petišovci z naselji Benica in 
Petišovci ter del k. o. Pince z naseljem Pince Marof. V takšni sestavi je KLO deloval do 
ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na LOMO Lendava 
v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PINCE  

Signatura: PAM/0268 

Kraj: Pince/Pince 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Odločbe o podelitvi denarnih podpor 1947; skrbstvene zadeve: oskrba otrok in mladine 
z mlekom, vrnitev bosanskih otrok, cepljenje otrok, problematika ravnanj s sirotami pri 
skrbnikih 1945–1947; imetniki dvolastniških izkaznic 1946; cenitev zapuščin 1946; oddaja in 
odkup kmetijskih pridelkov in živine 1945–1947; razsodba Okrajnega sodišča v Dol. 
Lendavi 1946; registracija sovjetskih državljanov 1947; izkazi površin 1947; delovodnik 
1945; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so bili k. o. Pince ter naselji 
Pince in Pince Marof v upravni pristojnosti KLO Čentiba v okraju Lendava. Takšna 
upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je septembra istega leta s sprejetjem novega 
Zakona o upravni razdelitvi LRS začela veljati nova, po kateri je bil ustanovljen KLO Pince 
s sedežem v Pincah. Obsegal je k. o. Pince in naselji Pince in Pince Marof. KLO Pince je 
deloval le do februarja 1948, ko je bil ukinjen, območje je prešlo v pristojnost KLO Dolina, 
od oktobra 1949 pa je naselje Pince z delom k. o. Pince ostalo v pristojnosti KLO Dolina, 
naselje Pince Marof z delom k. o. Pince pa je prešlo v upravno pristojnost KLO Petišovci v 
okraju Lendava. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PLODERŠNICA 

Signatura: PAM/0270 

Kraj: Plodršnica 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Plan odkupa klavne živine 1948; seznami oddane količine mleka 1951; dostavna knjiga 
1947; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1948–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal arhivu SO Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so bili k. o. Ploderšnica 
(Plodršnica) in naselja Jurjevski Dol, Ploderšnica in Zg. Gradišče sestavni del KLO Velka v 
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okraju Radgona. Takšna upravna razdelitev ni prav zaživela, ko je bila septembra istega 
leta z Zakonom o upravni razdelitvi LRS določena nova, po kateri je bila oblikovana 
upravnoteritorialna enota KLO Ploderšnica v okraju Maribor okolica. Sedež KLO je bil v 
naselju Ploderšnica. Obsegal je k. o. Ploderšnica z naselji Jurjevski Dol, Ploderšnica in Zg. 
Gradišče ter k. o. in naselje Šomart. Nespremenjen je deloval do ukinitve aprila 1952, ko so 
bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Velka v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PODGORJE 

Signatura: PAM/0271 

Kraj: Podgorje [Slovenj Gradec]  
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Odločbe o obrtnih dovoljenjih 1950; gozdarske zadeve: ukrepi za preprečitev gozdnih 
požarov, mobilizacija voznikov vprežnih vozil za potrebe gozdarstva 1946–1949; matične 
zadeve: prijave rojstev, smrti, prebivališča, sklenjenih zakonskih zvez 1945–1951; podatki o 
odbornikih 1949; kmetijske zadeve: plani setve in žetve, oddaja in odkup kmetijskih 
pridelkov in živali, zatiranje škodljivcev, preskrba s semeni, poročila o vodotokih 1945–
1952; skrbstvene zadeve: poizvedbe po pogrešanih osebah, oskrba z oblačili in obutvijo, 
zbiranje cigaret, perila in denarja za ranjence, potrdila o uveljavljanju pravic iz socialnega 
in invalidskega zavarovanja, seznami služkinj in hlapcev med 14. in 25. letom starosti, 
prijave na izobraževalne tečaje, seznami upravičencev do živilskih nakaznic 1945–1952; 
vojaške zadeve: seznami vojaških zavezancev, vloge za odpust iz vojske in oprostitev 
vojaščine 1945–1949; statistične pole za popis živine, perutnine in čebeljih panjev, duševno 
motenih oseb in civilnih invalidov, skupnih kmetijskih površin 1947– 1952; popravki 
volilnih imenikov 1950; delovodniki 1947–1952; imenska in stvarna kazala k delovodnikom 
1947–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat ustvarjalca: Kraj Podgorje je po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz 
septembra 1945 deloval v okraju Šoštanj, od marca 1946 pa v okraju Prevalje. Po Zakonu o 
upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Podgorje oblikovana 
upravnoteritorialna enota KLO Podgorje. Obsegala je k. o. in naselje Graška Gora, k. o. 
Podgorje I in II in naselja Raduše, Sp. in Zg. Podgorje, k. o. in naselje Sp. Razbor, k. o. 
Šmiklavž pri Vodrižu in naselje Šmiklavž, k. o. Velunja brez naselja ter k. o. Vodriž z 
naseljema Vodriž in Zg. Razbor. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je bila 
septembra istega leta s sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS določena nova. 
Območje KLO je bilo skrčeno na k. o. Podgorje I z deloma naselij Raduše in Zg. Podgorje 
ter celotnim naseljem Sp. Podgorje, na dela k. o. in naselja Sp. Razbor ter na k. o. Velunja z 
deloma naselij Zg. Podgorje in Velunja. KLO je deloval nespremenjen do ukinitve aprila 
1952, s tem da je bil od februarja 1948 v sestavi okraja Dravograd, od junija 1950 pa okraja 
Slovenj Gradec. Po ukinitvi so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Podgorje v 
okraju Slovenj Gradec. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PODOVA 

Signatura: PAM/0272 

Kraj: Podova 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni, o škodi, ki jo je povzročila pomožna enota osiješke udarne brigade, 
sanitarne inšpekcije o odpravi gnojišč 1945–1952; odločbe o: odkupnih cenah za živino in 
kmetijske pridelke, odpovedi službe, potrditvi kandidatur za odbornike 1945–1952; 
gradbena in uporabna dovoljenja 1949–1951; poizvedbe po pogrešanih osebah 1945; 
matične zadeve: prijave rojstev, smrti, potrdila o državljanstvih, odjave prebivališč 1945–
1952; spisi v zvezi z varstvom ljudi in živali pred nalezljivimi boleznimi 1947–1951 ter 
obvezno oddajo in odkupom živil 1945–1952; vojaške zadeve: vloge za oprostitev od 
vojaščine, seznami nabornikov, seznami mladincev, udeleženih pri predvojaški vzgoji 
1945–1952; družinska kartoteka 1946; statistične pole za izkaze površin, popis živine, o 
izvršitvi žetve, knjiga izdanih živinskih potnih listov 1949–1952; zemljiški listi za skupna 
gospodarstva 1947; delovodniki 1945–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Podova 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Podova v okraju Slovenska Bistrica. Sedež KLO 
je bil v naselju Podova. Sestavljali so ga k. o. in naselje Gorica ter k. o. Podova z naselji 
Brezula, Brunšvik in Podova. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je bil že 
septembra istega leta sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bilo 
območje KLO skrčeno na del k. o. Podova z naseljema Brezula in Podova, del k. o. Podova 
pa je bil v upravni pristojnosti KLO Brunšvik z naseljem Brunšvik. S sprejetjem Zakona o 
upravni razdelitvi LRS februarja 1948 je KLO Podova v nespremenjeni sestavi deloval v 
okraju Maribor okolica, in sicer do ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Rače v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PODVELKA 

Signatura: PAM/0273 

Kraj: Podvelka 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1949–1950, o zaslišanju osumljencev za vojne zločine 1945, o izdaji 
živinskih potnih listov 1946–1952; odločbe o: ustanovitvi in registraciji krajevne gostilne, 
upravnem kaznovanju, prenehanju delovnega razmerja, podelitvi obrtnega dovoljenja, 
imenovanju skrbnikov mladoletnim osebam, priznanju očetovstva 1945–1951; prijave vojne 
škode 1945; podelitev zaplenjenih zemljišč in gozdov 1947; živinski potni listi 1946–1952; 
gradbena in obrtna dovoljenja 1946–1950; spisi o: elektrifikaciji podeželja 1950, obveznem 
odkupu in oddaji kmetijskih pridelkov in živali 1945–1951, cepljenju ljudi in živali zoper 
nalezljive bolezni 1946–1951; vojaške zadeve: seznami nabornikov, organiziranje 
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predvojaške vzgoje 1946–1951; potrdila za uveljavljanje pravic iz socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja 1947–1951; plani gozdne proizvodnje 1951; delovodniki 1947–
1951; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah, delno pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1958 predal arhivu ObLO Podvelka. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Podvelka 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Podvelka v okraju Maribor okolica. KLO je imel 
sedež v naselju Podvelka. Obsegal je k. o. Janževski Vrh II in naselje Janževski Vrh, k. o. 
Lehen na Pohorju in naselje Lehen ter k. o. Rdeči Breg z naselji Podvelka in delom naselja 
Rdeči Breg. Septembra istega leta je izšel nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem 
je KLO obsegal k. o. Janževski Vrh z delom naselja Janževski Vrh ter del k. o. Rdeči Breg z 
naseljem Podvelka in delom naselja Rdeči Breg. Nov zakon o upravni razdelitvi LRS 
februarja 1948 je prinesel novost v oznaki II pri k. o. Janževski vrh in oznaki I pri k. o. 
Rdeči Breg. V nespremenjeni sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so 
bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Brezno - Podvelka v okraju Maribor 
okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR POLANA 

Signatura: PAM/0274 

Kraj: Polana [Murska Sobota]  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1950 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1950; odločbe o imenovanju skrbnika mladoletni osebi 1948–1949; 
dovoljenja: gradbena 1947–1948, obrtna 1948; okrožnice in navodila oblastnih organov 
1947–1948. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Polana v upravni pristojnosti KLO Kupšinci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev še ni prav zaživela, ko je že septembra istega leta začela veljati nova, po kateri je 
bil ustanovljen KLO Polana s sedežem v Polani. Obsegal je k. o. in naselje Polana. V takšni 
sestavi je KLO deloval do oktobra 1949, ko je bil s sprejetjem Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o upravni razdelitvi LRS ukinjen in priključen h KLO Predanovci v 
okraju Murska Sobota. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR POLICE 

Signatura: PAM/0275 

Kraj: Police  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1948–1952; odločbe o: razlastitvi 1947, stanovanjske komisije 1948; ocena 
zapuščine 1948; evidence opreme za protiletalsko zaščito 1950–1952; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1947–1952 .  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodniku, delno pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1975 predal arhivu SO Gor. Radgona. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila del k. o. Police in 
naselje Aženski Vrh v upravni pristojnosti KLO Ščavnica, del k. o. Police z naseljema 
Norički Vrh in Police pa v upravni pristojnosti KLO Gor. Radgona v okraju Radgona. 
Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je že meseca septembra istega leta izšel 
nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bila oblikovana upravnoteritorialna 
enota KLO Police s sedežem v Policah. Obsegala je del k. o. Police in naselja: Aženski Vrh, 
del Noričkega Vrha in Police. Del k. o. Police z delom naselja Norički Vrh pa je bil v 
upravni pristojnosti KLO Gor. Radgona. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko 
je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na LOMO Gor. Radgona v 
okraju Ljutomer. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR POLJČANE 

Signatura: PAM/0277 

Kraj: Poljčane  
Količina: 10 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1948–1949; odločbe: o delovanju planinske skupine, o registraciji obrti in 
državnih podjetij, o razlastitvi in razdelitvi zemljišč in premoženja, o sklenitvi in odpovedi 
delovnega razmerja, stanovanjske komisije 1948–1951, o registraciji državnih podjetij 1950, 
o obvezni oddaji vina in drugih kmetijskih pridelkov 1951, sanitarne inšpekcije 1951; 
dovoljenja: za gledališke predstave, veselice, obrtna, gradbena in uporabna 1945–1951; spisi 
o elektrifikaciji kraja 1949; gradbene zadeve 1952; kmetijske in gozdarske zadeve: plani in 
realizacija pridelovanja kmetijskih pridelkov, reje živine in poseka lesa, zaščita pred 
škodljivci, obvezen odkup in oddaja izdelkov, preskrba prebivalstva z živili, vodo, drvmi, 
premogom in bencinom 1945–1951; prosveta: organiziranje tečajev, spodbujanje mladine za 
šolanje v strokovnih šolah 1947–1949; skrbstvene zadeve: uveljavljanje pravic iz 
pokojninskega, zdravstvenega in invalidskega zavarovanja, letovanje za otroke in invalide, 
plani delovne sile, cepljenje otrok in odraslih 1945–1952; vojaške zadeve: seznami 
nabornikov in udeležencev predvojaške vzgoje, poizvedbe po prebivališčih nabornikov, 
vloge za odpust iz vojske ali oprostitev vojaščine 1945–1952; poročila in zapisniki o 
odkritih tihotapskih prekrških in o zatiranju špekulacij 1945–1948; pogodbe: za najem 
stanovanj, o pridelovanju kmetijskih in industrijskih rastlin 1947–1948; finančno poslovanje 
krajevnih gospodarskih podjetij 1946–1951; gradivo o ustanovitvi KLO in podatki o 
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odbornikih 1948–1949; inventarni zapisniki in popisi zaplenjenega premoženja 1945; 
delovodniki 1945–1952, indeksi k delovodnikom 1948–1949; dopisi, okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Poljčane 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Poljčane v okraju Slovenska Bistrica. Sedež 
KLO je bil v Poljčanah. Sestavljali so ga k. o. Poljčane in naselji Ljubično in Poljčane. Takšna 
upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je bil septembra istega leta sprejet nov Zakon o 
upravni razdelitvi LRS, po katerem je bilo območje KLO razširjeno še na  naselje Lovnik v 
k. o. Poljčane ter na del k. o. Studenice z naseljem Podboč. S sprejetjem Zakona o upravni 
razdelitvi LRS februarja 1948 je KLO Poljčane deloval v okraju Poljčane, priključeni pa so 
mu bili še del k. o. Brezje z naseljem Sp. Poljčane, k. o. in naselje Lušečka vas, k. o. Pekel z 
naselji Maharčka vas, Pekel in Sp. Brežnica ter k. o. Stanovsko z naseljema Čadramska vas 
in Stanovsko. V takšni sestavi je KLO deloval do ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Poljčane v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PRAGERSKO 

Signatura: PAM/0278 

Kraj: Pragersko 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1952; odločbe: stanovanjske komisije 1946–1952, o dovolitvi in 
prepovedi opravljanja obrti 1949–1951, o brisanju iz registra državnih podjetij 1951, o 
podelitvi poslovnih prostorov krajevni krojaški delavnici 1951, o odpovedi službe 1952; 
poročila in seznami o vojnih dobičkarjih 1946; karakteristike krajanov 1946; popravilo 
mostne tehtnice 1948–1952; gradbene zadeve 1949–1951; seznami nabornikov, vloge za 
odpust iz vojske in oprostitev od služenja vojaščine, organiziranje predvojaške vzgoje 
1945–1951; navodila, seznami in statistični obrazci za odkup in obvezno oddajo kmetijskih 
pridelkov in klavne živine 1945–1952; dopisi o cepljenju ljudi in živali zoper nalezljive 
bolezni 1946–1952; setveni načrti in njihova realizacija 1945–1952; seznami obrtnikov 1949; 
dopisi, seznami in obrazci o denarnih podporah starim, onemoglim in drugim, potrebnim 
pomoči države 1949; seznami upravičencev do živilskih nakaznic 1949–1951; volilni 
imeniki 1945–1947; delovodniki 1947–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 
1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 arhivu predal ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Pragersko 
oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Pragersko v okraju Slovenska Bistrica. Sedež 
KLO je bil na Pragerskem. Sestavljali so ga del k. o. Črešnjevec in naselje Sp. Leskovec, del 
k. o. Sp. Polskava z naseljem Pragersko in del k. o. Vrhloga z naseljem Stari Log. Takšna 
upravna razdelitev ni prav zaživela, ko je bil že septembra istega leta sprejet nov Zakon o 
upravni razdelitvi LRS, po katerem je bilo območje KLO skrčeno na del k. o. Sp. Polskava z 
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naseljem Pragersko. S sprejetjem Zakona o upravni razdelitvi LRS februarja 1948 je KLO 
deloval v okraju Maribor okolica, upravnoteritorialna pristojnost pa se je zopet razširila na 
del k. o. Črešnjevec z delom naselja Leskovec, na del k. o. Sp. Polskava z naseljem 
Pragersko in delom naselja Sp. Polskava, imenovanim Pragrski Grad, na del k. o. Strgojnica 
z delom naselja Strgojnica (Stražgonjca), imenovanim Gaj, ter na del k. o. Vrhloga z 
naseljem Stari Log. V takšni sestavi je KLO deloval do ukinitve aprila 1952, ko so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Pragersko v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PREDANOVCI 

Signatura: PAM/0279 

Kraj: Predanovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; odločbe: o zaplembi premoženja 1948, stanovanjske komisije 
1948; pogodbe: o smolarjenju med Gozdnim gospodarstvom Murska Sobota in zasebnimi 
lastniki gozdov 1949, kupoprodajne 1951; gradbena in obrtna dovoljenja 1947–1951; 
navodila za ustanovitev vodne zadruge in pravila zanjo 1951; podelitev državnih parcel 
1951; delovodnik 1951–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bilo območje k. o. in 
naselja Predanovci v upravni pristojnosti KLO Brezovci v okraju Murska Sobota. S 
sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS septembra istega leta je bila 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Predanovci s sedežem v Predanovcih. 
Sestavljala sta ga k. o. in naselje Predanovci. Do spremembe v upravni razdelitvi je prišlo 
oktobra 1949, ko je bilo v KLO vključeno še območje k. o. in naselja Polana ukinjenega KLO 
Polana. V takšni sestavi je KLO Predanovci deloval do ukinitve aprila 1952, ko so bile 
njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Puconci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PRESIKA 

Signatura: PAM/0280 

Kraj: Presika 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; odločbe o: zaplembi in razlastitvi premoženja 1946–1947, 
razglasitvi za mrtvega 1948; sklepi Okrajnega sodišča v Ljutomeru o prenosu zaplenjenega 
premoženja v državno last 1946; popisi in ocenitve zapuščin 1950; seznami zadružnikov in 
finančna dokumentacija Vinarske obdelovalne zadruge Presika 1949; odkupni listi 1950; 
dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer. 
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bilo območje k. o. in 
naselja Presika v upravni pristojnosti KLO Stročja vas v okraju Ljutomer. S sprejetjem 
novega Zakona o upravni razdelitvi LRS že septembra istega leta je bila ustanovljena 
upravnoteritorialna enota KLO Presika s sedežem v Presiki. Sestavljali so ga k. o. in naselja 
Nunska Graba, Presika in Rinčetova Graba. V takšni sestavi je KLO Presika deloval do 
ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na LOMO Ljutomer 
v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PREVALJE 

Signatura: PAM/0281 

Kraj: Prevalje 
Količina: 11 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: IO 1946–1949, referata za narodno imovino 1946, o ocenitvi zaplenjenega 
premoženja 1946, o komisijskem pregledu zgrajenega vodovoda v naselju Leše 1946; 
odločbe: stanovanjske komisije 1948–1952, o prijavi in odjavi obrti 1946–1948, o odmeri 
davka 1951, o razlastitvi zemljišč 1946; dovoljenja: uporabno 1948, 1952, za posek lesa 
1951–1952; gradbene zadeve 1947, 1950; socialno skrbstvo: obrazci poročil o ustanovah 
socialnega skrbstva za odrasle, podpore socialno ogroženim 1948, seznam nezakonskih 
otrok 1949, seznami prejemnikov živilskih nakaznic 1950–1951, seznam nepismenih in 
polpismenih v starosti do 45 let 1951; vojaške zadeve: seznami vojaških zavezancev, 
poizvedbe po prebivališčih vojaških zavezancev 1949, krajevni samoprispevek: seznam 
udeležencev 1951; seznam uradov in ustanov v KLO Prevalje 1948; volilni imeniki 1949; 
imenski indeksi 1948, 1951; delovodniki 1947–1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1945–1952 . 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je KLO Prevalje s sedežem v 
naselju Prevalje deloval v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. in naselje Breznica, k. o. Dobja 
vas I z delom naselja Dobja vas, k. o. in naselje Dolgo Brdo, k. o. in naselje Farna vas, k. o. 
Leše z naselji Kot in Leše, k. o. in naselje Lokovica, k. o. Navrški Vrh I z delom naselja 
Navrški Vrh, k. o. Podkraj I z delom naselja Podkraj, k. o. in naselje Poljana, k. o. Prevalje I 
in II z naselji Prevalje in Volinjak, k. o. Stražišče I in II z naseljem Stražišče ter k. o. in 
naselje Zagrad. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je bila septembra istega 
leta spremenjena tako, da je bilo območje KLO Prevalje razširjeno še na del k. o. in del 
naselja Suhi Vrh ter na del k. o. in del naselja Uršlja Gora. Del k. o. Leše je obsegal le del 
naselja Kot, del k. o. Prevalje je obsegal le dela naselij Prevalje in Volinjak, del k. o. Stražišče 
pa je obsegal le del naselja  Stražišče. Prav tako je  KLO po tej  spremembi obsegal  le dele 
k. o. Dobja vas, Navrški Vrh, Podkraj in Zagrad. Februarja 1948 je bila upravna razdelitev 
LRS znova spremenjena, in sicer je KLO Prevalje po novem deloval v okraju Dravograd, 
obsegal pa je del k. o. Dobja vas, v delu k. o. Prevalje se je nahajal le del naselja Prevalje, 
dela naselij Navrški Vrh in Podkraj pa sta prešla v sestavo k. o. Zagrad. Junija 1950 je bil 
Okraj Dravograd preimenovan v Okraj Slovenj Gradec, sam KLO Prevalje pa je v 
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nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Prevalje. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PRIHOVA 

Signatura: PAM/0282 

Kraj: Prihova  
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1952, o zaprisegi odbornikov 1947, o zaslišanju zaradi neizvršitve 
obvezne oddaje živine 1950; odločbe: o maloprodaji tobačnih izdelkov 1947, o postavitvi 
mladoletne osebe pod skrbništvo in o imenovanju skrbnikov 1947–1951, o odvzemu 
agrarne zemlje 1948, kazenska zaradi neudeležbe pri predvojaški vzgoji 1949, o 
premoženju društev 1949, stanovanjske komisije 1950, o razlastitvi zemljišč Župnije 
Prihova 1952; setveni načrti, obvezna oddaja in odkup kmetijskih pridelkov in živali 1947–
1952; gradbena, obrtna in sečna dovoljenja 1949–1952; licenciranje plemenskih živali s 
seznami rejcev 1950; operativni plani gozdne proizvodnje 1950; zaščita pred nalezljivimi 
boleznimi 1947–1952; evidence socialnega skrbstva: statistične pole za popis oseb, 
potrebnih varstva države, socialno ogrožene mladine, uživalcev invalidnin, obiskovalcev 
sirot, rejnikov in skrbnikov, socialno ogroženih odraslih in družin 1948; vojaške zadeve: 
seznami nabornikov, gradivo za pouk predvojaške vzgoje, pravila vojaških oseb 1949; 
delovodniki 1947–1950; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Kraj Prihova je bil po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz 
septembra 1945 sestavni del okraja Slovenske Konjice v Celjskem okrožju. Po Zakonu o 
upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Prihova oblikovana upravnoteritorialna 
enota KLO Prihova v okraju Konjice Celjskega okrožja. Obsegala je k. o. in naselje Sp. 
Grušovje, k. o. Vrholje in naselja Barje, Kačjek, Korple, Preloge, Prepuž, Sevec in Vrholje ter 
k. o. Zg. Grušovje z naselji Dobriška vas, Dobrova, Pobrež, Prihova, Raskovec in Zg. 
Grušovje. Sedež KLO je bil na Prihovi. Takšna upravna razdelitev še ni prav zaživela, ko je 
bila že septembra istega leta s sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS določena 
nova. Po njej je bilo območje KLO skrčeno na območje k. o. Sp. in Zg. Grušovje z naselji, 
določenimi že z aprilskim zakonom, s tem da je bilo območje Vrholj priključeno h KLO 
Preloge v okraju Konjice. Od februarja 1948 je KLO Prihova deloval v okraju Poljčane, 
spremembi v upravni razdelitvi pa sta bili v tem, da mu je bil znova priključen del 
preimenovanega k. o. Vrhole z naselji Barje, Preloge, Prepuž, Sevec in delom naselja 
Vinarje, obsegal pa je še del k. o. Sp. Grušovje. V nespremenjeni sestavi je deloval do 
ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Oplotnica 
v okraju Maribor okolica. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PROSEČKA VAS 

Signatura: PAM/0283 

Kraj: Prosečka vas 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946, 1950–1951; sklepi o zaplembi premoženja 1950; obrtna dovoljenja 
1952; podelitev stavbnih parcel 1951; dopisi in okrožnice oblastnih organov 1951–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Prosečka vas sestavni del KLO Mačkovci v okraju Murska Sobota. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Prosečka 
vas v okraju Murska Sobota. Sedež KLO je bil v Prosečki vasi. Obsegal je k. o. in naselje 
Prosečka vas. Oktobra leta 1949 sta mu bila po Zakonu o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o upravni razdelitvi LRS priključena še k. o. in naselje Poznanovci. V takšni sestavi 
je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Mačkovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PROSENJAKOVCI 

Signatura: PAM/0284 

Kraj: Prosenjakovci/Pártosfalva 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; odločbe: razglasitve za mrtve 1948, oskrba naselij z vodo 
1949; najemne pogodbe 1949–1950; obrtna in gradbena dovoljenja 1946–1952; zapuščinski 
spisi 1949; prenos lastništva nad nepremičninami 1951; zaplemba premoženja 1948–1949; 
delovodniki 1948–1952; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Prosenjakovci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Prosenjakovci v okraju Murska Sobota. Sedež 
KLO je bil v Prosenjakovcih/Pártosfalva. Obsegal je k. o. in naselja Berkovci, Ivanjševci, 
Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci in Središče/Szerdahely. Do spremembe v upravni 
razdelitvi KLO je prišlo oktobra leta 1949, ko so mu bili priključeni še k. o. in naselji 
Čikečka vas/Csekefa in Ratkovci. V takšni sestavi je deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen 
in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Prosenjakovci v okraju Murska Sobota.  

 



A.100–A.161  UPRAVA 

 193 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PUCONCI 

Signatura: PAM/0285 

Kraj: Puconci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1936–1938], 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1936–1938, 1945–1951; odločbe o zaplembi in razlastitvi premoženja 
1946–1949; kupoprodajne in zakupne pogodbe 1948–1952; obrtna in gradbena dovoljenja 
1946–1952; poročilo o revizijskem pregledu poslovanja KLO 1951; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. Sejni zapisniki iz let 1936–1938 vsebujejo tudi 
gradivo fonda Občina Puconci. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Puconci 
ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Puconci v okraju Murska Sobota. Sedež KLO 
je bil v Puconcih. Obsegal je k. o. in naselja Gorica, Puconci, Šalamenci in Vaneča. Takšna 
upravna razdelitev je veljala le do septembra 1946, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni 
razdelitvi LRS, po katerem je bilo območje KLO Puconci skrčeno na k. o. in naselje Puconci. 
Do spremembe v upravni razdelitvi je znova prišlo oktobra leta 1949, ko sta mu bila 
priključena še k. o. in naselje Gorica. Deloval je do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Puconci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PUŠČAVA 

Signatura: PAM/0286 

Kraj: Puščava  
Količina: 16 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1948–1951, o izterjavi davkov 1949–1950, o ocenitvi zapuščin 1947, o 
primopredaji gozdnih posestev 1948; odločbe: o imenovanju skrbnikov mladoletnim 
osebam, stanovanjske komisije, o opravljanju obrtne dejavnosti in o odjavi obrti, o odkupu 
kmetijskih pridelkov, o registraciji krajevnih gospodarskih podjetij, sanitarne inšpekcije, o 
odpovedi službe 1945–1952; pogodbe: najemne, o uporabi gostilniškega odra v kulturno-
prosvetne namene 1947–1950; narodna imovina: sklepi o zaplembi premoženja 1945–1946, 
inventarji in ocenitve zaplenjenega in razlaščenega premoženja 1946–1951; sklepi o vknjižbi 
lastninske pravice 1950; poizvedovanje po osebah, obdolženih vojnih zločinov 1946, prijave 
žrtev fašističnega terorja in seznami le-teh, pokopanih na graškem centralnem pokopališču, 
seznami oseb, ki so jim bile odvzete politične in državljanske pravice 1946–1948; socialno 
skrbstvo: gradivo za uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja 1945–1952; obvezen 
odkup in oddaja kmetijskih pridelkov in živali, setveni načrti, zagotovljena preskrba s 
hrano, tekstilijami, obutvijo, bencinom, drvmi in premogom 1945–1952; matične zadeve: 
poročni listi, poročila in prijave o rojstvih in smrti, mrliškoogledni listi, prijave najdenčkov 
1945–1952; vojaške zadeve: seznami nabornikov in mladincev za predvojaško vzgojo, popis 
vprežnih živali za primer mobilizacije, poizvedovanje po prebivališčih nabornikov 1945–
1952; volilno gradivo: popravki volilnih imenikov, odločbe o izvolitvi volilnih odborov in 
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odbornikov, kandidature za odbornike, volilni imenik 1947–1952; izkazi površin z 
zemljiškimi listi kmečkih gospodarstev 1947, navodila za popis zemljiških gospodarstev 
1947; delovodniki 1945–1951, indeks k delovodniku 1948; dopisi, okrožnice in navodila 
oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in po vsebini. 

Historiat ustvarjalca: Kraj Puščava je bil po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz 
septembra 1945 sestavni del okraja Maribor desni breg v Mariborskem okrožju, od marca 
1946 pa del okraja Maribor okolica. Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je 
bila za kraj Puščava oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Puščava s sedežem na 
Puščavi. Obsegala je k. o. in naselje Činžat, del k. o. in del naselja Kumen, k. o. Puščava z 
naseljem Puščava in delom naselja Rdeči Breg ter k. o. Ruta z naseljema Fala in Ruta. 
Takšna upravna razdelitev je bila neznatno spremenjena s sprejetjem novega Zakona o 
upravni razdelitvi LRS septembra 1946, in sicer je dobil k. o. Kumen oznako II in je obsegal 
naselje Sp. Kumen. Od februarja 1948 je KLO obsegal poleg nespremenjenega Činžata del 
k. o. Kumen z delom naselja Sp. Kumen, namesto k. o. Puščava k. o. Rdeči Breg II z 
naseljema Fala in Puščava ter k. o. Ruta z naseljem Ruta. V nespremenjeni sestavi je deloval 
do ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Lovrenc na Pohorju v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR PUŽAVCI 

Signatura: PAM/0287 

Kraj: Puževci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1948 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1947; odločba o določitvi skrbnika mladoletni osebi 1948; gradbeno 
dovoljenje 1948; dopisi in okrožnice oblastnih organov 1946–1948. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta bila k. o. in naselje 
Pužavci (Puževci) v upravnoteritorialni pristojnosti KLO Brezovci v okraju Murska Sobota. 
Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil sprejet nov Zakon 
o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bila ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO 
Pužavci v okraju Murska Sobota. Sedež KLO je bil v Pužavcih. Obsegal je k. o. in naselje 
Pužavci. Deloval je do oktobra leta 1949, ko je bil s sprejetjem Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o upravni razdelitvi LRS ukinjen in priključen h KLO Strukovci v 
okraju Murska Sobota.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RAČE 

Signatura: PAM/0288 

Kraj: Rače 
Količina: 17 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, zbora volilcev 1947, 1950; poročila o delu poročevalcev za 
upravo narodne imovine, za kmetijstvo, za obrt in industrijo, za prehrano 1946; seznami: 
delavcev 1946, vojaških obveznikov 1947–1948, prebivalcev KLO Rače 1948, tujih 
državljanov 1950, posestnikov; statistični popisi: kmetijskega orodja, strojev, sadnega 
drevja, vinske trte 1945, perutnine in čebeljih panjev 1950, živine 1951; odločbe 
stanovanjske komisije 1949; spisi o obvezni oddaji pridelka in živine 1946–1950; družinska 
kartoteka; prijave dvokoles 1947; dovoljenja: obrtna 1951, gradbena 1947, 1950–1951; volilni 
imeniki 1945–1947; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik: 
navadni 1945–1951, zaupni 1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, delno pa po vsebini.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Maribor Tezno.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Rače 
ustanovljen KLO Rače v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. in naselje Rače. Od leta 
1948 dalje je KLO Rače deloval v okraju Maribor okolica. V tej sestavi je KLO Rače deloval 
do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Rače 
v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RADENCI 

Signatura: PAM/0289 

Kraj: Radenci 
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1946–1951, kmetijskega setvenega aktiva 1951; 
pravilnik o organizaciji in poslovanju državnega trgovskega podjetja v Radencih 1951; 
dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1975 predal SO Gor. Radgona.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Radenci 
ustanovljen KLO Slatina Radenci v okraju Radgona. Obsegal je k. o. in naselja Boračeva, 
Janžev Vrh in Šratovci ter k. o. Radenci z naselji Radenci, Radenski Vrh in Melanjski Vrh. S 
spremembo zakona istega leta se je KLO Slatina Radenci preimenoval v KLO Radenci. Po 
novem je obsegal del k. o. in naselja Petanjci, del k. o. Radenci z naseljem Radenci in delom 
naselij Kobilščak in Radenski Vrh ter del k. o. in naselja Šratovci. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko so h KLO Radenci priključili del k. o. in naselja 
Boračeva ter del k. o. Rihtarovci z naselji Rihtarovci in Turjanci. V tej sestavi je KLO 
Radenci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Radenci v okraju Ljutomer.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RADOMERJE 

Signatura: PAM/0291 

Kraj: Radomerje 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1951, zbora volilcev 1946–1949, o cenitvi zapuščin 1950; seznam 
lastnikov kotlov za žganjekuho 1949–1952; register proizvajalcev vina 1950–1951; odločbe: 
o zaplembi 1946, stanovanjske komisije 1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1947–1948, 1950; delovodnik 1950–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1952 je bil za kraj Radomerje 
ustanovljen KLO Radomerje v okraju Ljutomer. Obsegal je k. o. in naselja Radomerje, Sp. 
Kamenščak, Srednji Kamenščak, k. o. Gresovščak z naselji Cuber, Gresovščak in Železne 
Dveri ter k. o. Slamnjak z naselji Podgradje in Slamnjak. S spremembo zakona istega leta je 
bilo območje KLO Radomerje skrčeno le na k. o. in naselja Radomerje, Sp. Kamenščak in 
Radomerščak. V tej sestavi je KLO Radomerje deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so 
bile vse upravne pristojnosti prenesene na LOMO Ljutomer v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RADVANJE  

Signatura: PAM/0233 

Kraj: Maribor 
Količina: 12 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; vojna škoda: sklepi o ocenitvi vojne škode, potrdila o vložitvi 
prijave vojne škode, vložni zapisnik in dnevnik prijav vojne škode 1945; notranje zadeve: 
obvestila, seznami, zapisniki in karakteristike 1946–1947; agrarne zadeve: agrarna reforma, 
poročila o zalogah 1946; stanovanjske in premoženjske zadeve 1945–1952; personalne 
zadeve, vojne žrtve 1945–1947; prosveta in propaganda 1946–1947; narodna imovina: 
seznami oseb, ki jim je bilo odvzeto premoženje, zapisniki o popisu inventarja, odločbe o 
izročitvi nepremičnin 1945–1946; raziskovanje vojnih zločinov 1945–1946; seznam 
pripadnikov Kulturbunda 1945; socialne in skrbstvene zadeve 1945–1949; kmetijstvo in 
gozdarstvo: statistične pole za popis živine, sadnega drevja, vinogradov in kmetijskih 
strojev, zatiranje škodljivcev in bolezni, čiščenje sadnega drevja, obvezen odkup in oddaja 
kmetijskih pridelkov in živine, seznami rejcev živine, obvezna oddaja lesa, plani poseka 
drv 1945–1947; volilni imeniki 1945–1946; delovodniki 1945–1947; imenski indeksi 
prijavljenih oseb 1946–1951; spisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. Fond vsebuje tudi gradivo četrtnega in 
rajonskega ljudskega odbora. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 je bilo 
območje krajev Sp. Radvanje in Zg. Radvanje v upravnem smislu del okraja Maribor desni 
breg v Mariborskem okrožju, po spremembi zakona marca 1946 pa je postal kraj Radvanje, 
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sestavljen iz Sp. Radvanja in Zg. Radvanja, del okraja Maribor mesto. S sprejetjem Zakona 
o upravni razdelitvi LRS aprila 1946 je bila oblikovana upravnoteritorialna enota KLO 
Radvanje v okraju Maribor mesto. Sestavljali so ga k. o. Sp. Radvanje z naselji Nova vas in 
Sp. Radvanje ter k. o. Zg. Radvanje z naselji Burna vas in Zg. Radvanje. Takšna upravna 
razdelitev je veljala le do septembra 1946, ko je bil sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi 
LRS, saj je bilo izvajanje aprilskega zadržano za nedoločen čas. Po tem zakonu je bil KLO 
Radvanje ukinjen. Območje je prešlo v upravno pristojnost okraja Maribor mesto, od marca 
1949 po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravni razdelitvi je bilo sestavni 
del II. rajona v okraju Maribor mesto, od novembra 1950 po Ukazu o spremembi meje med 
mestom Maribor in okrajem Maribor okolica ter o spremembah razdelitve mesta Maribor 
na rajone pa je bilo območje nekdanjega KLO razdeljeno med rajona Studenci in Tabor. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RAKIČAN 

Signatura: PAM/0292 

Kraj: Rakičan 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, zbora volilcev 1946; seznam članov KLO Rakičan 1950; 
obrtna dovoljenja 1949–1950; popisi rokodelske in industrijske obrti 1946; načrt dela OF v 
Rakičanu 1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–1950.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Rakičan sodilo v 
MLO Murska Sobota. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Rakičan ustanovljen 
KLO Rakičan v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Rakičan. V tej sestavi je 
KLO Rakičan deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti 
prenesene na LOMO Murska Sobota v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RANKOVCI 

Signatura: PAM/1223 

Kraj: Rankovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, zbora volilcev 1946–1951; seznam odbornikov 1950; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1947–1951; delovodnik 1948–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Rankovci sodilo v 
KLO Tišina. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Rankovci ustanovljen KLO 
Rankovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Rankovci. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko sta mu bila priključena k. o. in naselje Vanča vas. V 
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tej sestavi je KLO Rankovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Tišina v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RAZBOR 

Signatura: PAM/0295 

Kraj: Sp. Razbor 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1948, socialno-zdravstvenega sveta 1947, sestanka za izvedbo 
gozdarskega plana 1949, komisije za reševanje pritožb proti odmeri dohodnine 1951; 
seznami: družin, ki so izgubile svojce v NOB 1947, izdanih domovinskih potrdil 1948; letna 
poročila proizvajalnih obrtnih podjetij 1949; podatki o odbornikih; dopisi, okrožnice, 
navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1946–1952; indeks k delovodniku 1947, 
1951–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 sta 
naselji Sp. Razbor in Zg. Razbor sodili v okraj Šoštanj. Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS 
iz aprila 1946 sta postali sestavni del KLO Podgorje v okraju Prevalje. S spremembo zakona 
istega leta je bil ustanovljen KLO Razbor v okraju Prevalje. Sedež je imel v Sp. Razborju, 
obsegal pa je del k. o. in naselja Sp. Razbor ter k. o. in naselje Zg. Razbor. Od februarja 1948 
je KLO Razbor deloval v okraju Dravograd, od junija 1950 dalje pa v okraju Slovenj Gradec. 
V tej sestavi je KLO Razbor deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Podgorje v okraju Slovenj Gradec.  

 
KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RAZKRIŽJE 

Signatura: PAM/0296 

Kraj: Razkrižje 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1950, sveta za socialno skrbstvo in zdravstvo 
1952; delovodnik 1950–1954; indeks k delovodniku 1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer. Vsebuje tudi delovodnik ObLO 
Razkrižje 1952–1954.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Razkrižje 
ustanovljen KLO Razkrižje v okraju Ljutomer. Obsegal je k. o. in naselja Gibina, Razkrižje, 
Šafarsko in Veščica. V tej sestavi je KLO Razkrižje deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen 
in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Razkrižje v okraju Ljutomer.  

 



A.100–A.161  UPRAVA 

 199 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RAZVANJE 

Signatura: PAM/0414 

Kraj: Razvanje 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1952, zbora volilcev 1949, o pregledu državnih gospodarskih 
podjetij in podjetij zasebnega sektorja, informativnega pregleda KLO Razvanje 1951; 
volitve 1950–1951; obrt in industrija: odločbe o ustanovitvi podjetij, najemne pogodbe, vpisi 
v obrtni register, obrtna dovoljenja 1947–1952; spisi, dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1947–1952; delovodnik 1947–1952; indeks k delovodniku 1948–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je PAM prejel leta 1965.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz leta 1946 je del k. o. in naselja Razvanje 
sodil v Četrtni ljudski odbor Tezenske četrti, drugi del pa v KLO Hoče v okraju Maribor 
mesto. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Razvanje ustanovljen KLO Razvanje v 
okraju Maribor okolica. Obsegal je del k. o. in naselja Pivola ter del k. o. Razvanje z 
naseljem Razvanje. V tej sestavi je KLO Razvanje deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in 
so bile upravne pristojnosti za naselje Pivola prenesene na ObLO Hoče v okraju Maribor 
okolica, za naselje Razvanje pa na MLO Maribor.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR REKA - POHORJE 

Signatura: PAM/0297 

Kraj: Zg. Hoče 
Količina: 15 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: vaške seje 1945, sejni 1945–1952, zbora volilcev 1945–1948; zaplembe in 
razlastitve: seznami zaplenjenih posestev, zapisniki o popisu zasežene imovine 1945, 
odločbe o razlastitvi zemljiških posestev 1946, seznam nepremičnin ustanov in podjetij, ki 
so bila zaplenjena 1947, zapisniki o cenitvah zaplenjenih posestev 1948; seznami: izdanih 
dovolilnic za kolesa, prebivalstva, padlih in pogrešanih partizanov, vloženih prijav vojne 
škode 1945, za cepljenje 1947–1950, vojaških obveznikov, agrarnih interesentov, obrtnikov 
1949, nesposobnih za vojaško službo 1950; statistični popisi: živine 1946–1947, 1951, 
kmetijskega orodja in strojev 1945, 1948, živine, sadnega drevja in vinogradov 1949; 
gradbena dovoljenja 1948, 1950; odločbe stanovanjske komisije 1948–1949; evidenca 
odbornikov 1948; podatki o članih IO KLO Reka - Pohorje 1949; popis vprežnih vozil 1949; 
register psov 1950; volilni imeniki 1945–1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1945–1952; delovodnik: navadni 1947–1948, zaupni 1947–1952; indeks k 
delovodniku 1951–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil ustanovljen KLO Reka 
- Pohorje v okraju Maribor mesto. Sedež je imel v Reki, obsegal pa je k. o. in naselja 
Pohorje, Polana, Zg. Hoče, del k. o. Pivola z naseljem Reka in delom naselja Pivola ter del k. 
o. in naselja Slivniško Pohorje. S spremembo zakona istega leta je KLO Reka - Pohorje 
deloval v okraju Maribor okolica. Po novem je obsegal k. o. Hočko Pohorje z naseljema 
Hočko Pohorje in Reka, del k. o. in naselja Pivola, k. o. Slivniško Pohorje I z delom naselja 
Slivniško Pohorje ter k. o. in naselji Zg. Hoče in Polana. V tej sestavi je KLO Reka - Pohorje 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Hoče v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR REMŠNIK 

Signatura: PAM/0298 

Kraj: Remšnik 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,8  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1950, cenilni ob cenitvah posesti 1947–1951, o pregledu in cenitvi 
škode, ki je bila povzročena ob gradnji daljnovoda Maribor–Dravograd 1948; seznami: 
najrevnejših družin, koles 1946, socialno ogroženih družin z več otroki 1947, za cepljenje 
1949, gozdnih posestnikov 1951; socialno skrbstvo: seznami revnih za brezplačno 
zdravljenje ali zdravila, seznami skrbnikov, uživalcev invalidnin in podpor, socialno 
ogroženih družin, duševno in telesno prizadetih, rejnikov, sirot 1949–1952; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–1951; delovodnik 1946–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno deloma po delovodnih številkah, deloma pa je 
neurejeno.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1958 predal ObLO Podvelka.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Remšnik 
ustanovljen KLO Remšnik - Brezno v okraju Maribor okolica. Sedež je imel na Remšniku, 
obsegal pa je k. o. in naselja: Brezni Vrh, Brezno, Kozji Vrh, Radelca, Remšnik in Vas. S 
spremembo zakona istega leta se je KLO Remšnik - Brezno preimenoval v KLO Remšnik. 
Njegovo območje se je zmanjšalo, po novem je obsegal k. o. in naselja: Brezni Vrh, Radelca, 
Remšnik in Vas. V tej sestavi je KLO Remšnik deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so 
bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Brezno - Podvelka v okraju Maribor 
okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RENKOVCI 

Signatura: PAM/0293 

Kraj: Renkovci 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Seznam prebivalcev; kazenske odločbe 1949–1951; obvezna oddaja pridelka in živine 
1949–1952; gradbena dovoljenja 1950–1951; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1946–1952; delovodnik 1947–1952. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Lendava.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Renkovci sodilo v 
KLO Turnišče. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Renkovci ustanovljen KLO 
Renkovci v okraju Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Renkovci ter del k. o. Gančani. 
Februarja 1948 je KLO Renkovci obsegal še naselje Hraščica v k. o. Gančani. V tej sestavi je 
KLO Renkovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti za 
naselje Renkovci prenesene na ObLO Turnišče, za celotno k. o. Gančani pa na ObLO 
Beltinci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RIBNICA NA POHORJU 

Signatura: PAM/0300 

Kraj: Ribnica na Pohorju 
Količina: 13 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1951 
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, zbora volilcev 1950–1951, socialno-zdravstvenega sveta 1947, 
o splošnem pregledu odkupa in reševanja plana odkupa 1947, sektorske konference 1949, 
predvolilnega sestanka odbornikov 1950, pokopališkega odbora 1951; potrdila o vložitvi 
prijave vojne škode 1945; popisi: zaplenjenih posestev 1945, uničenih in poškodovanih 
zgradb 1946, rokodelske in industrijske obrti 1947; karakteristike posameznikov o 
sodelovanju med NOB 1945; prijavnice za sprejem v članstvo ZB NOV 1948–1951; seznami: 
vojaških obveznikov 1945–1946, otrok 1946–1951, padlih borcev med drugo svetovno 
vojno, obrtnikov, invalidov iz druge svetovne vojne 1945, čebelarjev, agrarnih interesentov 
1946, pomožne Narodne milice, odbornikov 1947, za cepljenje 1948, 1950, kmetovalcev 
1949, gluhonemih 1950, jetike osumljenih oseb 1951; odločbe stanovanjske komisije 1950; 
dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1951; delovodnik 1945–1951; zaupni 
delovodnik 1946–1951; indeks k delovodniku 1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno deloma po delovodnih številkah, deloma pa je neurejeno 
oz. urejeno le po letnici nastanka. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal ObLO Podvelka.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Ribnica na 
Pohorju ustanovljen KLO Ribnica na Pohorju v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. 
Hudi Kot z naseljema Hudi Kot in Josipdol, k. o. Janževski Vrh I z delom naselja Janževski 
Vrh, k. o. Orlica II z delom naselja Orlica ter k. o. in naselje Ribnica na Pohorju. V tej sestavi 
je KLO Ribnica na Pohorju deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Ribnica na Pohorju v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RIHTAROVCI - TURJANCI  

Signatura: PAM/0301 

Kraj: Rihtarovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 202 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1949, zbora volilcev 1949; volilni imeniki 1945–1946.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Rihtarovci sodilo v 
KLO Kapela. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Rihtarovci ustanovljen KLO 
Rihtarovci - Turjanci v okraju Radgona. Sedež je imel v Rihtarovcih, obsegal pa je del k. o. 
Hraševski Vrh z naseljem Rački Vrh ter del k. o. Rihtarovci z delom naselja Rihtarovci in 
naseljem Turjanci. Takšna upravna razdelitev je veljala do februarja 1948, ko se je območje 
KLO Rihtarovci - Turjanci povečalo. Po novem je KLO obsegal: del k. o. in naselja 
Hrašenski - Rački Vrh, del k. o. Murščak z naseljem Rački Vrh ter del k. o. Rihtarovci z 
naselji Rihtarovci, Turjanci, Turjanski Vrh in delom naselja Paričjak. V tej sestavi je KLO 
Rihtarovci - Turjanci deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen. Upravne pristojnosti za 
naselji Hrašenski - Rački Vrh in Rački Vrh so bile prenesene na KLO Murščak, za naselji 
Rihtarovci in Turjanci na KLO Radenci ter za naselji Paričjak in Turjanski Vrh na KLO 
Kapela v okraju Radgona.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ROGAŠEVCI 

Signatura: PAM/0302 

Kraj: Rogašovci 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1952, zbora volilcev 1946–1952, o cenitvi zapuščin 1948–1952; 
seznami: vojaških obveznikov 1946, 1952, odbornikov 1950; dovoljenja: obrtna 1946–1952, 
gradbena 1947–1951; sklepi in odločbe o zaplembi premoženja in razlastitvi posestev 1945–
1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. Vsebuje tudi delovodnik 
ObLO Rogašovci 1952.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Rogašovci 
ustanovljen KLO Rogaševci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselja: Nuskova, 
Rogaševci (Rogašovci), Serdica, Sotina in Sv. Jurij. S spremembo zakona istega leta je bilo 
območje KLO Rogaševci skrčeno le na k. o. in naselja Nuskova, Rogaševci in Sv. Jurij. V tej 
sestavi je KLO Rogaševci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Rogašovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ROPOČA 

Signatura: PAM/0303 

Kraj: Ropoča 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1950 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni in zbora volilcev 1946; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1947–1949; delovodnik 1947–1950.  
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Ropoča sodilo v 
KLO Pertoča. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Ropoča ustanovljen KLO 
Ropoča v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Ropoča. V tej sestavi je KLO 
Ropoča deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti 
prenesene na KLO Krašči v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR RUŠE 

Signatura: PAM/0304 

Kraj: Ruše 
Količina: 54 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 5,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1945–1947, okrajne konference krajevnih 
referentov narodne imovine 1945, AFŽ 1945, socialnega odseka 1945, krajevnega odbora 
RK 1945–1948, stanovanjskega in kmetijskega odseka 1947, planinskega društva 1946, 
telesnovzgojnega društva 1946, socialnega skrbstva 1947, 1949, sveta državljanov za 
komunalne zadeve 1950; volilni imeniki 1946, 1951; zaplembe: seznami posestev, ki so bila 
zaplenjena po odloku AVNOJ 1945, seznami zaplembenih odločb 1946, odločbe o zaplembi 
posestev 1946–1948, zapisniki o prevzemih posestev in narodne imovine 1945–1946, popis 
razlaščenih oz. zaplenjenih posestev 1946, zemljiškoknjižni izpiski razlaščenih zemljišč 
1947; seznami: nepremičnin v župniji Ruše, sadnega drevja, vinske trte, živine, kmetijskega 
orodja in strojev 1945, rokodelskih in industrijskih obrti, vojnih žrtev in vojnih poškodb 
1946, tujih državljanov 1947, stanovanjskih zgradb 1949, obrtnikov in industrije 1945–1951, 
ruskih državljanov, pobeglih v Avstrijo, amnestirancev, prijav črne borze in sabotaže 1945, 
vojaških obveznikov 1946–1951, ustreljenih s strani Nemcev, strokovnjakov, ki so se 
odselili 1946, gostišč 1947, oseb, ki so jim bile odvzete državljanske pravice 1947, 1949, 
tujcev, kolonistov 1948, mlinov 1950; karakteristika: duhovnikov 1945, tujcev 1948; 
gradbena dovoljenja 1950–1951; krajevni sindikalni svet Ruše: zapisniki 1945–1950, dopisi, 
okrožnice 1949–1951, letna poročila 1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1945–1952; delovodnik 1945–1951; indeks k delovodniku 1947–1948, 1950–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, razen za leto 1948, ko je urejeno 
po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal ObLO Ruše. Iz fonda je bilo izločeno gradivo KO 
OF Bezena 1945–1947, KLO Lobnica 1946 in KLO Bistrica pri Limbušu 1946–1947.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Ruše 
ustanovljen KLO Ruše v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. in naselja Bistrica pri 
Limbušu, Ruše, Smolnik, k. o. Bistrica pri Rušah z naseljema Bezena in Bistrica pri Rušah 
ter k. o. Lobnica z naseljema Lobnica in Log. S spremembo zakona istega leta je bilo 
območje KLO Ruše skrčeno na del k. o. Bistrica pri Rušah in del naselja Bezena, na del k. o. 
Lobnica z naseljem Lobnica ter na k. o. Ruše z naseljem Ruše in delom naselja Bezena. 
Februarja 1948 je prišlo do spremembe; del naselja Lobnica je po novem bil v dveh k. o., v 
k. o. Ruše in k. o. Lobnica, vendar je celotno naselje še vedno ostalo del KLO Ruše. Takšna 
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upravna razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko sta mu je bila znova priključena k. o. in 
naselje Smolnik. V tej sestavi je KLO Ruše deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Ruše v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SATAHOVCI 

Signatura: PAM/0305 

Kraj: Satahovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946, 1950–1951, zbora volilcev 1946, 1950; delovodnik 1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Satahovci sodilo v 
MLO Murska Sobota. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Satahovci ustanovljen 
KLO Satahovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Satahovci. Takšna 
upravna razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko sta mu bila priključena k. o. in naselje 
Murski Črnci. V tej sestavi je KLO Satahovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so 
bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Tišina v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SEBEBORCI 

Signatura: PAM/0306 

Kraj: Sebeborci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, zbora volilcev 1946–1947, 1950; dovoljenja: gradbena 1946, 
1948, 1950, obrtna 1948, 1950–1952; odločbe o: razlastitvi 1948–1950, obvezni oddaji 
pridelkov 1950, skrbništvu 1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; 
delovodnik 1950–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Sebeborci 
ustanovljen KLO Sebeborci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselja: Andrejci, 
Bokrači, Krnci in Sebeborci. S spremembo zakona istega leta je bilo območje KLO Sebeborci 
skrčeno le na k. o. in naselje Sebeborci. Takšna upravna razdelitev je veljala do oktobra leta 
1949, ko so mu bili znova priključeni k. o. in naselja Andrejci, Bokrači in Krnci. V tej sestavi 
je KLO Sebeborci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti za 
naselja Andrejci, Krnci in Sebeborci prenesene na ObLO Martjanci, za naselje Bokrači pa na 
ObLO Puconci v okraju Murska Sobota.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SELE 

Signatura: PAM/0307 

Kraj: Sele  
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: krajevnega odbora OF 1947–1948, sejni 1948–1952, zbora volilcev 1947, 1949, 
1951, krajevnega odbora RK 1946, občnega zbora RK 1947; socialno poreklo odbornikov 
KLO Sele 1947; Krajevna gostilna Sele: pravila, odločbe o ustanovitvi 1947; seznami: 
prijavljenih koles, otrok, ki so izgubili očeta v NOB, sirot, obrtnikov 1946, vojaških 
obveznikov 1947, 1949, za cepljenje 1947, 1949–1951, razdeljenih živilskih nakaznic, izdanih 
začasnih osebnih izkaznic 1947, repatriirancev in vojnih ujetnikov 1949, služkinj in hlapcev 
1951, prebivalstva, vojnih invalidov; obvezna oddaja pridelkov in živine 1947–1951; 
gradbena dovoljenja 1949–1950; popisi: vozil, lip, oskrbe naselij z vodo, mlinov 1949; 
socialno skrbstvo: seznami družin žrtev fašističnega nasilja, starejših, invalidov, sirot, 
rejnikov, socialno ogroženih otrok; volilni imeniki 1945–1946, 1948; osebni podatki o 
odbornikih; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–1952; delovodnik 1947–
1952; indeks k delovodniku 1947–1949.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Sele 
ustanovljen KLO Sele v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. in naselje Sele in k. o. Vrhe z 
naseljema Gmajna in Vrhe. S spremembo zakona istega leta je bilo območje KLO Sele 
skrčeno za del k. o. in naselja Sele ter za del k. o. Vrhe z delom naselij Gmajna in Vrhe, 
priključili pa so mu del k. o. in naselje Stari trg. Od leta 1948 je KLO Sele deloval v okraju 
Dravograd, ki se je leta 1950 preimenoval v Okraj Slovenj Gradec. V tej sestavi je KLO Sele 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na 
LOMO Slovenj Gradec v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SELNICA OB DRAVI 

Signatura: PAM/0308 

Kraj: Selnica ob Dravi 
Količina: 39 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 3,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1946, 1951, sestanka članov OF 1949, celice 
KPS 1949; gradbena dovoljenja 1950; seznami: žrtev na prisilnem delu v Brežicah, revnih 
1945, obrtnikov, tujih državljanov 1946, članov NOV in ZB NOV 1948–1949, za cepljenje 
1945, 1948; volilni imeniki; potrdila in sklepi o cenitvi vojne škode 1945; statistični popisi 
živine, perutnine in čebeljih panjev 1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1945–1952; delovodnik 1947–1952; indeks k delovodniku 1945–1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah, delno po vsebini; del 
gradiva je neurejenega.  
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Selnica ob 
Dravi ustanovljen KLO Selnica ob Dravi v okraju Maribor okolica. Sedež je imel v Sp. 
Selnici, obsegal pa je k. o. in naselja: Črešnjevec, Janževa Gora, Slemen, Sp. Selnica, Srednje 
in Zg. Selnica. S spremembo zakona istega leta je bilo območje KLO Selnica ob Dravi 
skrčeno za k. o. in naselji Slemen in Srednje, priključili pa so mu del k. o. in naselij Sp. Boč 
in Zg. Boč. V takšni sestavi je KLO Selnica ob Dravi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen 
in so bile vse njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Selnica ob Dravi v okraju 
Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI DOBOR SELO - FOKOVCI 

Signatura: PAM/0309 

Kraj: Selo 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Sejni zapisniki 1946–1951; dovoljenji: gradbeno in obrtno 1950–1951; odločbe o: 
zaplembi premoženja 1950, prepisu zemljišča 1950, pregledu greznice in dvorišča 1951; 
skrbstvene zadeve: določitev skrbnika mladoletni osebi 1951, oporoka 1951; seznami 
članov IO 1950; delovodniki 1948–1951; okrožnice in navodila oblastnih organov 1950–
1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po področjih in delno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Selo v 
Prekmurju v okraju Murska Sobota oblikovan KLO Selo v Prekmurju s sedežem v naselju 
Selo. Obsegal je k. o. in naselja Čikečka vas, Fokovci in Selo. Ta upravna razdelitev ni prav 
zaživela, saj je že septembra 1946 začela veljati nova, po kateri sta upravna in teritorialna 
pristojnost KLO Selo v Prekmurju segali na območje k. o. in naselja Čikečka vas ter na 
območje k. o. Selo in naselja Selo v Prekmurju. Po zakonski ureditvi iz oktobra 1949 je bil 
KLO Selo v Prekmurju preimenovan v KLO Selo - Fokovci s sedežem v naselju Selo v 
Prekmurju. Obsegal je k. o. in naselje Fokovci ter k. o. Selo in naselje Selo v Prekmurju, kraj 
Čikečka vas pa se je po tej zakonski ureditvi odcepil in priključil h KLO Prosenjakovci. V 
takšni sestavi je KLO Selo - Fokovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Prosenjakovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SERDICA - SOTINA 

Signatura: PAM/0310 

Kraj: Serdica 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1949–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1949–1952, zbora volilcev 1951; dovoljenja: obrtna 1950–1951, gradbena 
1951; cenitve zapuščin 1950–1951; predlogi za razlastitve 1951; seznami obvezne oddaje 
belih žit 1951; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1950–1952; delovodnik 1951–
1952; indeks k delovodniku 1951.  
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. Vsebuje tudi sejne zapisnike 
KLO Sotina - Serdica za leto 1949. 

Historiat ustvarjalca: KLO Serdica - Sotina je bil ustanovljen oktobra 1949 na osnovi Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS. V bistvu je šlo le za 
preimenovanje KLO Sotina - Serdica v KLO Serdica - Sotina. Novi KLO je obsegal k. o. in 
naselji Serdica in Sotina, sedež pa je po novem imel v Serdici. V tej sestavi je KLO Serdica - 
Sotina deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene 
na ObLO Rogašovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SKAKOVCI 

Signatura: PAM/0311 

Kraj: Skakovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1946, 1949–1951; dovoljenja: obrtna 1946, 1948, 1950, gradbena 1947; 
dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947–1952; delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Skakovci sodilo v 
KLO Cankova. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Skakovci ustanovljen KLO 
Skakovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Skakovci. Takšna upravna 
razdelitev je veljala  do februarja 1948, ko je bilo območje KLO  Skakovci skrčeno le na del 
k. o. in naselja Skakovci. Drugi del k. o. in naselja Skakovci je postalo del KLO Krajna. 
Oktobra 1949 je bil KLO Krajna ukinjen, KLO Skakovci pa je po novem spet obsegal celoten 
k. o. in naselje Skakovci. V tej sestavi je KLO Skakovci deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Cankova v okraju Murska 
Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SLADKI VRH 

Signatura: PAM/0312 

Kraj: Sladki Vrh 
Količina: 2 arhivski škatli, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Cenilni zapisniki posestev 1950; seznami: zaplenjenih posestev 1945, vojaških 
obveznikov, odbornikov in njihovih namestnikov 1949; popisi: zapuščin 1949, 1952, 
inventarja razlaščenih posestev 1945–1946; potrdila: o prejetih predmetih iz zajete narodne 
imovine zaplenjenih posestev 1945–1946, o dodeljenih predmetih kolonistom 1946; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko, nekateri spisi pa kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal SO Maribor.  
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Sladki Vrh sodilo 
v KLO Selnica ob Muri. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Sladki Vrh 
ustanovljen KLO Sladki Vrh v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. Sladki Vrh z naselji 
Sladki Vrh, Svečane in Vranji Vrh. V tej sestavi je KLO Sladki Vrh deloval do aprila 1952, 
ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Velka v okraju 
Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SLAMNJAK 

Signatura: PAM/0313 

Kraj: Slamnjak 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1949, zbora volilcev, viničarske komisije 1946; knjige: prijavna, 
odjavna, rojstna 1945–1952; delovodnik 1945–1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1946–1948.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Slamnjak sodilo v 
KLO Radomerje. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Slamnjak ustanovljen KLO 
Slamnjak v okraju Ljutomer. Obsegal je k. o. Slamnjak z naseljema Slamnjak in Podgradje. 
V tej sestavi je KLO Slamnjak deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne 
pristojnosti prenesene na LOMO Ljutomer v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SLEMEN 

Signatura: PAM/0314 

Kraj: Sp. Slemen 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1949, zbora volilcev 1949, upravnega odbora KZ Slemen 1949; 
obvezna oddaja pridelkov in živine 1946–1947; popis posestev, ki pridejo v poštev za 
agrarno reformo 1946; seznami: za cepljenje, agrarnih interesentov 1946, vojaških 
obveznikov, revnih, oseb, ki so jim bile odvzete politične in državljanske pravice 1947; 
register psov 1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1949; delovodnik 
1947–1948.  

Sistem ureditve: Del gradiva fonda je urejenega po vsebini in kronološko, del po delovodnih 
številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Maribor Center.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Sp. Slemen sodilo 
v KLO Selnica ob Dravi. S spremembo zakona istega leta je bil ustanovljen KLO Slemen v 
okraju Maribor okolica. Obsegal je del k. o. in naselij Jelovec in Srednje ter k. o. in naselje 
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Slemen. V tej sestavi je KLO Slemen deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile vse 
upravne pristojnosti prenesene na KLO Srednje v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SLIVNICA PRI MARIBORU 

Signatura: PAM/0315 

Kraj: Slivnica pri Mariboru  
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni, zbora volilcev, odbora OF 1950–1951; državljanska knjiga 1948; seznam: 
priseljenih v Slivnico pri Mariboru 1939–1950, izstavljenih matičnih izpiskov 1947–1949, 
posestnikov goveje živine in konjev 1949, starejših in ogrožene mladine 1952; popis oskrbe 
naselij z vodo 1949; načrt elektrifikacije 1947–1951; statistični popisi: kmetijskih strojev in 
orodja 1948, živine 1947–1951, perutnine in čebeljih panjev 1950, sadnega drevja in 
vinogradov 1949; obvezna oddaja pridelka in živine 1947–1951; odločbe: stanovanjske 
komisije 1947–1950, kazenske 1949–1950, o skrbništvu 1948; dovoljenja: gradbena 1950, 
obrtna 1948–1949; volilni imeniki; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947–1952; 
delovodnik 1946–1952; indeks k delovodniku 1947–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Maribor Tezno.  

Historiat ustvarjalca: Z Zakonom o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Slivnica pri 
Mariboru  ustanovljen KLO Slivnica pri Mariboru v okraju  Slovenska Bistrica. Obsegal je 
k. o. in naselje Čreta, k. o. in naselje Radizel in k. o. in naselje Slivnica pri Mariboru. 
Februarja 1948 je bila upravna razdelitev spremenjena; KLO Slivnica pri Mariboru je po 
novem deloval v okraju Maribor okolica. V tej sestavi je KLO Slivnica v Mariboru deloval 
do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Hoče v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SODIŠINCI 

Signatura: PAM/0318 

Kraj: Sodišinci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1946–1949; osebni podatki o odbornikih 1950; 
dovoljenja: gradbena 1946–1947, 1949, obrtna 1947–1952; odločbe o zaplembi premoženja 
1947, 1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–1952; delovodnik 1949–
1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Sodišinci sodilo v 
KLO Gederovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Sodišinci ustanovljen KLO 
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Sodišinci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Sodišinci. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko sta mu bila priključena k. o. in naselje Murski 
Petrovci. V tej sestavi je KLO Sodišinci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Tišina v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SOTINA - SERDICA  

Signatura: PAM/0319 

Kraj: Sotina 
Količina: 2 arhivski škatli, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1948; seznami: oškodovancev, ki so vložili prijavo za vojno škodo, 
slepih, gluhonemih in invalidnih, otrok brez staršev 1945, naseljenih kolonistov 1946, 
vojaških obveznikov 1949; odločbe o zaplembi premoženja 1946–1947; dovoljenja: obrtna 
1946–1949, gradbena 1947–1949; cenitve zapuščin 1947–1948; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1945–1949; delovodnik 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. Gradivo fonda vsebuje tudi 
delovodnik KLO Serdica - Sotina 1949–1952. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta naselji Sotina in Serdica 
sodili v KLO Rogaševci. S spremembo zakona istega leta je bil ustanovljen KLO Sotina - 
Serdica v okraju Murska Sobota. Sedež je imel v Sotini, obsegal pa je k. o. in naselji Serdica 
in Sotina. Takšna upravna razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko se je KLO Sotina - 
Serdica preimenoval v KLO Serdica - Sotina s sedežem v Serdici.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SPODNJA KUNGOTA 

Signatura: PAM/0321 

Kraj: Gradiška 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki finančne komisije 1947; obvezna oddaja pridelkov in živine 1945, 1947–1949; 
seznam vojnih obveznikov 1949–1951; odločbe stanovanjske komisije 1950–1951; prijave 
vojnih invalidov in drugih vojnih žrtev 1945; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1945–1951; delovodnik 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno deloma po delovodnih številkah, deloma po vsebini, del 
gradiva pa je neurejenega.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Maribor Center.  

Historiat ustvarjalca: KLO Sp. Kungota je bil ustanovljen po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz 
aprila 1946. Sodil je v okraj Maribor okolica, sedež pa je imel v Gradiški. Obsegal je k. o. in 
naselja: Dol. Počehova, Gradiška (Sp. Kungota), Kozjak, k. o. Dobrenje II z naseljem Sp. 
Dobrenje in k. o. Rošpoh II in Rošpoh III z delom naselja Rošpoh. S spremembo zakona 
istega leta je bilo območje KLO Sp. Kungota skrčeno za del k. o. in naselja Kozjak, za k. o. 
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Rošpoh II ter za del k. o. Sp. Dobrenje z delom naselja Dobrenje. Leta 1948 so mu spet 
priključili del k. o. Rošpoh II z delom naselja Rošpoh. V takšni sestavi je KLO Sp. Kungota 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, njegove upravne pristojnosti za naselji Dol. 
Počehova in Sp. Dobrenje so bile prenesene na ObLO Pesnica v okraju Maribor okolica, 
pristojnosti za naselja Gradiška, Kozjak in Rošpoh pa na ObLO Zg. Kungota v okraju 
Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SPODNJA POLSKAVA 

Signatura: PAM/0322 

Kraj: Sp. Polskava 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: proračunske seje 1945, sejni 1947, 1952, konference predsednikov lesnih 
odsekov pri KZ in gozdnih poročevalcev pri KLO 1950; statut pašne skupnosti Sp. 
Polskava 1952; popisi: vojnih žrtev in žrtev vojnih poškodb 1945, duševno prizadetih oseb, 
invalidov, starejših 1947; seznami: vojaških obveznikov 1946–1949, oseb brez volilne 
pravice 1946, površin, dodeljenih za agrarno reformo 1947, obrtnikov 1949, članov 
sindikata, za cepljenje 1951; obvezna oddaja pridelka in živine 1947–1951; odločbe: o 
razlastitvi zemljiškega posestva 1946–1947, kazenske 1947, 1949, stanovanjske komisije 
1948–1949, 1951, o ustanovitvi prostovoljnega gasilskega društva Sp. Polskava 1948; 
dovoljenja: gradbena 1946–1951, obrtna 1949–1952; statistični popisi: živine, sadnega drevja 
in vinske trte 1945, 1949, živine 1947, strojev in orodja 1948, živine, perutnine in čebeljih 
panjev 1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1947–
1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je delno urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je PAM prevzel leta 1961.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Sp. Polskava 
ustanovljen KLO Sp. Polskava v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. in naselje 
Pokoše in del k. o. Sp. Polskava z naseljema Sp. Polskava in Frajštajn. Od leta 1948 je KLO 
Sp. Polskava deloval v okraju Maribor okolica. S spremembo zakona tega leta je bilo 
njegovo območje skrčeno za del naselja Sp. Polskava, ki je postal del KLO Pragersko. V 
takšni sestavi je KLO Sp. Polskava deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Zg. Polskava v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SPODNJA VIŽINGA 

Signatura: PAM/0323 

Kraj: Sp. Vižinga 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1948 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947; popisi: prebivalcev, kulturno-prosvetnih ustanov, dela nezmožnih 
oseb 1947; register psov 1947–1948; seznami: hlapcev in dekel, lastnikov mlatilnic 1947, 
oseb, ki so se vrnile iz tujine 1948; statistični podatki o poškodovanih in porušenih stavbah 
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med drugo svetovno vojno 1947; obvezna oddaja pridelka in živine 1947; pravila 
gospodarskega podjetja v Sp. Vižingi 1947; volilni imeniki; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1946–1948; delovodnik 1947–1948; indeks k delovodniku 1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Sp. Vižinga sodilo 
v KLO Marenberg. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Sp. Vižinga ustanovljen 
KLO Sp. Vižinga v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. in naselji Sp. Vižinga in Št. Janž nad 
Marenbergom (Suhi Vrh pri Radljah). Od leta 1948 dalje je KLO Sp. Vižinga deloval v 
okraju Dravograd, od leta 1950 dalje pa v okraju Slovenj Gradec. Aprila 1952 je bil ukinjen, 
njegove upravne pristojnosti pa so bile prenesene na ObLO Radlje ob Dravi v okraju 
Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SPODNJI DUPLEK 

Signatura: PAM/0325 

Kraj: Sp. Duplek 
Količina: 7 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1946, 1950–1951, sadjarskega sveta 1950, odbora OF 1952; obvezna 
oddaja pridelkov 1947–1951; seznami: vojaških obveznikov 1948, invalidov, upokojencev, 
davčnih zavezancev 1951, oseb, ki prejemajo podporo 1950–1951, za cepljenje 1951, 
razdeljenih nakaznic 1946–1947, 1951, razdeljenih industrijskih nakaznic; vojna škoda: 
sklepi o cenitvi in potrdila o vložitvi prijave 1945; odjave stalnega bivališča 1948; popisi: 
vojaških obveznikov, živali in kmetijskih površin 1950; dovoljenja: gradbena 1948, 1951, 
obrtna 1948; odločbe stanovanjske komisije 1950, 1952; krajevni odbor RK Slovenije Sp. 
Duplek: sejni zapisniki 1947, dopisi, okrožnice 1947–1949; dopisi, navodila, okrožnice 
oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1945–1948, 1951.  

Sistem ureditve: Del gradiva fonda je urejenega vsebinsko, dopisi, okrožnice ter navodila so 
deloma urejeni kronološko, deloma so neurejeni.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Maribor Tezno.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Sp. Duplek sodilo 
v KLO Sv. Martin pri Vurberku. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Sp. Duplek 
ustanovljen KLO Sp. Duplek v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. in naselje Sp. 
Duplek. V tej sestavi je KLO Sp. Duplek deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
vse pristojnosti prenesene na ObLO Duplek v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SREDNJA BISTRICA 

Signatura: PAM/0326 

Kraj: Srednja Bistrica 
Količina: 3 arhivske škatle, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 
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Vsebina: Zapisniki: sejni 1949–1951, zbora volilcev 1950–1951, seje odbora AFŽ 1951; gradbeni 
načrti in dovoljenja 1951; knjiga prebivalcev po hišnih številkah; register psov 1948–1951; 
seznami: konj, prijavljenih in odjavljenih oseb 1949, vojnih obveznikov 1950, za cepljenje 
1952; obvezna oddaja pridelkov 1950–1951; odločbe: kazenske 1950–1951, stanovanjske 
komisije 1950; podatki o padlih, ubitih ali izginulih osebah v času druge svetovne 
vojne; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–1952; delovodnik 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Lendava.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Srednja Bistrica 
sodilo v KLO Bistrica. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Srednja Bistrica 
ustanovljen KLO Srednja Bistrica v okraju Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Srednja 
Bistrica. Takšna upravna razdelitev je veljala do februarja 1948, ko je bilo območje KLO 
Srednja Bistrica skrčeno le na del k. o. in naselja Srednja Bistrica. Drugi del k. o. in naselja je 
postal sestavni del KLO Dol. Bistrica. V tej sestavi je KLO Srednja Bistrica deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Črenšovci v 
okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SREDNJE 

Signatura: PAM/0327 

Kraj: Srednje 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni in zbora pridelovalcev žitaric 1951; seznami: za cepljenje 1950–1951, 
vojaških obveznikov 1951, gozdnih posestnikov 1951–1952; odločbe: stanovanjske komisije 
1950–1952, o skrbništvu 1950–1951; dovoljenja: gradbena 1950–1952, obrtna 1951; popisi in 
prijave mlinov 1950; popisi zapuščin 1950–1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1950–1952; delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Del gradiva fonda je urejenega po vsebini in kronološko, del po delovodnih 
številkah, nekaj gradiva pa je neurejenega.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Maribor Center leta 1961. Gradivo fonda vsebuje tudi 
delovodnik za KLO Slemen 1947–1949 ter delovodnik ObLO Srednje 1952. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Srednje sodilo v 
KLO Selnica ob Dravi v okraju Maribor okolica. S spremembo zakona istega leta je del k. o. 
in naselja postal sestavni del KLO Brestrnica, del pa KLO Slemen. Kot samostojna upravna 
enota se KLO Srednje v okraju Maribor okolica prvič omenja oktobra 1949 v Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah zakona o upravni razdelitvi LRS. Obsegal je del k. o. in naselja 
Brestrnica ter k. o. in naselja Jelovec, Slemen in Srednje. V tej sestavi je KLO Srednje deloval 
do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Srednje v okraju Maribor okolica.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STANJEVCI 

Signatura: PAM/0328 

Kraj: Stanjevci 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni in zbora volilcev 1946; spisi, dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1945, 1947–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Stanjevci sodilo v 
KLO Gor. Petrovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Stanjevci ustanovljen KLO 
Stanjevci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Stanjevci. V tej sestavi je KLO 
Stanjevci deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti spet 
prenesene na KLO Gor. Petrovci.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STARA CESTA 

Signatura: PAM/0329 

Kraj: Žerovinci, Stara Cesta 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1948–1952, zbora volilcev 1948, 1950–1951; seznam gozdnih 
posestnikov; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1949–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Stara Cesta 
ustanovljen KLO Stara Cesta v okraju Ljutomer. Sedež je imel v Žerovincih, obsegal pa je k. 
o. in naselje Desnjak, k. o. in naselje Mekotnjak, k. o. in naselje Radomerščak, k. o. in naselje 
Stara Cesta ter k. o. Žerovinci z naseljema Žerovinci in Hujbar. S spremembo zakona istega 
leta je bilo območje KLO Stara Cesta skrčeno le na k. o. in naselje Desnjak, k. o. in naselje 
Mekotnjak ter k. o. in naselje Stara Cesta. Sedež KLO je bila Stara Cesta. V tej sestavi je 
KLO Stara Cesta deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Cezanjevci v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STARI LOG 

Signatura: PAM/0416 

Kraj: Stari Log 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Stari Log sodilo v 
KLO Pragersko. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Stari Log ustanovljen KLO 
Stari Log v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je del naselja Leskovec v delu k. o. 
Črešnjevec in naselje Stari Log v delu k. o. Vrhloga. V tej sestavi je KLO Stari Log deloval 
do februarja 1948, ko je bil ukinjen in so bile nato upravne pristojnosti prenesene na KLO 
Pragersko v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STARI TRG 

Signatura: PAM/0330 

Kraj: Stari trg  
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut 1950; zapisniki: sejni 1949, 1951–1952, okrajne agrarne komisije 1947, OF 1952 in 
sveta: za komunalne zadeve 1950–1952, državljanov 1951, za kmetijstvo, za gozdarstvo, za 
finance, za socialno skrbstvo, za prosveto, za trgovino in preskrbo 1951–1952, za odkupe 
1951; osebni podatki o odbornikih; karakteristike prebivalcev; narodna imovina: popisi in 
cenitve zaplenjene imovine 1945–1946; seznami: revnih kadilcev 1945, rojstev in smrti 
1945–1952, vojaških obveznikov 1945–1949, invalidov iz NOB in prve svetovne vojne, 
vojaških obveznikov, ki so se vrnili iz ujetništva, mlinov, kmetijskih strojev, posestnikov, ki 
posedujejo gozdove 1947, naselij, oseb, ki so podpirale partizane, uslužbencev KLO 1948, 
za cepljenje 1948–1949, mlinov 1949; obvezna oddaja pridelka in živine 1949–1950; 
dovoljenja: obrtna 1948, 1951, gradbena 1947–1952; starostna struktura kmečkega 
prebivalstva 1949; prijavna knjiga tujcev 1945–1952; državljanska knjiga, volilni imeniki; 
volitve 1949: kandidature za odbornike, navodila, okrožnice, volilne enote; cenilni 
zapisniki zemljišč in zapuščin 1946–1950; načrt gospodarskega razvoja Okraja Dravograd 
1947–1951; orožni listi 1946; odločbe: stanovanjske komisije 1949–1952, o razlastitvi 
veleposestev 1946; podatki o padlih, ubitih ali izginulih med drugo svetovno vojno; popisi: 
rokodelskih in industrijskih obrti 1946, oskrbe naselij z vodo 1949; evidenca nezakonskih 
otrok 1949; socialno skrbstvo: seznami uživalcev invalidnin, nezakonskih otrok, sirot, 
starejših, skrbnikov 1945–1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; 
delovodnik 1946–1952; indeks k delovodniku 1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Stari trg 
ustanovljen KLO Stari trg pri Slovenjem Gradcu v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. Stari trg 
pri Slovenjem Gradcu z naseljem Stari trg. S spremembo zakona istega leta se je KLO 
preimenoval v KLO Stari trg. Obsegal pa je k. o. Podgorje II z delom naselij Raduše in Zg. 
Podgorje, del k. o. in naselja Stari trg ter del k. o. Vrhe z delom naselij Gmajna in Vrhe. Od 
leta 1948 je KLO Stari trg deloval v okraju Dravograd, območje pristojnosti KLO Stari trg 
pa je bilo skrčeno za del naselja Zg. Podgorje, ki je postalo sestavni del KLO Podgorje. 
Junija 1950 se je Okraj Dravograd preimenoval v Okraj Slovenj Gradec, sam KLO Stari trg 
pa je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne 
pristojnosti prenesene na LOMO Slovenj Gradec v okraju Slovenj Gradec.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STRAŽE 

Signatura: PAM/0240 

Kraj: Mislinja 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: regulacije naselij Straže in Mislinja 1950, sveta za socialno oskrbo 1951; 
seznami: vojaških obveznikov 1948, vprežne živine 1950; dovoljenja: obrtna 1948–1949, 
1951, uporabna in gradbena 1949; odločbe: kazenske 1948–1950, stanovanjske komisije 
1948, o razlastitvi veleposestev 1951; statistični podatki o živini 1950; naravni pogoji 
kmetijstva in njihovo izkoriščanje 1950; knjiga prebivalstva; Krajevna trgovina Straže: 
odločba o ustanovitvi, vpis v register, pravilnik 1951; osebni podatki o odbornikih; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–1951; delovodnik 1947, 1949–1952; indeks k 
delovodniku 1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1964 so Straže sodile v KLO 
Mislinja. S spremembo zakona istega leta je bil ustanovljen KLO Straže v okraju Prevalje. 
Sedež je imel v Sv. Lenartu (zaselek v Mislinji). Obsegal je del k. o. in naselja Gor. Dolič, del 
k. o. Št. Ilj pod Turjakom z naseljem Straže (zaselek v Mislinji), in del k. o. Št. Vid nad 
Valdekom z delom naselja Št. Vid nad Valdekom (Završe) in delom naselja Završe. Od leta 
1948 dalje je KLO Straže sodil k okraju Dravograd. Leta 1949 je bila h KLO Straže 
priključen celoten k. o. Št. Vid nad Valdekom z naselji Št. Lenart in Št. Vid nad Valdekom. 
Leta 1950 se je Okraj Dravograd preimenoval v Okraj Slovenj Gradec, sam KLO Straže pa je 
v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Mislinja v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STREHOVCI 

Signatura: PAM/0331 

Kraj: Strehovci 
Količina: 3 arhivske škatle, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi, dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–1952; delovodnik 1945–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Lendava.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Strehovci sodilo v 
KLO Dobrovnik. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Strehovci ustanovljen KLO 
Strehovci v okraju Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Strehovci. V tej sestavi je KLO 
Strehovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile nato upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Dobrovnik v okraju Murska Sobota.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STROČJA VAS 

Signatura: PAM/0332 

Kraj: Stročja vas 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, zbora volilcev 1946–1951; dovoljenja: obrtna 1948, 1951, 
gradbena 1947, 1949–1952; seznami socialno ogroženih otrok, skrbnikov, rejnikov, starejših, 
nezakonskih otrok; odločbe: v zvezi z agrarno reformo 1949, o razlastitvi zemljišča in 
zaplembi 1946, 1948–1949, o skrbništvu, kazenske 1951, o registraciji državnih 
gospodarskih podjetij 1952; seznam prebivalcev naselja Stročja vas 1951; cenitve zapuščin 
1946, 1948–1949; kazenski listi 1947, 1949; delovodnik: navadni 1947, 1951–1952, zaupni 
1949–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Ljutomer.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Stročja vas 
ustanovljen KLO Stročja vas v okraju Ljutomer. Obsegal je k. o. in naselja: Nunska Graba, 
Presika, Pristava, Rinčetova Graba in Stročja vas. S spremembo zakona istega leta je bilo 
območje KLO Stročja vas skrčeno le na k. o. in naselji Stročja vas in Pristava. Preostali trije  
k. o. in naselja so postala del KLO Presika. V tej sestavi je KLO Stročja vas deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na LOMO Ljutomer v 
okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STRUKOVCI 

Signatura: PAM/0333 

Kraj: Strukovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946, 1949–1951, zbora volilcev 1946, 1951; spisi, dopisi, okrožnice, 
navodila oblastnih organov 1946–1951; delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Strukovci sodilo v 
KLO Bodonci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Strukovci ustanovljen KLO 
Strukovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Strukovci. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko sta mu bila priključena k. o. in naselje Puževci. V 
tej sestavi je KLO Strukovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Bodonci v okraju Murska Sobota.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR STUDENICE 

Signatura: PAM/0334 

Kraj: Studenice 
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1952, o cenitvi zaplenjenih premičnin in nepremičnin 1948; 
odločbe: o zaplembi 1947, 1949, stanovanjske komisije 1948, 1950–1951; gradbena 
dovoljenja: 1948, 1950; seznami: izdanih osebnih izkaznic 1945, za cepljenje 1946, nabiralcev 
malin 1947, pogrešanih, ki so služili v nemški vojski, obrtnikov in podjetij 1948, vojaških 
obveznikov 1950; obvezna oddaja pridelkov in živine 1946–1950; dopisi, okrožnice, 
navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Slovenska Bistrica, nekaj sejnih 
zapisnikov pa ZAC. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Studenice 
ustanovljen KLO Studenice v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. Hrastovec z 
naseljema  Hrastovec in Krasna, k. o. Modraže  z  naselji Globoko, Modraže in Novake ter 
k. o. Studenice z naseljema Podboč in Studenice. S spremembo zakona istega leta je bilo 
območje KLO Studenice razširjeno še na del k. o. Brezje z naseljema Brezje in Križeča vas. 
Od leta 1948 je KLO Studenice deloval v okraju Poljčane, aprila 1952 je bil ukinjen, vse 
upravne pristojnosti pa so bile prenesene na ObLO Poljčane v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. ANTON NA POHORJU 

Signatura: PAM/0269 

Kraj: Sv. Anton na Pohorju 
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, SKOJ 1948, zbora volilcev 1946–1950, davčne komisije 1946, 
socialno-zdravstvenega sveta 1948, 1952; obvezna oddaja pridelkov 1947–1951; seznami: 
žag, živinorejcev 1947, kmetovalcev nad 600 m nadmorske višine 1948, vojaških 
obveznikov 1947–1950, za cepljenje, nezakonskih otrok 1949, prebivalstva; popisi: vozov 
1948, oskrbe naselij z vodo, vprežnih vozil 1949; starostna struktura kmetijskega 
prebivalstva 1949; odločbe: o razlastitvi veleposestev 1946, stanovanjske komisije 1947–
1948; statistični popisni listi za starejše, onemogle, invalide, duševno in telesno prizadete 
1947; osebni podatki o odbornikih; volilni imeniki 1945–1947; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1946–1952; delovodnik: navadni 1946–1951, zaupni 1947–1952; indeks k 
delovodniku: navadni 1950–1952, zaupni 1947–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta naselji Planina in Sv. 
Anton na Pohorju sodili v KLO Vuhred. S spremembo zakona istega leta je bil v okraju 
Prevalje ustanovljen KLO Sv. Anton na Pohorju s sedežem na Planini. Obsegal je k. o. Sv. 
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Anton na Pohorju z naseljema Sv. Anton na Pohorju in Planina. Od leta 1948 je KLO Sv. 
Anton na Pohorju deloval v okraju Dravograd, od leta 1950 dalje pa v okraju Slovenj 
Gradec. V tej sestavi je KLO Sv. Anton na Pohorju deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen 
in so bile upravne pristojnosti za naselje Sv. Anton na Pohorju in del naselja Planina 
prenesene na ObLO Radlje ob Dravi, za drugi del naselja Planina pa na ObLO Vuzenica v 
okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. DUH NA  

Signatura: PAM/0169 

Kraj: Sv. Duh na Ostrem vrhu 
Količina: 19 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1951, o ocenitvi posestev 1946–1948, lovske 
družine 1945–1946, finančne komisije 1948, o poslovanju krajevne kovaške delavnice 1948; 
odločbe: kazenske zaradi špekulacije 1947, o ustanovitvi, registraciji in prenehanju 
delovanja krajevne kovaške delavnice 1949, o poseku in oddaji lesa 1950–1951, o obvezni 
oddaji prehrambnih izdelkov 1950; vojna škoda: prijave in sklepi o njeni ocenitvi 1945–
1946; skrbstvene zadeve: upravičenci do živilskih nakaznic 1947, nezakonski otroci 1948, 
razdeljevanje podpor, otroci in mladina, ki so potrebni varstva države, osebni listi otrok 
1949–1951, socialno nepreskrbljene ostarele osebe 1949, cepljenje otrok 1949–1951, 
organizacija zdravstvene službe na podeželju 1950, invalidnine 1951; vojaške zadeve: 
vojaški evidenčni dnevnik 1946, naborniki in vojaški zavezanci, nesposobni za opravljanje 
vojaškega roka 1946–1948, povratniki iz ujetništva 1946, evidenca pušk 1948, navodila in 
dopisi o organizaciji in izvajanju predvojaške vzgoje 1948–1950; agrarna reforma: seznami 
posesti, ki zapadejo pod agrarno reformo z opisom posesti 1946; komunalne zadeve: 
evidenca gradenj 1950, elektrifikacija naselij 1950; plani oddaje prehrambnih izdelkov, 
plani gozdne proizvodnje 1946–1950; dopisi in okrožnice oblastnih organov 1945–1951; 
volilni imeniki 1946–1950; delovodniki 1947–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in po vsebini. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bilo območje k. o. in 
naselij Gradišče, Sp. Boč, Veliki Boč, Vurmat in Zg. Boč sprva v upravni pristojnosti 
ustanovljenega KLO Vurmat. Ker je bila izvedba tega zakona odložena za nedoločen čas, je 
septembra istega leta izšel nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil v okraju 
Maribor okolica namesto KLO Vurmat oblikovan KLO Sv. Duh na Ostrem vrhu. Sestavljali 
so ga k. o. in naselje Gradišče, del k. o. in del naselja Sp. Boč, k. o. in naselje Veliki Boč, del 
k. o. Vurmat in del naselja Vurmat, imenovan Sv. Duh na Ostrem vrhu, ter del k. o. in del 
naselja Zg. Boč. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko je bilo njegovo območje v 
upravnem smislu razdeljeno med ObLO Selnica ob Dravi in ObLO Ožbalt ob Dravi v 
okraju Maribor okolica. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. FLORIJAN V DOLIČU 

Signatura: PAM/0374 

Kraj: Gor. Dolič 
Količina: 10 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni in zbora volilcev 1948, 1950–1952; seznami: revežev, ki so prejeli 
podporo, socialno ogroženih otrok, mladih, pogrešanih v drugi svetovni vojni 1948, 
onemoglih, vojaških obveznikov, vojnih invalidov in vdov 1949, sirot 1951, rojenih v KLO 
Sv. Florijan v Doliču 1930–1948; obvezna oddaja volne, krompirja, orehov, prašičev, mleka 
1948–1950; odločbe o kaznovanju 1948, 1950–1951; dovoljenja: obrtna 1948, gradbena 1948–
1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1948–1952; delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Gor. Dolič sodilo v 
KLO Dolič v okraju Slovenske Konjice. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Gor. 
Dolič ustanovljen KLO Sv. Florijan v Doliču v okraju Slovenske Konjice. Sedež je imel v 
Gor. Doliču. Obsegal je k. o. in naselje Kozjak, del k. o. in naselja Paka, del k. o. in naselje 
Sp. Dolič, del k. o. in naselja Št. Vid nad Valdekom ter del k. o. in naselja Zg. Dolič. Od 
februarja 1948 dalje je KLO Sv. Florijan v Doliču sodil v okraj Dravograd. Spremenila se je 
tudi sestava KLO Sv. Florijan v Doliču – priključili so mu del k. o. Mislinja z delom naselja 
Tolsti Vrh. Od junija 1950 dalje je KLO Sv. Florijan v Doliču spadal v okraj Slovenj Gradec. 
V tej sestavi je KLO deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Mislinja v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. JURIJ OB PESNICI 

Signatura: PAM/0203 

Kraj: Jurski Vrh 
Količina: 18 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1950; spisi odsekov za: gozdno gospodarstvo, kmetijstvo, finance, 
narodno imovino, socialno skrbstvo, gospodarstvo, prehrano ter trgovino in preskrbo, 
vojaštvo, matične zadeve, notranje zadeve, zdravstvo 1945–1951; volilni imeniki 1949–1950, 
delovodniki 1948–1952; indeks k delovodniku 1952; okrožnice in navodila oblastnih 
organov 1945–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Maribor Center. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila v okraju Maribor 
okolica ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Jurjevski Vrh, ki so ga sestavljali k. o. 
in naselji Grušena, Jedlovnik, k. o. Jurski Vrh z naseljem Jurjevski Vrh ter k. o. in naselji 
Pesnica in Vršnik. Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil 
sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bila upravnoteritorialna enota 
preimenovana v KLO Sv. Jurij ob Pesnici s sedežem v naselju Jurski Vrh in v enaki sestavi. 
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KLO je deloval nespremenjen do ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Zg. Kungota v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. KRIŽ 

Signatura: PAM/0175 

Kraj: Gaj nad Mariborom 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1952; odločbe o kaznovanju v upravnem in kazenskem postopku 
1947–1950; matične zadeve: prijave za pridobitev jugoslovanskega državljanstva 1945, 
rojstev in smrti 1946–1949, potrdila o sklenitvi zakonske zveze 1947; notranje zadeve: 
prijave bivanja tujih državljanov 1950, potrdila o dvolastništvu 1946, poizvedovanje o 
vedenju cenilcev med vojno 1945; socialno skrbstvo: cepljenje otrok 1945, popisi otrok in 
mladine, potrebnih varstva države 1951, razdeljevanje živilskih nakaznic 1945–1949; plani 
setve 1945–1950; vojaške zadeve: seznami nabornikov 1945–1951, poizvedbe po vojaških 
zavezancih 1951, prošnje za demobilizacijo 1945, navodila za izvedbo predvojaške vzgoje 
1947–1951, seznami nesposobnih za opravljanje vojaščine; zaupni spisi 1947–1952; spisi, 
navodila in okrožnice 1945–1952; delovodniki 1947–1952; zaupni delovodnik 1947–1948; 
indeks k delovodniku 1951–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Maribor Center. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Sv. Križ pri 
Mariboru oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Sv. Križ pri Mariboru v okraju 
Maribor okolica. Sedež je imela v naselju Sv. Križ, obsegala pa je k. o. in naselja Sv. Križ, 
Šober in Zg. Slemen. Meseca septembra istega leta je izšel nov Zakon o upravni razdelitvi 
LRS, po katerem je bil KLO preimenovan v KLO Sv. Križ, priključeni pa so mu bili še del k. 
o. in del naselja Kozjak ter k. o. Rošpoh II in del naselja Rošpoh, k. o. Zg. Slemen pa je 
obsegal naselje Slemen. Z zakonsko spremembo februarja 1948 je segala upravna 
pristojnost KLO na del k. o. Rošpoh II in del naselja Rošpoh, na k. o. in naselji Sv. Križ in 
Šober ter na k. o. Zg. Slemen in naselje Zg. Slemen. V takšni sestavi je KLO deloval do 
aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Srednje v okraju 
Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. LOVRENC NA POHORJU 

Signatura: PAM/0227 

Kraj: Lovrenc na Pohorju 
Količina: 22 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 2,2  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951; cenilni 1946–1948; odločbe: o zaplembi in razlastitvi 
premoženja 1946, stanovanjske komisije 1948–1951, o začetku in prenehanju obrtne 
dejavnosti 1947–1951; inventarji in ocenitve zaplenjenega in razlaščenega premoženja 1946–
1949; notranje zadeve: prijave zločinov in vojnih zločincev, dokazovanje vojnih zločinov 
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1945, izdaja domovnic 1946; matične zadeve: prijave rojstev in najdbe otrok, porok in smrti, 
samski listi, mrliški ogledni listi 1946–1952; vojaške zadeve: seznami vojaških zavezancev 
1945–1950, vloge za demobilizacijo 1945, organiziranje predvojaške vzgoje 1948–1951; 
skrbstvene zadeve: popis duševno motenih oseb, revnih družin in otrok, potrebnih pomoči 
države, pokojnine, invalidnine 1945–1952; odprtje narodne šole 1945; statistični obrazci za 
popis: koles 1945–1950, krušnega žita 1945, orodja in kmetijskih strojev 1946, izdanih 
živilskih nakaznic, živine 1946–1949; cepljenje ljudi in živali, zatiranje škodljivcev, setveni 
plani 1946–1950; volilni imeniki 1945–1951; delovodniki 1945–1952; dopisi, okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Sv. Lovrenc na 
Pohorju oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Sv. Lovrenc na Pohorju v okraju 
Maribor okolica. Sedež  KLO je  bil v naselju  Sv. Lovrenc na Pohorju. Sestavljali so ga del 
k. o. Kumen z naseljem Klopni Vrh in delom naselja Kumen ter k. o. in naselji Recenjak in 
Sv. Lovrenc na Pohorju. S sprejetjem novega Zakona o upravni razdelitvi LRS že 
septembra istega leta – izvajanje zakona iz aprila 1946 je bilo zadržano za nedoločen čas – je 
bil območju KLO poleg Recenjaka in Sv. Lovrenca na Pohorju priključen še del območja k. 
o. in naselja Rdeči Breg, iz območja Kumna pa je bila oblikovana samostojna 
upravnoteritorialna enota. Zakon o upravni razdelitvi LRS februarja 1948 je prinesel novo 
spremembo, tako da je KLO sedaj obsegal del k. o. Rdeči Breg II in del naselja Rdeči Breg. Z 
zakonsko spremembo oktobra 1949 je bilo območje upravne pristojnosti razširjeno še na del 
k. o. Kumen ter na naselja v njem, in sicer na del k. o. Klopni Vrh ter na naselji Kumen in 
Zg. Kumen. V takšni sestavi je deloval do ukinitve aprila 1952, ko so bile upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Lovrenc na Pohorju v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. MARTIN PRI VURBERGU 

Signatura: PAM/0170 

Kraj: Dvorjane 
Količina: 12 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1950, o ocenitvi nepremičnin 1949; odločbe: stanovanjske komisije 
1950, o registraciji krajevne gostilne 1949; matične zadeve: popisi osebnih izkaznic 1947, 
vpisi v knjigo državljanov 1950, evidenca prijav in odjav državljanov 1946–1947; gradbene 
zadeve 1951–1952; volilni imeniki 1945–1951; setveni plani 1947–1951; navodila za zbiranje 
prijav vojnih zločincev 1946; evidence vojaških zavezancev 1947–1948; agrarne zadeve: 
prošnje za dodelitev posestev 1946, potrdila o dodelitvi parcel 1946, seznami prejemnikov 
razlaščenega premoženja 1946, sklepi o vknjižbi lastninskih pravic 1949; seznami 
prejemnikov živilskih nakaznic 1950; dopisi in okrožnice oblastnih organov 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Maribor Tezno.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Sv. Martin pri 
Vurberku oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Sv. Martin pri Vurberku v okraju 
Maribor okolica. Sedež je imela v naselju Sv. Martin pri Vurberku, obsegala pa je k. o. in 
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naselja Ciglence, Sp. Duplek in Sv. Martin pri Vurberku. Septembra istega leta je izšel nov 
Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bilo ime spremenjeno v KLO Sv. Martin pri 
Vurbergu. KLO je obdržal k. o. in naselji Ciglence in Sv. Martin pri Vurbergu, priključen 
mu je bil del k. o. in del naselja Vumpah, iz k. o. in naselja Sp. Duplek pa je bil oblikovan 
KLO Sp. Duplek. Z zakonsko spremembo februarja 1948 je bila upravna pristojnost KLO 
skrčena le na k. o. in naselji Ciglence in Sv. Martin pri Vurbergu. V takšni sestavi je KLO 
deloval do aprila 1952, ko so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Duplek v okraju 
Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. MIKLAVŽ 

Signatura: PAM/0238 

Kraj: Miklavž na Dravskem polju 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni in zbora volilcev 1949–1951; volilni imeniki 1945–1947; obvezna oddaja 
pridelkov 1946–1950; popis živine 1948; seznami: vojaških obveznikov 1949, vojaških 
invalidov 1951; odločbe: kazenske 1950, kazenske zaradi neoddaje pridelka 1949–1950, 
stanovanjske komisije 1949–1950; dovoljenja: gradbena 1950, obrtna 1951; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1945–1947, 1951–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Maribor Tezno.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Sv. Miklavž sodilo 
v KLO Hoče v okraju Maribor mesto. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Sv. 
Miklavž ustanovljen KLO Sv. Miklavž v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. in naselje 
Sv. Miklavž. V tej sestavi je KLO Sv. Miklavž deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so 
bile vse njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Hoče v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. OŽBALT 

Signatura: PAM/0261 

Kraj: Ožbalt 
Količina: 14 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni, zbora volilcev, o ocenitvi zapuščin, o spremembi državljanstva, o 
prevzemu pokopališča, o določitvi skrbništva in oskrbnine za otroka, o ugotavljanju škode 
zaradi gradnje daljnovoda 1946–1951; odločbe: o razlastitvi premoženja, kazenske, za 
prevoz ljudi z brodom čez Dravo, o določitvi cen kmetijskim pridelkom, stanovanjske 
komisije, o sprejemu v dom onemoglih 1946–1951; zdravstvene in skrbstvene zadeve: 
seznami obubožanih za podelitev denarnih podpor, poizvedbe po padlih borcih, vojne 
sirote, cepljenje otrok in odraslih zoper nalezljive bolezni, preskrba v Francijo izseljenih 
otrok, razdelitev oblačil in obutve, popis invalidov, ki potrebujejo pripomočke 1945–1951; 
prosveta: podatki o osnovnih šolah, organiziranje proslav 1945–1949; narodna imovina: 
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popisi inventarja na razlaščenih in zaplenjenih posestvih, vloge za podelitev agrarne zemlje 
in inventarja z razlaščenih posestev, statistični podatki o podeljenih agrarnih zemljiščih 
1946–1951; notranje zadeve: prijave rojstev in smrti, podelitev in odklonitev orožnih listov, 
podelitev državljanstev, zbiranje matičnih knjig, popisi zemljiških gospodarstev 1945–1951; 
vojaške zadeve: seznami nabornikov, poizvedovanje po nabornikih, organiziranje 
predvojaške vzgoje in taborjenja za mladostnike, vloge za odlog vojaščine, natečaji za 
letalsko šolo in vojaške delavnice 1945–1951; kmetijstvo in gozdarstvo: obvezen odkup 
kmetijskih pridelkov, cepljenje živali, zaščita in čiščenje sadovnjakov, planiranje in 
organiziranje setve, plani gozdne proizvodnje, sečna dovoljenja 1945–1951; gospodarstvo, 
obrt in industrija: obrtna dovoljenja, oskrba s surovinami, operativni plani za obvezno 
oddajo in odkup kmetijskih pridelkov, popis kmečkih mlinov in krajevnih podjetij 1946–
1951; gradbene zadeve 1951; volilni imeniki 1945–1952; delovodniki 1941, 1945–1952; 
dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po področjih in po delovodnih številkah. Pri 
delovodniku 1941, 1945–1947 se vpisi iz leta 1941 nanašajo na pred vojno delujočo Občino 
Brezno. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1958 predal arhivu ObLO Podvelka. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila za kraj Sv. Ožbalt ob 
Dravi oblikovana upravnoteritorialna enota KLO Sv. Ožbalt ob Dravi v okraju Maribor 
okolica. Sedež je imela v naselju Sv. Ožbalt. Obsegala je k. o. Javnik I in Javnik II in naselje 
Javnik ter k. o. in naselje Sv. Ožbalt. Meseca septembra istega leta je izšel nov Zakon o 
upravni razdelitvi LRS, po katerem je bil KLO preimenovan v KLO Sv. Ožbalt. Po novi 
ureditvi je poleg že določenega območja Sv. Ožbalta obsegal še k. o. Javnik z delom naselja 
Javnik, priključena pa sta mu bila dela k. o. in naselja Vurmat. Nova upravna razdelitev 
LRS februarja 1948 je prinesla spremembe pri Javniku, in sicer je upravna pristojnost KLO 
segala na del k. o. Javnik in na celo naselje Javnik. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Ožbalt ob 
Dravi v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. PETER PRI MARIBORU 

Signatura: PAM/0231 

Kraj: Malečnik 
Količina: 18 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, cenilni 1946–1951, volilnih odborov za volitve v ustavodajno 
skupščino 1945, aktiva SKOJ 1947; sklepi: o zaplembi premoženja 1946, komisije za agrarno 
reformo 1948–1949; volilno gradivo: štetje volilnih kroglic, navodila za volilce, poročila 
volilnih enot 1945–1949; statistika žrtev vojnih zločinov, prijave vojnih zločinov 1945; 
poročilo o izvršenih nasilnih rekvizicijah 1945; gradbene zadeve 1946–1950; vojaške 
zadeve: seznami nabornikov, poizvedbe po vojaških zavezancih, podelitev vojaških knjižic, 
natečaji za šolanje v vojaških šolah 1947–1949; matične zadeve: prijave rojstev, smrti, porok, 
samski listi, karakteristike 1945–1951; skrbstvene zadeve: poizvedbe po otrocih, denarne 
podpore in pomoč v obliki hrane, upravičenci do živilskih nakaznic, invalidnine 1945–
1950; obvezen odkup in oddaja kmetijskih pridelkov 1945–1950; cepljenje ljudi in živali 
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zoper nalezljive bolezni 1945–1951; spisi in finančna dokumentacija kmetijske zadruge 
1951–1952; zaupni spisi 1950–1951; register koles 1947; kazenski register 1945–1951; 
prijavna knjiga prebivalstva 1946; delovodniki 1945–1952, zaupni delovodnik 1950–1951; 
dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno delno po delovodnih številkah, delno pa po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal arhivu ObLO Maribor Center. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bila v okraju Maribor 
okolica ustanovljena upravnoteritorialna enota KLO Sv. Peter pri Mariboru s sedežem v 
naselju Malečnik. Sestavljali so ga k. o. in naselja Celestrina, Hrenca, Malečnik, Metava, 
Trčova in Vodole. Takšna upravna razdelitev je veljala le do septembra istega leta, ko je bil 
sprejet nov Zakon o upravni razdelitvi LRS, po katerem je bilo upravnoteritorialni enoti 
priključeno še območje k. o. in naselja Nebova. V nespremenjeni sestavi je KLO deloval do 
ukinitve aprila 1952, ko so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Malečnik 
v okraju Maribor okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SV. PRIMOŽ NA POHORJU 

Signatura: PAM/0336 

Kraj: Sv. Primož na Pohorju 
Količina: 1 arhivska škatla, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1951, analize gospodarskih vprašanj, pregleda upravno-
administrativnih poslov 1951; osebni podatki o odbornikih; seznami za cepljenje 1951; 
dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1951; delovodnik: navadni 1947–1952, 
zaupni 1948–1949; indeks k delovodniku 1950–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Sv. Primož na 
Pohorju sodilo v KLO Vuzenica. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Sv. Primož 
na Pohorju ustanovljen KLO Sv. Primož na Pohorju v okraju Prevalje. Obsegal je del k. o. in 
naselja Sv. Primož na Pohorju in del k. o. in naselja Št. Janž nad Dravčami. Februarja 1948 je 
bila upravna razdelitev LRS spremenjena; h KLO Sv. Primož na Pohorju je bil priključen še 
drugi del k. o. in naselja Sv. Primož na Pohorju, KLO pa je po novem deloval v okraju 
Dravograd. Junija 1950 se je Okraj Dravograd preimenoval v Okraj Slovenj Gradec, sam 
KLO Sv. Primož na Pohorju pa je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Vuzenica v okraju Slovenj 
Gradec.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR SVEČINA 

Signatura: PAM/0335 

Kraj: Svečina 
Količina: 18 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: seje odbora AFŽ, I. konference gospodarskega sektorja KLO Zg. Kungota, 
Svečina, Sv. Križ in Sv. Jurij ob Pesnici 1947; zaplembe: seznami zaseženih posestev, 
zapisniki o predaji posestva 1945–1946, potrdila o prevzemu predmetov zaplenjene 
imovine, seznami imetij nemških državljanov 1945, popis zaplenjenih posestev 1947, 
register zaplenjenih in razlaščenih posestev 1948; prijave stalnega bivališča 1946, 1948; 
neplačevanje preživnine 1947; obrtna dovoljenja 1949; seznami: pogrešanih oseb, oseb, ki 
so pobegnile z okupatorjem, tujih državljanov, gostilničarjev in obratnih kuhinj 1945, 
bosanskih otrok, oseb brez volilne pravice 1946, vojaških obveznikov 1946–1947, 
gospodarskih pomočnikov, pomočnic, viničarjev, hlapcev in dekel, agrarnih interesentov 
1947, kolonistov, prebivalcev, funkcionarjev 1948, zadružnikov, viničarjev privatnega 
sektorja 1949, za cepljenje 1949, 1951, prebivalcev, ki so pobegnili v Avstrijo 1950; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1945–1951; indeks k 
delovodniku 1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je med letoma 1945 in 1947 urejeno po vsebini (po posameznih 
odsekih), gradivo fonda po letu 1947 pa je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Maribor Center. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Svečina 
ustanovljen KLO Svečina v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. in naselja: Ciringa, Plač, 
Podgrac, Slatina, Slatinski Dol, Svečina, Špičnik in k. o. Vrtiče I z delom naselja Vrtiče. Od 
leta 1948 dalje je sestavni del KLO Svečina bilo celotno naselje Zg. Vrtiče. V tej sestavi je 
KLO Svečina deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Zg. Kungota v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠALAMENCI 

Signatura: PAM/0337 

Kraj: Šalamenci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946, 1949–1951, zbora volilcev 1946–1951; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1945–1950; delovodnik 1950–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Šalamenci sodilo v 
KLO Puconci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Šalamenci ustanovljen KLO 
Šalamenci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Šalamenci. V tej sestavi je 
KLO Šalamenci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile nato upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Puconci v okraju Murska Sobota.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠALOVCI 

Signatura: PAM/0338 

Kraj: Šalovci 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952; zbora volilcev 1946–1951; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1945–1951; delovodnik 1945–1951.  

Sistem ureditve: Večina gradiva fonda je urejenega po delovodnih številkah, zapisniki in 
delovodniki so posebej ločeni. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Šalovci 
ustanovljen KLO Šalovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselja: Budinci, 
Čepinci, Hodoš/Hodos, Krplivnik/Kapornak, Mali Dolenci, Markovci, Peskovci, Šalovci in 
Veliki Dolenci. S spremembo zakona istega leta je bilo območje upravne pristojnosti KLO 
Šalovci skrčeno le na k. o. in naselje Šalovci. Takšna upravna razdelitev je veljala do 
oktobra 1949, ko sta mu bila spet priključena k. o. in naselje Peskovci. V tej sestavi je KLO 
Šalovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile nato upravne pristojnosti za 
naselje Šalovci prenesene na ObLO Šalovci, za naselje Peskovci pa na ObLO Gor. Petrovci v 
okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠENTOVEC 

Signatura: PAM/0340 

Kraj: Šentovec 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1948–1950, 1952, zbora volilcev 1950; obvezna oddaja pridelkov 1948–
1950; seznami: starejših in onemoglih 1948, vojaških obveznikov, odbornikov 1949–1950, 
delavcev, ki doma nimajo električne osvetlitve 1948–1949, vprežne živine 1949, za cepljenje 
1950; odločbe o razlastitvi 1949; popisi: vprežnih vozil, prebivalcev KLO Šentovec 1949; 
cenitve in popisi zapuščin 1951–1952; prijave in odjave stalnega bivališča 1946–1951; 
statistični popisi: živine 1945–1947, kmetijskih strojev in orodja 1945, 1948, živine, 
perutnine in čebeljih panjev 1950, posejanih površin 1946, sadnega drevja, vinogradov in 
živine 1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1948–1952; delovodniki 1945–
1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Slovenska Bistrica.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Šentovec sodilo v 
KLO Slovenska Bistrica. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Šentovec ustanovljen 
KLO Šentovec v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. Ritoznoj z naseljem Ritoznoj in 
k. o. Šentovec z naselji Devina, Klopce in Šentovec. Od leta 1948 dalje je KLO Šentovec 
deloval v okraju Poljčane. V tej sestavi je KLO Šentovec deloval do aprila 1952, ko je bil 
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ukinjen in so bile vse pristojnosti prenesene na LOMO Slovenska Bistrica v okraju Maribor 
okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠMARJETA OB PESNICI 

Signatura: PAM/0262 

Kraj: Pernica 
Količina: 8 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1950; dovoljenja: obrtna 1945, 1947, 1951, gradbena 1946, 1948, 
1950–1951; seznami: zaseženega imetja, vojnih žrtev, za cepljenje, članov in nameščencev 
krajevnega odbora OF 1945, stanovanj 1946, vojaških obveznikov 1945, 1947, ljudske 
imovine 1947, obrtnikov 1949; anketni vprašalnik za obrtnike 1945; popis koles 1945; 
odločbe: stanovanjske komisije 1950–1951, o skrbništvu 1951; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1946–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je delno urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Maribor Center. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1952 je bil ustanovljen KLO Sv. 
Marjeta ob Pesnici v okraju Maribor okolica. Sedež je imel v Pernici, obsegal pa je k. o. in 
naselja: Dragučova, Grušova, Ložane, Močna, Pernica, Ruperče, Vukovje ter k. o. Vosek z 
naseljema Vosek in Koprivnik. S spremembo zakona istega leta se je KLO Sv. Marjeta ob 
Pesnici preimenoval v KLO Šmarjeta ob Pesnici, njegovo območje pa je bilo skrčeno za k. o. 
in naselje Vukovje. Takšna upravna razdelitev je veljala do februarja 1948, ko so k območju 
KLO Šmarjeta ob Pesnici ponovno priključili k. o. in naselje Vukovje ter del k. o. in naselij 
Kušernik in Partinje. V tej sestavi je KLO Šmarjeta ob Pesnici deloval do aprila 1952, ko je 
bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Šmarjeta ob Pesnici v 
okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠMARTNO NA POHORJU 

Signatura: PAM/0341 

Kraj: Šmartno na Pohorju 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1946–1947, 1950; seznami: vojaških 
obveznikov 1946, 1948–1949, socialno ogroženih otrok 1947, za cepljenje 1948–1949, 1952, 
oseb, ki se leta 1945 niso udeležile volitev, z vzroki za neudeležbo 1946; popis posestnikov 
mlinov 1947; odločbe o razlastitvi zemljiških posestev 1946–1948; obvezen odkup pridelkov 
1946–1950; volilni imeniki 1945–1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–
1952; delovodnik 1947–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je delno urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so 
posebej ločene. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Šmartno na Pohorju, leta 1966 pa SO 
Slovenska Bistrica. Gradivo fonda vsebuje tudi delovodnik ObLO Šmartno na Pohorju za 
leto 1952.  

Historiat ustvarjalca: Z Zakonom o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil ustanovljen KLO 
Šmartno na Pohorju v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. in naselje Bojtina, k. o. in 
naselje Frajhajm, k. o. Ošelj z naseljema Ošelj in Zg. Nova vas, k. o. in naselje Smrečno, k. o. 
in naselje Sv. Martin na Pohorju (Šmartno na Pohorju) in k. o. Zg. Prebukovje z naseljema 
Zg. Prebukovje in Sp. Prebukovje. S spremembo zakona istega leta so mu priključili še del 
k. o. in naselja Kalše. Takšna upravna razdelitev je veljala do februarja 1948; od tega leta 
naprej je KLO Šmartno na Pohorju sodil v okraj Poljčane, njegovo območje pa je bilo 
skrčeno za del k. o. in naselja Zg. Nova vas, ki je bil vključen v KLO Zg. Bistrica. V tej 
sestavi je KLO Šmartno na Pohorju deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile vse 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Šmartno na Pohorju v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 

Signatura: PAM/0342 

Kraj: Šmartno pri Slovenj Gradcu 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Volilni imeniki 1950–1952; seznami: izseljencev, škode, ki jo je povzročil okupator z 
izsekom gozdov, rejcev krav 1945, ustreljenih 9. 3. 1944 v Legnu, vojaških obveznikov 1947, 
kmetijskih delavcev 1951; prijavna knjiga 1948–1952; popis vodnih naprav 1952; osebni 
podatki odbornikov; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 
1945–1952; delovodnik matičnega oddelka 1950–1953; indeks k delovodniku 1947–1950. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Šmartno pri 
Slovenj Gradcu ustanovljen KLO Šmartno pri Slovenj Gradcu v okraju Prevalje. Obsegal je 
k. o. in naselje Brda, k. o. Dobrova z naseljema Dobrova in Turiška vas, k. o. Golavabuka z 
naseljema Golavabuka in Tomaška vas, k. o. Gradišče II z delom naselja Gradišče, k. o. 
Legen II z delom naselja Legen in k. o. in naselje Šmartno pri Slovenj Gradcu. S spremembo 
zakona istega leta se je območje KLO Šmartno pri Slovenj Gradcu skrčilo le na del k. o. 
Legen II z delom naselja Legen in na k. o. in naselje Šmartno pri Slovenj Gradcu. Februarja 
1948 je bila upravna razdelitev spremenjena; KLO Šmartno pri Slovenj Gradcu je po novem 
obsegal le k. o. in naselje Šmartno pri Slovenj Gradcu, deloval pa je v okraju Dravograd. 
Junija 1950 se je Okraj Dravograd preimenoval v Okraj Slovenj Gradec, sam KLO Šmartno 
pri Slovenj Gradcu pa je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in 
so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Šmartno pri Slovenj Gradcu v okraju 
Slovenj Gradec.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠMIKLAVŽ 

Signatura: PAM/0343 

Kraj: Šmiklavž 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki izvršnega odbora in socialno-zdravstvenega sveta 1949; popis: oskrbe naselij z 
vodo, kmetijskih strojev 1949; odločbe o odvzemu agrarne zemlje 1950; anketa o naravnih 
pogojih kmetijstva in njihovo izkoriščanje 1950; seznami: vprežne živine in voznikov, 
vojaških obveznikov, mladine za predvojaško vzgojo 1949, mobiliziranih voznikov, za 
cepljenje 1950; socialna struktura prebivalstva 1951; osebni podatki o odbornikih; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1949–1952; delovodnik 1945–1952; indeks k 
delovodniku 1949–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Šmiklavž sodilo v 
KLO Podgorje. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Šmiklavž ustanovljen KLO 
Šmiklavž v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. in naselje Graška Gora, k. o. in naselje 
Šmiklavž, del k. o. Veluna z delom naselja Veluna in k. o. in naselje Vodriž. Od leta 1948 je 
KLO Šmiklavž sodil v okraj Dravograd, od leta 1950 dalje pa v okraj Slovenj Gradec. V tej 
sestavi je KLO Šmiklavž deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Podgorje v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠT. DANIJEL 

Signatura: PAM/0320 

Kraj: Šentanel 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1945–1948, 1951–1952, o zaplembi premoženja 
1945–1946, seje agrarnih interesentov, odbornikov KLO in odbora OF 1946, socialnega 
sveta 1951; odločbe: o razlastitvi veleposestev 1946, o obvezni oddaji živine in pridelkov 
1950, kazenske 1950; popis mlinov 1947; seznami: imetja nemških državljanov in oseb 
nemške narodnosti 1945, za cepljenje, vojaških obveznikov 1948–1949, kadilcev 1948, 
nezakonskih otrok 1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; 
delovodnik: navadni 1947–1952, zaupni 1947–1948. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal ObLO Ravne na Koroškem.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1952 je bil za kraj Št. Danijel 
(Šentanel) ustanovljen KLO Št. Danijel v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. in naselja: Belšak, 
Jamnica, Strojna, Suhi Vrh in Št. Danijel. S spremembo zakona istega leta je bilo območje 
KLO Št. Danijel skrčeno za k. o. in naselje Strojna ter za del k. o. in naselja Suhi Vrh. Leta 
1948 se je Okraj Prevalje preimenoval v Okraj Dravograd, h KLO Št. Danijel pa so spet 
priključili del k. o. in naselja Strojna. Junija 1950 se je Okraj Dravograd preimenoval v Okraj 
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Slovenj Gradec, sam KLO Št. Danijel pa je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, 
ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Prevalje v okraju 
Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠT. ILJ POD TURJAKOM 

Signatura: PAM/0339 

Kraj: Šentilj pod Turjakom 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1952, zbora volilcev 1948–1951; odločbe o razlastitvi veleposestev 
1951; osebni podatki o odbornikih; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1951; 
delovodnik 1948–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz leta 1946 je naselje Šentilj pod Turjakom 
sodilo v KLO Mislinja. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Šentilj pod Turjakom 
ustanovljen KLO Št. Ilj pod Turjakom v okraju Prevalje. Obsegal je del k. o. Mislinja z 
delom naselja Mala Mislinja in naselje Mislinjski Št. Ilj ter del k. o. Št. Ilj pod Turjakom z 
delom naselja Straža in naselje Št. Ilj pod Turjakom. Takšna upravna razdelitev je veljala do 
februarja 1948, ko je bilo območje KLO Št. Ilj pod Turjakom skrčeno za del naselja Straže, ki 
je postal del KLO Straže. Od tega leta dalje je KLO Št. Ilj pod Turjakom deloval v okraju 
Dravograd. Junija 1950 se je Okraj Dravograd preimenoval v Okraj Slovenj Gradec, sam 
KLO Št. Ilj pod Turjakom pa je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na ObLO Mislinja v okraju Slovenj 
Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠT. JANŽ PRI DRAVOGRADU 

Signatura: PAM/0397 

Kraj: Šentjanž pri Dravogradu 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1947, zbora volilcev 1945–1946, krajevnega odbora 1946, o cenitvi 
zapuščin 1945; kraji partizanskih grobov 1945; seznami: davčnih zavezancev 1945, 
občinskih revežev 1946, invalidov iz JLA in vojnih vdov 1946, posestnikov, ki jim pripada 
obvezna oddaja živine in lesa 1947, mladincev 1948, šoloobveznih otrok 1949, upravičencev 
do živinskih nakaznic 1950; sklepi o cenitvi vojne škode 1945; odločbe: o razlastitvi 1946, 
stanovanjske 1949–1951; dovoljenja: gradbena 1946–1948, 1952, obrtna 1950–1951; 
spomenica za zgraditev spominskega gimnazijskega poslopja v Ravnah na Koroškem 1946; 
dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; volilni imeniki.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. Nekatere vsebine so posebej 
ločene. 
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal SO Dravograd.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Št. Janž pri 
Dravogradu (Šentjanž pri Dravogradu) sodilo v KLO Meža. S spremembo zakona istega 
leta je bil za kraj Št. Janž pri Dravogradu ustanovljen KLO Št. Janž pri Dravogradu v okraju 
Prevalje. Sedež je imel v Št. Janžu pri Dravogradu. Obsegal je del k. o. Otiški Vrh z delom 
naselij Meža in Otiški Vrh, k. o. Selovec z naseljem Selovec in delom naselja Meža, k. o. Št. 
Janž pri Dravogradu  z naselji Bukovska vas, Sv. Jedert  in Št. Janž pri Dravogradu in  del 
k. o. Vrhe z delom naselij Gmajna in Vrhe. Od februarja 1948 je KLO Št. Janž pri 
Dravogradu sodil v okraj Dravograd, k. o. Otiški Vrh pa se je razdelil na k. o. Otiški Vrh I z 
naseljem Otiški Vrh (del Otiški Vrh in Ožbaltski Vrh) ter k. o. Otiški Vrh II z naseljema 
Meža in Otiški Vrh (del Bukovje). K. o. Otiški Vrh I je sodil v KLO Št. Janž pri Dravogradu, 
k. o. Otiški vrh II pa v KLO Dravograd. Junija 1950 se je Okraj Dravograd preimenoval v 
Okraj Slovenj Gradec, sam KLO Št. Janž pri Dravogradu pa je v nespremenjeni sestavi 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Dravograd v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŠULINCI 

Signatura: PAM/0345 

Kraj: Šulinci 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1949, 1951; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; 
delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Del gradiva fonda je urejenega po delovodnih številkah, zapisniki in delovodniki 
so posebej ločeni.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. Delovodnik za leto 1950–
1951 se nahaja v fondu KLO Lucova.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Šulinci sodilo v 
KLO Gor. Petrovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Šulinci ustanovljen KLO 
Šulinci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Šulinci. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko sta mu bila priključena k. o. in naselje Lucova. V tej 
sestavi je KLO Šulinci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile nato upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Gor. Petrovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TEŠANOVCI 

Signatura: PAM/0346 

Kraj: Tešanovci 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, zbora volilcev 1946–1947, 1950; odločbe o zaplembi 
premoženja 1948–1950; popisi zapuščin 1949–1950; dovoljenja: obrtna 1947–1950, gradbena 
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1946–1948; seznami: lastnikov strojev, oseb, ki so izgubile volilno pravico 1946; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1951; delovodnik 1949–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Tešanovci 
ustanovljen KLO Tešanovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Ivanjci, k. o. 
in naselje Tešanovci ter k. o. in naselje Vučja Gomila. S spremembo zakona istega leta je 
bilo območje KLO Tešanovci skrčeno le na k. o. in naselje Tešanovci. V tej sestavi je KLO 
Tešanovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile nato upravne pristojnosti 
prenesene na ObLO Martjanci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TINJE 

Signatura: PAM/0347 

Kraj: Veliko Tinje 
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,9  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1950, zbora volilcev 1950; odločbe: o razlastitvi 1947, kazenske 
1949–1950; seznami in odločbe o obvezni oddaji pridelka 1949–1950; seznami: vojaških 
obveznikov 1947–1948, za cepljenja 1948–1949, mladincev 1949; prijavna knjiga 1945–1942; 
statistični popisi: živine 1946–1947, 1950, kmetijskih strojev in orodja 1945, 1948, sadnega 
drevja in vinske trte 1950, živine, perutnine in čebeljih panjev 1950; dopisi, okrožnice, 
navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1947–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po letnici nastanka gradiva. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil ustanovljen KLO Tinje 
v okraju Slovenska Bistrica. Sedež je imel v Velikem Tinju. Obsegal je k. o. in naselje Jurišna 
vas, k. o. Malo Tinje z naselji Fošt, Malo Tinje in Sodrež (zaselek), k. o. in naselje Planina 
(Planina pod Šumikom), k. o. in naselje Rep, k. o. in naselje Sv. Urh (Urh) in k. o. Tinjska 
Gora z naselji Veliko Tinje in Tinjska Gora. Od leta 1948 je KLO Tinje sodil v okraj Poljčane, 
deloval pa je do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti za naselja 
Jurišnja vas, Malo Tinje, Fošt, Sodrež, Tinjska Gora in Veliko Tinje prenesene na LOMO 
Slovenska Bistrica, pristojnosti za naselja Planina, Rep in Sv. Urh pa na ObLO Šmartno na 
Pohorju v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TIŠINA 

Signatura: PAM/0348 

Kraj: Tišina 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1949–1951, zbora volilcev 1946, 1950–1951; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1951; delovodnik 1949–1952. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Tišina 
ustanovljen KLO Tišina v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Gradišče, k. o. in 
naselje Petanjci, k. o. in naselje Rankovci, k. o. in naselje Tišina, k. o. in naselje Tropovci ter 
k. o. in naselje Vanča vas. S spremembo zakona istega leta je bilo območje KLO Tišina 
skrčeno le na k. o. in naselje Tišina. Takšna upravna razdelitev je veljala do oktobra 1949, 
ko sta bila h KLO znova priključena k. o. in naselje Tropovci. V tej sestavi je KLO Tišina 
deloval do aprila 1952. Takrat je bil ukinjen, njegove upravne pristojnosti pa so bile 
prenesene na ObLO Tišina v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TOLSTI VRH 

Signatura: PAM/0349 

Kraj: Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1950 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: zbora volilcev KLO 1945–1947, davčne komisije 1949, o komisijskem ogledu 
novogradnje skladišča 1947, cenilni za objekte SLP 1947; socialno skrbstvo: potrdila o 
številu vzdrževanih otrok in prijave za otroške dodatke 1947, obrazci in seznami 
upravičencev do denarnih podpor 1945, vprašalne pole za vdove in sirote 1946; seznami 
prejemnikov živilskih nakaznic 1950; seznam vozil 1947; vojaške zadeve: razdelitev 
vojaških knjižic 1947, demobilizacija hranilcev družin 1945–1946, seznami priseljenih in 
odseljenih vojaških obveznikov 1946; plačilni seznami 1948; prijave za izdajo delovnih 
knjig 1948; spisi, okrožnice, volilni imeniki; delovodnik 1947–1948. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodniku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal arhivu ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je KLO Tolsti Vrh deloval v 
okraju Prevalje. Obsegal je k. o. in naselje Selovec, k. o. Tolsti Vrh I in II z naseljem Tolsti 
Vrh in k. o. in naselje Zelenbreg (Zelen Breg). Takšna upravna razdelitev še ni prav 
zaživela, ko je bila že septembra istega leta spremenjena, in sicer je bilo območje upravne 
pristojnosti KLO Tolsti Vrh razširjeno na del k. o. Guštanj z naseljem Dobrije, na k. o. 
Javornik in naselje Javornik, kjer je bil sedež KLO, k. o. Koroški Selovec z delom naselja 
Selovec, na k. o. in del naselja Stražišče, na del k. o. in del naselja Strojna, na del k. o. in del 
naselja Tolsti Vrh ter na k. o. in naselje Zelenbreg. S februarsko spremembo Zakona o 
upravni razdelitvi LRS leta 1948 je bil KLO Tolsti Vrh ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na KLO Guštanj v okraju Dravograd. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TOPOLOVCI 

Signatura: PAM/0350 

Kraj: Topolovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 
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Vsebina: Sejni zapisnik 1946; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1949; 
delovodnik 1947–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Topolovci sodilo v 
KLO Cankova. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Topolovci ustanovljen KLO 
Topolovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Topolovci. V tej sestavi je 
KLO Topolovci deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti 
prenesene na KLO Domajinci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TRBONJE 

Signatura: PAM/0399 

Kraj: Trbonje 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1951 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1949, 1951; seznami: tečajnikov 
gospodarskih pomočnikov 1949, kmetovalcev za pridelovanje oljne repice 1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal arhivu SO Dravograd. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Trbonje 
ustanovljen KLO Trbonje v okraju Prevalje. Sedež je bil v Trbonjah. Obsegal je k. o. in 
naselji Sv. Danijel in Trbonje. Od februarja 1948 je KLO Trbonje sodil v okraj Dravograd, od 
leta 1950 dalje pa v okraj Slovenj Gradec. V tej sestavi je KLO Trbonje deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO 
Dravograd v okraju Slovenj Gradec. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TRDKOVA 

Signatura: PAM/0351 

Kraj: Trdkova 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, zbora volilcev 1949; seznami: konj in vpreg 1945, obrtnikov 
in mojstrov, občinskih siromakov 1946, otrok 1948, vojaških obveznikov, rejcev krav 1949, 
za cepljenje 1951, domačinov, izseljenih v Ameriko; popisi: zapuščin 1949–1951, članov OF 
1950; obrtna dovoljenja 1949; popis oskrbe naselij z vodo 1949; register psov 1945, 1948; 
dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik: navadni 1947–1951, 
zaupni 1947–1948. 

Sistem ureditve: Del gradiva fonda je urejenega po delovodnih številkah, drugi del samo po letnici 
nastanka. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Trdkova sodilo v 
KLO Kuzma. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Trdkova ustanovljen KLO 
Trdkova v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Trdkova. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko so bili h KLO priključeni k. o. in naselji Martinje in 
Boreča. V tej sestavi je KLO Trdkova deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
upravne pristojnosti za naselje Trdkova prenesene na ObLO Kuzma, za naselji Martinje in 
Boreča pa na ObLO Gor. Petrovci v okraju Murska Sobota. 

  

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TRNJE 

Signatura: PAM/0352 

Kraj: Trnje  
Količina: 4 arhivske škatle, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1948 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Seznami: siromašnih, internirancev, izginulih vojakov in oseb, ki so izgubile svojce med 
NOB, članov odbora OF, bosanskih otrok 1945, družin, ki so podpirale in skrivale 
partizane, obrtnikov, prijavljenih koles, oseb, ki so se po letu 1918 izselile v tujino 1946, 
prejemnikov nakaznic, darovalcev prostovoljnih prispevkov za obnovo župnišča Črenšovci 
1947, vojaških obveznikov 1946–1947, za cepljenje 1946, 1948; popisi: obrtnikov 1945, 
zapuščine 1946–1948; obrtne odločbe 1946; poročilo o splošnem stanju na vasi 1946; seznam 
prebivalstva; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1948; delovodnik: KLO 
Trnje 1946–1948, KLO Črenšovci 1948. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Lendava. Gradivo fonda vsebuje tudi 
delovodnik KLO Črenšovci 1948. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Trnje sodilo v 
KLO Črenšovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Trnje ustanovljen KLO Trnje 
v okraju Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Trnje. V tej sestavi je KLO Trnje deloval do 
februarja 1948, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti spet prenesene na 
KLO Črenšovci v okraju Lendava.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TROBLJE 

Signatura: PAM/0353 

Kraj: Troblje 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1949, 1951, zbora volilcev 1946–1949, o delu volilnega odbora 1950; 
seznami: vojaških obveznikov 1946, revežev 1948, nezakonskih otrok 1949, za cepljenja 
1950; knjiga prebivalcev; popis oskrbe naselij z vodo 1949; osebni podatki o odbornikih; 
odločbe: o razlastitvi veleposestev 1946, kazenske zaradi nepošiljanja otrok v šolo 1950; 
socialna struktura prebivalstva 1948; gradbena dovoljenja 1949–1951; cenitev zapuščin 
1951–1952; anketni vprašalnik o izkoriščanju naravnih pogojev kmetijstva 1950; kandidatne 
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liste za volitve; volilni imeniki 1945–1947, 1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1945–1952; delovodnik 1947–1952; indeks k delovodniku 1948–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Troblje sodilo v 
KLO Pameče. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Troblje ustanovljen KLO Troblje 
v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. Sp. Gradišče z delom naselja Gradišče in naselje Troblje. 
Takšna upravna razdelitev je veljala do februarja 1948, ko so mu bili priključeni del naselja 
Pameče iz k. o. Gradišče I, k. o. Pameče z delom naselja Pameče in del k. o. Vrhe z deli 
naselja Gmajna in Vrhe. KLO Troblje je po novem deloval v okraju Dravograd, od leta 1950 
dalje pa v okraju Slovenj Gradec. V tej sestavi je KLO Troblje deloval do aprila 1952, ko je 
bil ukinjen in so bile nato upravne pristojnosti prenesene na LOMO Slovenj Gradec v 
okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TURIŠKA VAS 

Signatura: PAM/0354 

Kraj: Turiška vas 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1953 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisnik zdravstvenega sveta 1948; socialna struktura prebivalstva 1948; starostna 
struktura prebivalstva 1949; odločbe stanovanjske komisije 1948–1950; gradbena dovoljenja 
1951–1952; volilni imeniki 1950, 1952; rezultati ankete Naravni pogoji kmetijstva in njihovo 
izkoriščanje 1950; seznami: prebivalcev KLO Turiška vas 1947–1953; vojaških vojnih 
invalidov 1947, otrok 1949, upravičencev do agrarne zemlje, vojaških obveznikov 1950; 
dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1947–1952; indeks k 
delovodniku 1947, 1949–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1964 predal SO Slovenj Gradec.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Turiška vas sodilo 
v KLO Šmartno pri Slovenj Gradcu. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Turiška 
vas ustanovljen KLO Turiška vas v okraju Prevalje. Obsegal je del k. o. Dobrova z naseljem 
Turiška vas in del k. o. Golavabuka z naseljem Tomaška vas. Takšna upravna razdelitev je 
veljala do februarja 1948, ko je bil h KLO priključen celoten k. o. Dobrova z naseljem 
Dobrova (Mislinjska Dobrava). Od tega leta dalje je KLO Turiška vas sodil v okraj 
Dravograd, od leta 1950 dalje pa v okraj Slovenj Gradec. V tej sestavi je KLO Turiška vas 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile nato upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Šmartno pri Slovenj Gradcu v okraju Slovenj Gradec.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR TURNIŠČE 

Signatura: PAM/0355 

Kraj: Turnišče 
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1946–1951, o preselitvi sedeža okraja Lendava 
v Turnišče 1946; seznami: koles, radioaparatov, priseljenih oseb po letu 1941, mlinov, 
trgovin in mesnic z zalogo, posestnikov, ki so prijavili tuji denar v bankovcih 1945, 
občinskih revežev, hlapcev 1946, konjev in vozov 1945, 1947–1948, vojaških obveznikov 
1945, 1947, 1949, glasbenih inštrumentov 1949, predšolskih otrok, oseb, ki imajo sorodnike 
v tujini 1950; odločbe: o zaplembi 1948, kazenske 1948–1951, o skrbništvu 1948–1949, 1951, 
o obvezni oddaji pridelkov 1947, 1949–1951; gradbena dovoljenja 1950–1952; register psov 
1949, 1951; statistični popisi živine 1951; zapisniki, odločbe, pogodbe Krajevne gostilne 
Turnišče in Krajevne čevljarske delavnice Turnišče 1952; statistika o žrtvah 1945; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Lendava.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Turnišče 
ustanovljen KLO Turnišče v okraju Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Gomilica, k. o. in 
naselje Lipa, k. o. in naselje Nedelica, k. o. in naselje Renkovci ter k. o. in naselje Turnišče. S 
spremembo zakona istega leta je bilo območje KLO Turnišče skrčeno le na k. o. in naselje 
Turnišče. V tej sestavi je KLO Turnišče deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Turnišče v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VADARCI 

Signatura: PAM/0356 

Kraj: Vadarci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1947, zbora volilcev 1946; gradbena dovoljenja 1948; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1948; delovodnik 1947–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal OLO Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Vadarci sodilo v 
KLO Bodonci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Vadarci ustanovljen KLO 
Vadarci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Vadarci. V tej sestavi je KLO 
Vadarci deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene 
na KLO Bodonci v okraju Murska Sobota. 
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VANČA VAS 

Signatura: PAM/0357 

Kraj: Vanča vas 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1949 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Gradbeno dovoljenje 1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1948–1949. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Vanča vas sodilo v 
KLO Tišina. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Vanča vas ustanovljen KLO 
Vanča vas v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Vanča vas. V tej sestavi je 
KLO Vanča vas deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na KLO Rankovci v okraju Murska Sobota. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VANEČA 

Signatura: PAM/0358 

Kraj: Vaneča 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; obrtna dovoljenja 1948; kandidature za volitve v KLO Vaneča 
1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1949–1951; delovodnik 1946–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Vaneča sodilo v 
KLO Puconci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Vaneča ustanovljen KLO 
Vaneča v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Vaneča. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko sta bila h KLO priključena k. o. in naselje Dolina. V 
tej sestavi je KLO Vaneča deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so bile njegove 
upravne pristojnosti prenesene na ObLO Puconci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VEČESLAVCI 

Signatura: PAM/0359 

Kraj: Večeslavci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1948 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni in zbora volilcev 1946–1947; gradbeno dovoljenje 1946; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1946; delovodnik 1947–1948. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota.  
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Večeslavci sodilo 
v KLO Pertoča. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Večeslavci ustanovljen KLO 
Večeslavci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Večeslavci. V tej sestavi je 
KLO Večeslavci deloval do oktobra 1949, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti 
prenesene na KLO Pertoča.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VELIKA POLANA 

Signatura: PAM/0360 

Kraj: Velika Polana 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1952, zbora volilcev 1948, 1951–1952; prijave cerkvenih društev 
1946; dovoljenja: obrtna 1946, gradbena 1952; seznam: razdeljenih nakaznic 1947, domačih 
obrtnikov 1948, 1950, vojaških obveznikov 1952; odločbe: o skrbništvu 1948, kazenske 
1949–1951, o obveznem odkupu in oddaji pridelkov 1949–1951; popisi: sadnega drevja 
1945, 1949, vprežnih vozil, živine 1947, 1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1945–1952; delovodnik 1945–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Velika Polana 
sodilo v KLO Polana. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Velika Polana 
ustanovljen KLO Velika Polana v okraju Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Velika Polana. 
Takšna upravna razdelitev je veljala do februarja 1948, ko sta mu bila priključena k. o. in 
naselje Brezovica. V tej sestavi je KLO Velika Polana deloval do aprila 1952, ko je bil 
ukinjen in so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Polana v okraju Murska 
Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VELKA 

Signatura: PAM/0361 

Kraj: Zg. Velka 
Količina: 1 arhivska škatla, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1949–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1949–1952; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1949–1951; 
delovodnik 1949–1952. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Velka sodilo v 
KLO Sv. Ana v Slovenskih goricah. S spremembo zakona istega leta je bil ustanovljen KLO 
Velka v okraju Radgona. Sedež je imel v Zg. Velki. Obsegal je k. o. Sp. Velka z naseljem Sp. 
Velka in k. o. Zg. Velka z naseljema Marija Snežna in Zg. Velka. Takšna upravna razdelitev 
je veljala do oktobra 1949, ko je bilo območje KLO Velka skrčeno na k. o. in naselji Sp. 
Velka in Zg. Velka. V tej sestavi je KLO Velka deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen in so 
bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Velka v okraju Maribor okolica.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VERŽEJ 

Signatura: PAM/0362 

Kraj: Veržej 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952, [1953–1955] 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1948, 1950; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov v zvezi s 
finančnimi zadevami 1948, 1951–1952; delovodnik: navadni 1947–1952, zaupni 1947–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda vsebuje tudi zaupni delovodnik ObLO Veržej 1952–1955. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za naselje Veržej 
ustanovljen KLO Veržej v okraju Ljutomer. Obsegal je k. o. in naselje Banovci, k. o. in 
naselje Bunčani ter k. o. in naselje Veržej. S spremembo zakona septembra istega leta je bilo 
območje upravne pristojnosti KLO Veržej skrčeno le na k. o. in naselje Veržej. V tej sestavi 
je KLO Veržej deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, nakar so bile njegove upravne 
pristojnosti prenesene na ObLO Veržej v okraju Ljutomer.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VRHLOGA 

Signatura: PAM/0363 

Kraj: Vrhloga 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1950; statistični popisi: živine 1945, 1947, 1950, kmetijskih strojev in 
orodja 1945, 1948, sadnega drevja 1945; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1947–1951; delovodnik 1945–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Vrhloga sodilo v 
KLO Črešnjevec. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Vrhloga ustanovljen KLO 
Vrhloga v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je del k. o. Vrhloga z naselji Brezje, Trnovec in 
Vrhloga. Od leta 1948 dalje je sodil v okraj Poljčane. V tej sestavi je KLO Vrhloga deloval 
do aprila 1952, ko je bil ukinjen, nato pa so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na 
LOMO Slovenska Bistrica v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VRHOLE 

Signatura: PAM/0364 

Kraj: Vrhole pri Laporju 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1948–1950, zbora volilcev 1947–1950; odločbe o razlastitvi zemljiških 
posestev 1946, 1948; popisi imetja 1946; seznami: vojaških obveznikov 1946, 1948, vojnih 
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invalidov, vdov in sirot 1947; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; 
delovodnik 1945–1952; indeks k delovodniku 1949.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Slovenska Bistrica.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Vrhole sodilo h 
KLO Laporje. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Vrhole ustanovljen KLO Vrhole 
v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. Vrhole z naselji Drumlažno, Jelšovec, Kočno in 
Vrhole. Februarja 1948 je bila upravna razdelitev LRS spremenjena, KLO Vrhole je po 
novem deloval v okraju Poljčane. Aprila 1952 je bil ukinjen, nato pa so bile njegove 
upravne pristojnosti prenesene na LOMO Slovenska Bistrica v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VUČJA GOMILA 

Signatura: PAM/0365 

Kraj: Vučja Gomila 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946, 1949–1951, zbora volilcev 1946–1947; obrtno dovoljenje 1951; 
dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1950–1952; delovodnik 1949–1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Vučja Gomila 
sodilo v KLO Tešanovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Vučja Gomila 
ustanovljen KLO Vučja Gomila v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Vučja 
Gomila. V tej sestavi je KLO Vučja Gomila deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, nakar 
so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Martjanci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VUHRED 

Signatura: PAM/0367 

Kraj: Vuhred 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1951 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1949; popis prebivalstva; seznam delodajalcev 1949; spisi, dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1947–1951; delovodnik: navadni 1945, 1947–1950, 
zaupni 1947–1948; indeks k delovodniku 1947–1949, 1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Vuhred 
ustanovljen KLO Vuhred v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. Orlica I z delom naselja Orlica, 
k. o. Sv. Anton na Pohorju I in II z naseljema Planina in Sv. Anton na Pohorju, k. o. Sv. Vid 
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I z naseljem Sv. Vid in k. o. in naselje Vuhred. S spremembo zakona istega leta je bilo 
območje KLO Vuhred skrčeno na k. o. Sp. Orlica z delom naselja Orlica, k. o. Sv. Vid z 
delom naselja Sv. Vid in k. o. in naselje Vuhred. Naselji Sv. Anton na Pohorju in Planina sta 
postali sestavni del KLO Sv. Anton na Pohorju, del naselja Sv. Vid pa sestavni del KLO 
Vuzenica. Od februarja 1948 je KLO Vuhred sodil v okraj Dravograd, od junija 1950 dalje 
pa v okraj Slovenj Gradec. Sam KLO Vuhred je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen, njegove upravne pristojnosti pa so bile prenesene na ObLO Radlje 
ob Dravi v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VUKOVJE 

Signatura: PAM/0366 

Kraj: Vukovje 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1948 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947; seznam vojaških obveznikov 1947; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1947–1948.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je delno urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je bilo izločeno iz fonda KLO Šmarjeta ob Pesnici.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Vukovje sodilo v 
KLO Sv. Marjeta ob Pesnici. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Vukovje 
ustanovljen KLO Vukovje v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. in naselje Vukovje ter 
del k. o. in naselja Kušernik. V tej sestavi je KLO Vukovje deloval do februarja 1948, ko je 
bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti ponovno prenesene na KLO Šmarjeta ob 
Pesnici.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR VUZENICA 

Signatura: PAM/0368 

Kraj: Vuzenica 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,7  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zaplembe: seznami 1946, odločbe 1947; kazenski listi za kazenski register 1945–1947; 
register dodelitve stanovanjske in druge opreme 1945; popisi narodne imovine 
posameznikov 1945; odločbe o odvzemu imetja 1947, 1950, o razlastitvi 1947, 1949–1951; 
volilni imeniki 1947; dovoljenja: obrtna 1947–1949, 1951, gradbena 1947–1949; seznami: o 
zbrani volni 1947, siromašnih 1947; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–
1951; delovodnik: navadni 1946–1950, zaupni 1947–1952; indeks k delovodniku 1949–1951. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Vuzenica 
ustanovljen KLO Vuzenica v okraju Prevalje. Obsegal je k. o. in naselje Dravče, k. o. in 
naselje Sv. Primož na Pohorju, k. o. Sv. Vid II z naseljem Sv. Vid - Sekožen, k. o. in naselje 
Št. Janž in k. o. in naselje Vuzenica. S spremembo zakona istega leta je bilo območje KLO 
Vuzenica skrčeno; del naselja Sv. Vid je postal sestavni del KLO Vuhred, dela naselij Sv. 
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Primož na Pohorju in Št. Janž nad Dravčami pa sta postala sestavni del KLO Sv. Primož na 
Pohorju. Od februarja 1948 je KLO Vuzenica sodil v okraj Dravograd, njegovo območje pa 
se je še bolj skrčilo; del naselja Sv. Primož na Pohorju je postal sestavni del KLO Sv. Primož 
na Pohorju. Junija 1950 se je Okraj Dravograd preimenoval v Okraj Slovenj Gradec. Sam 
KLO Vuzenica je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, njegove 
upravne pristojnosti pa so bile prenesene na ObLO Vuzenica v okraju Slovenj Gradec.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ZENKOVCI 

Signatura: PAM/0369 

Kraj: Zenkovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1950–1951, zbora volilcev 1946–1947; dovoljenja: obrtna 1948, 1950, 1952, 
gradbena 1948, 1950; sklepi o zaplembi premoženja 1950; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1948–1952; delovodnik 1949–1951.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. Sejni zapisniki iz leta 1952 se 
nahajajo v fondu ObLO Bodonci.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Zenkovci sodilo v 
KLO Bodonci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Zenkovci ustanovljen KLO 
Zenkovci v okraju Murska Sobota. Obsegal je k. o. in naselje Zenkovci. Takšna upravna 
razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko so mu bili priključeni k. o. in naselji Novi Beznovci 
in Stari Beznovci. V tej sestavi je KLO Zenkovci deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, 
njegove upravne pristojnosti pa so bile prenesene na ObLO Bodonci v okraju Murska 
Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ZGORNJA BISTRICA 

Signatura: PAM/0370 

Kraj: Zg. Bistrica 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1952, zbora volilcev 1947–1951; odločbe: o razlastitvi 1947, 
kazenske 1949, 1951; dovoljenja: obrtno 1947, gradbena 1947, 1950–1952; seznami: za 
cepljenja 1949–1950, posestnikov za oddajo žita 1947, vojaških obveznikov 1949, krajevnih 
cest 1950, priseljenih in odseljenih 1950–1952, otrok padlih borcev NOB, udeležencev NOB, 
kmetijskih gospodarstev – potrošnikov električne energije 1951; stanovanjska komisija: 
odločbe 1948–1952, prošnje za stanovanja 1949–1952; cenilni zapisniki stanovanj 1950–1951; 
volilni imeniki 1945–1947; statistični popisi: živine 1945–1947, 1949, kmetijskega orodja in 
strojev 1945, 1948, živine, perutnine in čebeljih panjev 1950; dopisi, okrožnice, navodila 
oblastnih organov 1946–1952; delovodnik 1945–1952; indeks k delovodniku 1946.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  
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Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 in 1963 predal ObLO Slovenska Bistrica, leta 2008 pa 
ZAC. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Zg. Bistrica 
ustanovljen KLO Zg. Bistrica v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. in naselje Kovača 
vas, k. o. in naselje Visole ter k. o. in naselje Zg. Bistrica. Od 1948 dalje je KLO Zg. Bistrica 
deloval v okraju Poljčane, območje KLO pa je bilo zmanjšano za del k. o. in naselja Zg. 
Bistrica, ki je bilo priključeno v LOMO Slovenska Bistrica in povečano za del k. o. Ošelj z 
delom naselja Zg. Nova vas. V tej sestavi je KLO Zg. Bistrica deloval do aprila 1952, ko je 
bil ukinjen, njegove upravne pristojnosti pa so bile prenesene na LOMO Slovenska Bistrica 
v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ZGORNJA KUNGOTA 

Signatura: PAM/0371 

Kraj: Zg. Kungota 
Količina: 15 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1947–1952 
Tekoči metri: 1,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisnik 1948; seznami: žrtev, ki so bile poslane na prisilno delo v Brežice in v 
druge kraje, otrok 1950, za cepljenje 1945, 1952, tujih državljanov, vinogradnikov in 
površin žlahtnih vinogradov, občinskih kmetijskih strojev, vaških stražarjev, volilnih gesel 
1945, oddaje masti in mleka 1945, 1947, vojaških obveznikov 1946–1947, 1952, pogrešanih 
vojaških obveznikov, pobeglih oseb po osvoboditvi in izseljenih, odpuščenih miličnikov 
1946, nezakonskih otrok 1948; dovoljenja: obrtna 1946–1947, gradbena 1945–1946; prijava 
gostinskih obratov 1945; cenilni zapisniki nepremičnin 1948; osebni podatki o članih 
odbora protiletalske zaščite 1948; odločbe stanovanjske komisije 1949, 1951; dopisi, 
okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; delovodnik: navadni 1947–1952, odseka 
za zveze 1946, zaupni 1947–1951. 

Sistem ureditve: Nekaj gradiva fonda je urejenega po delovodnih številkah, nekaj pa po vsebini. 
Večina gradiva je urejenega kronološko po letnici nastanka. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Zg. Kungota 
ustanovljen KLO Zg. Sv. Kungota v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. in naselje 
Plintovec, k. o. Vrtiče II z delom naselja Vrtiče ter k. o. in naselje Zg. Sv. Kungota. S 
spremembo zakona istega leta je bilo območje KLO Zg. Sv. Kungota preimenovano v KLO 
Zg. Kungota in razširjeno še na del k. o. in naselja Kozjak. V tej sestavi je KLO Zg. Kungota 
deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen, nato pa so bile upravne pristojnosti prenesene na 
ObLO Zg. Kungota v okraju Maribor okolica.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ZGORNJA LOŽNICA 

Signatura: PAM/0372 

Kraj: Zg. Ložnica 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1951; gradbena dovoljenja 1949, 1951–1952; odločba o razlastitvi 
posestva 1946; popis: davkoplačevalcev 1946, vinogradnikov in vina 1949–1950, 
nezakonskih otrok 1948, pridelovalcev oljaric 1949, mladine 1949, opravičljivih vzrokov za 
neoddajo mleka 1945–1946, obveznikov pri oddaji krompirja, žita, koruze 1946–1947, 
invalidov, vdov, sirot 1947, zapuščin 1946–1952, oskrbe naselij z vodo 1949, potrebnih 
podpore 1949; prijave stalnega bivališča 1945–1948; odjavna knjiga prebivalstva 1947–1951; 
socialna struktura prebivalstva 1949; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–
1952; statistični popisi: živine 1945–1947, 1949, strojev in kmetijskega orodja 1945, 1948, 
sadnega drevja in vinske trte 1945, 1947, vozov; delovodnik 1946–1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 predal ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Zg. Ložnica 
ustanovljen KLO Zg. Ložnica v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. in naselje 
Gladomež in k. o. Zg. Ložnica z naseljema Kostanjevec in Zg. Ložnica. S spremembo 
zakona februarja 1948 je bilo območje KLO Zg. Ložnica razširjeno še na k. o. in naselje Sp. 
Ložnica ter del k. o. Vrhole z naselji Kačjek, Korplje, Vrhole in delom naselja Vinarje. KLO 
Zg. Ložnica je po novem sodil k okraju Poljčane. V takšni sestavi je KLO deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen in so bile vse upravne pristojnosti prenesene na LOMO Slovenska 
Bistrica v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ZGORNJA POLSKAVA 

Signatura: PAM/0373 

Kraj: Zg. Polskava 
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1947–1952, odbora za postavitev zadružnega doma 1948, zbora volilcev 
1949–1950; volilni imeniki 1945–1952; statistični popisi živine, perutnine in čebeljih panjev 
1950; odločbe: stanovanjske komisije 1949–1952, o dodelitvi razlaščene zemlje 1947, 
kazenske zaradi neoddaje pridelkov 1949; dovoljenja: gradbena 1951–1952, obrtna 1947–
1951; seznam: koles 1947, lastnikov gozdov za obvezno oddajo lesa 1949, zemljišč, ki so bila 
razlaščena; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947–1952; delovodnik 1947–
1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1961 in 1963 predal ObLO Slovenska Bistrica. Fond vsebuje 
tudi delovodnik ObLO Zg. Polskava 1952. 
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Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Zg. Polskava 
ustanovljen KLO Zg. Polskava v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je k. o. in naselje 
Bukovec, k. o. in naselje Gabernik, k. o. in naselje Kalše, k. o. Ogljenšak z naseljema Kočno 
in Ogljenšak in k. o. Zg. Polskava z naseljema Sele in Zg. Polskava. S spremembo zakona 
septembra istega leta je bilo območje upravne pristojnosti KLO Zg. Polskava skrčeno za del 
k. o. in naselja Kalše (priključeno h KLO Šmartno na Pohorju). Od 1948 dalje je KLO Zg. 
Polskava deloval v okraju Maribor okolica. V tej sestavi je KLO Zg. Polskava deloval do 
aprila 1952, ko je bil ukinjen, nato pa so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Zg. 
Polskava v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ZGORNJI DUPLEK 

Signatura: PAM/0375 

Kraj: Zg. Duplek 
Količina: 18 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1946–1951, zbora volilcev 1946, 1951, o zaplenjenem posestvu in 
inventarju 1945–1946; seznami: razdeljenih nakaznic 1945–1947, vojnih obveznikov 1945–
1946, članov OF, pogrešanih iz druge svetovne vojne 1945, novozgrajenih stanovanjskih in 
gospodarskih poslopij 1945–1951, za obvezno oddajo 1950, mladine 1951; popisi: strojev, 
orodja in živine 1945, 1948, vozil 1947, živine, sadnega drevja in vinogradov 1949, žita 1945, 
koles 1945–1946; register psov 1945, 1950–1951; volilni imeniki 1945–1949; evidenčni zvezki 
socialnega skrbstva 1947–1948; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–1952; 
delovodnik 1945–1946. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po letnici nastanka, nekaj vsebin je posebej ločenih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Maribor Tezno.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Zg. Duplek 
ustanovljen KLO Zg. Duplek v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. in naselje Završka 
vas ter k. o. in naselje Zg. Duplek. V tej sestavi je KLO Zg. Duplek deloval do aprila 1952, 
ko je bil ukinjen, nakar so bile njegove upravne pristojnosti prenesene na ObLO Duplek v 
okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ZIMICA 

Signatura: PAM/0377 

Kraj: Zimica 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1945–1949; volilni imenik 1948; popis: članov krajevnega odbora NOB 
1945, kmečkih strojev in orodja 1948, živine, perutnine in čebeljih panjev 1950, 
gospodarstev, zadolženih za obvezno predajo pridelkov in živine 1949–1950, upravičencev 
do brezplačne pomoči 1951, upravičencev za brezplačno zdravljenje 1946, prebivalcev; 
prijave koles; prijave stalnega bivališča 1946; spisi, dopisi, okrožnice, navodila oblastnih 
organov 1947–1952; delovodnik 1949–1952. 
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Sistem ureditve: Dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov so urejeni po delovodnih številkah, 
ostalo gradivo pa je urejeno po vsebini.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal SO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Zimica sodilo v 
KLO Korena. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Zimica ustanovljen KLO Zimica 
v okraju Maribor okolica. Obsegal je k. o. in naselje Jablance, k. o. in naselje Vinička vas ter 
k. o. in naselje Zimica. V tej sestavi je KLO Zimica deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen 
in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Korena v okraju Maribor okolica.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŽABLJEK 

Signatura: PAM/0378 

Kraj: Žabljek 
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Sejni zapisniki 1948–1951; stalni volilni imeniki 1945, 1947–1949; prijave smrti in rojstev 
1948–1949; seznami: vojaških nabornikov 1947, 1949, vojnih invalidov, vdov, sirot, revnih 
1946, žrtev fašizma, ki so pokopane v Gradcu 1947, pogrešanih iz nemške vojske 1948; 
prošnje za znižanje redne oddaje 1951; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1945–
1951; delovodnik 1946–1952.  

Sistem ureditve: Večina gradiva je urejena po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1962 predal ObLO Slovenska Bistrica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Žabljek sodilo v 
KLO Laporje. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Žabljek ustanovljen KLO 
Žabljek v okraju Slovenska Bistrica. Obsegal je del  k. o. Cigonce II z naseljem Gor. Log in 
k. o. Žabljek z naselji Levič, Razgor in Žabljek. Takšna upravna razdelitev je veljala do 
februarja 1948, ko so mu bili priključeni k. o. Cigonce I z delom naselja Cigonce ter del 
naselja Cigonce in Videž iz k. o. Cigonce II. Od leta 1948 je KLO Žabljek sodil v okraj 
Poljčane in v tej sestavi deloval do aprila 1952, ko je bil ukinjen. Upravne pristojnosti za 
naselja Levič, Razgor in Žabljek so bile prenesene na ObLO Poljčane v okraju Maribor 
okolica, za naselja Cigonca in Videž pa na LOMO Slovenska Bistrica v okraju Maribor 
okolica. 

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŽENAVLJE 

Signatura: PAM/0379 

Kraj: Ženavlje 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: krajevnega odbora OF 1945, krajevnega NOO 1945–1946, zbora volilcev 1945–
1946, sejni 1946–1951; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1946–1952; delovodnik 
1945–1949. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal SO Murska Sobota. Delovodnik za KLO Ženavlje 
1949–1952 se nahaja v fondu KLO Neradnovi.  

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Ženavlje 
ustanovljen KLO Ženavlje v okraju Murska Sobota. Sedež KLO je bil v Ženavljah. Obsegal 
je k. o. in naselja Boreča, Martinje, Neradnovci in Ženavlje. S spremembo zakona 
septembra istega leta je bilo območje upravne pristojnosti KLO Ženavlje skrčeno le na k. o. 
in naselje Ženavlje. Takšna upravna razdelitev je veljala do oktobra 1949, ko sta mu bila 
znova priključena k. o. in naselje Neradnovci. V tej sestavi je KLO Ženavlje deloval do 
aprila 1952. Takrat je bil ukinjen, upravne pristojnosti pa so bile prenesene na ObLO Gor. 
Petrovci v okraju Murska Sobota.  

 

KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŽERJAV 

Signatura: PAM/0380 

Kraj: Žerjav 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1945–1951, zbora volilcev 1947, 1950–1951, sej AFŽ 1948; odločbe: 
kazenske 1947, 1949, o prekinitvi obrti 1949; agrarna reforma – ocenitev posestev 1947; 
socialna struktura prebivalstva 1948; seznami: lastnikov koles 1946, davčnih zavezancev 
1946; gradbena dovoljenja 1947–1949, 1951; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 
1945–1952; delovodnik 1947–1950. 

Sistem ureditve: Večji del gradiva je urejenega po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1959 predal ObLO Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je bil za kraj Žerjav 
ustanovljen KLO Žerjav v okraju Prevalje. Sedež KLO je bil v Žerjavu. Obsegal je k. o. 
Jazbina z naseljem Jazbina in delom naselja Žerjav ter del k. o. Javorje z delom naselja 
Žerjav. S spremembo zakona  istega leta  je bilo območje KLO Žerjav  razširjeno še  na del 
k. o. Podpeca in del naselja Podpeca ter k. o. Uršlja Gora II z delom naselja Uršlja Gora; del 
k. o. Jazbina z naseljem Jazbina pa je bil priključen v KLO Javorje. Februarja 1948 je bila 
upravna razdelitev LRS znova spremenjena, in sicer je KLO Žerjav po novem deloval v 
okraju Dravograd, KLO pa je obsegal dele k. o. Črna, Javorje, Jazbina, Podpeca z delom 
naselja Žerjav ter k. o. Uršlja Gora II z delom naselja Uršlja Gora. Del k. o. Podpeca z delom 
naselja Podpeca so priključili v KLO Črna. Junija 1950 je bil Okraj Dravograd preimenovan 
v Okraj Slovenj Gradec, sam KLO Žerjav pa je v nespremenjeni sestavi deloval do aprila 
1952, ko je bil ukinjen in so bile upravne pristojnosti prenesene na ObLO Črna pri Prevaljah 
v okraju Slovenj Gradec.  
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KRAJEVNI LJUDSKI ODBOR ŽIŽKI 

Signatura: PAM/0381 

Kraj: Žižki 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945, 1947 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Seznami: prebivalstva, vojaških obveznikov 1945, obvezne oddaje živine, žita in 
krompirja, oseb, ki so prejele nakaznice in različno blago, rejcev krav 1947; prijava koles 
1947; dopisi, okrožnice, navodila oblastnih organov 1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je neurejeno.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1963 predal arhivu SO Lendava. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je naselje Žižki sodilo h 
KLO Črenšovci. S spremembo zakona istega leta je bil za kraj Žižki ustanovljen KLO Žižki 
v okraju Lendava. Obsegal je k. o. in naselje Žižki. Takšna upravna razdelitev je veljala do 
februarja 1948, ko je bil KLO Žižki ukinjen, upravne pristojnosti pa so bile prenesene na 
KLO Črenšovci v okraju Lendava. 

 

KRAJEVNI NARODNOOSVOBODILNI ODBOR BEZENA 

Signatura: PAM/0134  

Kraj: Bezena  Ohranjeno gradivo: 1945–1946 
Količina: 4 arhivske škatle Tekoči metri: 0,4 
Informativna pomagala: arhivski popis Jezik: slovenski  

Vsebina: Zapisniki sej 1945–1946; okrožnice in dopisi 1945, 1946; statistični popisi 1946; zadeve: 
personalne, vojaške – seznam vojaških obveznikov, matične, skrbstvene – seznam 
obubožanih, upravičencev do živilskih nakaznic 1945–1946; delovodnik 1946. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je v mapah po področjih in zloženo po številkah iz delovodnika.  

Historiat fonda: Gradivo je bilo prvotno sestavni del fonda Krajevni ljudski odbor Ruše 1945–1952, 
katerega je leta 1959 neurejenega predal ObLO Ruše. Gradivo za Bezeno je bilo naknadno 
izločeno iz tega fonda, oblikovan pa nov fond KLO Bezena 1945–1946. Popisan je bil leta 
1993 na nivoju tehnične enote. Leta 2001 je bil dopolnjen še z nekaj gradiva za Bezeno iz 
fonda KLO Ruše 1945–1952. Glede na gradivo je bil fond leta 2008 preimenovan v Krajevni 
narodnoosvobodilni odbor Bezena.  

Historiat ustvarjalca: Kraj Bezena oziroma KNOO Bezena je bil do septembra 1945 sestavni del 
okraja Maribor desni breg, nato pa sestavni del preimenovanega okraja Maribor okolica. Po 
zakonskih spremembah iz prve polovice leta 1946 je KNOO Bezena prenehal delovati 
oziroma je območje le-tega prešlo pod upravo KLO Ruše.  
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KRAJEVNI NARODNOOSVOBODILNI ODBOR DOBRIJE 

Signatura: PAM/0432 

Kraj: Dobrije 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1946 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Seznam prejemnikov semena za setev; okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–
1946; delovodnik 1945. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 je bil za 
kraj Dobrije v okraju Prevalje oblikovan KNOO Dobrije. Deloval je do sprejetja novega 
Zakona o upravni razdelitvi LRS aprila 1946, ko je bil kot naselje v k. o. Guštanj priključen 
h KLO Guštanj v okraju Prevalje. 

 

KRAJEVNI NARODNOOSVOBODILNI ODBOR LOBNICA 

Signatura: PAM/0420 

Kraj: Lobnica 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1946 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: razmejitveni 1945, cenilni 1945, o inventarju razlaščenih posestev, 
podeljenem v hrambo odbornikom 1945; odločbe o: razlastitvi zemljiških posestev 1946, 
podelitvi zemljišča sokolski planinski koči 1946; sklep o vknjižbi lastninske pravice na 
zemljišču 1945; potrdila o podelitvi zemljišča ter inventarja agrarnim interesentom in 
seznami agrarnih interesentov 1946; dopisi, okrožnice in navodila oblastnih organov 1945–
1946.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda KLO Lobnica 1946 je bilo leta 2002 izločeno iz fonda KLO Ruše, ki 
ga je leta 1959 neurejenega predal arhivu ObLO Ruše. Leta 2009 je bil fond preimenovan v 
Krajevni narodnoosvobodilni odbor Lobnica. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 je bila za 
kraj Lobnica oblikovana upravnoteritorialna enota KNOO Lobnica v okraju Maribor desni 
breg. S sprejetjem Zakona Predsedstva SNOS o nazivu LRS ter organov državne uprave in 
državne oblasti v LRS februarja 1946 so bili KNOO preimenovani v KLO. Po Zakonu 
Predsedstva SNOS o delni spremembi Zakona o upravni razdelitvi LRS iz marca 1946 je 
kraj Lobnica deloval v okraju Maribor okolica. Po zakonski upravni razdelitvi LRS iz aprila 
1946 je KNOO Lobnica prenehal delovati in je bil kot naselje in k. o. Lobnica sestavni del in 
v upravni pristojnosti KLO Ruše v okraju Maribor okolica. 
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KRAJEVNI NARODNOOSVOBODILNI ODBOR OCINJE 

Signatura: PAM/0257 

Kraj: Ocinje 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Sejni zapisniki 1946; odločbe in sklepi o zaplembi premoženja 1945–1946; okrožnice in 
navodila oblastnih organov 1945–1947. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1965 predal arhivu SO Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi federalne Slovenije iz septembra 1945 je bila za 
kraj Ocinje v okraju Murska Sobota oblikovana upravnoteritorialna enota KNOO Ocinje. S 
sprejetjem Zakona Predsedstva SNOS o nazivu LRS ter organov državne uprave in 
državne oblasti v LRS februarja 1946 so bili KNOO preimenovani v KLO, a je KNOO 
Ocinje po zakonski ureditvi iz aprila 1946 prenehal delovati in je bil kot naselje in k. o. 
Ocinje sestavni del in v upravni pristojnosti KLO Kramarovci v okraju Murska Sobota. 

 

MESTNI LJUDSKI ODBOR DOLNJA LENDAVA 

Signatura: PAM/0164 

Kraj: Lendava/Lendva 
Količina: 75 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1952 
Tekoči metri: 7,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej MLO 1947–1949, izvršnega odbora MLO 1951–1952, KLO 1946, o popisu 
vina 1952, o izdajanju živinskih potnih listov 1948, 1950, 1952, o prenosu lastništva 1949–
1951; nacionalizacija 1945–1952; spisi 1945–1952; dopisi: stanovanjske komisije 1947–1952, 
vojaških zadev 1952, gradbene komisije 1950–1951; seznami: vojaških obveznikov 1947–
1952, potrdil o državljanstvu 1949–1954, izstavljenih matičnih izpiskov 1949, živine 1951, 
volilcev in volilnih enot 1950, razdeljenih živilskih nakaznic 1950–1952, čebeljih panjev 
1950, rojenih v letih 1924–1948; prijavno-odjavna knjiga tujcev 1948–1949; vpisniki: matične 
knjige rojstev 1946, poročne matične knjige 1947, skrbstveni 1947; kazenski register 1950; 
delovodniki 1947–1952; indeks k delovodniku 1947–1948; evidenčna knjiga vina 1947, 
1950–1951; stalni volilni imeniki 1945–1949 in abecedni volilni imenik 1950. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat ustvarjalca: MLO Dol. Lendava je pričel delovati leta 1945 na podlagi 10. člena odloka, ki 
je določal, da se KNOO v mestih imenujejo MNOO. Februarja 1946 so se MNOO v 
skladu z zakonom preimenovali v MLO. V letih 1945–1946 je MLO Dol. Lendava 
upravno sodil k mariborskemu okrožju in okraju Lendava. Spadal je k tistim MLO, ki 
so imeli pristojnosti KLO. Obsegal je naselja: Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dol. 
Lendava (Lendava), Lendavske Gorice in Trije Mlini (Trimlini/Hármasmalom). V 
obdobju 1949–1951 je upravno spadal k mariborski oblasti. Leta 1952 so bili na podlagi 
določila Splošnega zakona o ljudskih odborih odpravljeni kraji in mesta v sestavi 
okrajev, kar pomeni, da je bil odpravljen tudi MLO Dol. Lendava. Na podlagi zakona o 
razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine se je leta 1952 oblikoval LOMO Lendava, ki je 
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sodil v okraj Murska Sobota. Za mestne občine, ki jih je določal ta zakon, so veljale 
določbe zakona o ObLO.  

 

MESTNI LJUDSKI ODBOR LJUTOMER 

Signatura: PAM/0225 

Kraj: Ljutomer 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1954 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi MNOO in MLO Ljutomer 1945–1951; seznami: interesentov za gradnjo 
stanovanjskih hiš 1946, zaposlenih v letu 1949; poročila: volilcev na področju LOMO 
Ljutomer 1954, mestnih podjetij 1951; finančni izkazi 1945–1946; dnevnik plačanih davkov 
od 1. 4. 1952 do 31. 5. 1954; razdelitev dobička mestnih podjetij 1948–1951; socialno 
zavarovanje uslužbencev MLO 1951; plačilne liste 1948–1950; odmera davka 1951.  

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Del fonda je februarja 1963 predal ObLo Maribor, leta 1965 pa je Skupščina okraja 
Maribor predala še preostalo gradivo. 

Historiat ustvarjalca: MLO Ljutomer je pričel delovati leta 1945. V letih 1945–1946 je upravno sodil k 
mariborskemu okrožju in okraju Ljutomer. Spadal je k tistim MLO, ki so imeli pristojnosti 
KLO. Po zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 je območje MLO obsegalo samo 
mesto Ljutomer. Takšna razdelitev je ostala vse do leta 1952, ko je bil MLO Ljutomer 
ukinjen na podlagi določil Splošnega zakona o ljudskih odborih. Na podlagi zakona o 
razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine se je leta 1952 oblikoval LOMO Ljutomer, ki je 
sodil v okraj Ljutomer. Za mestne občine, ki jih je določal ta zakon, so veljale določbe 
zakona o ObLO.  

 

MESTNI LJUDSKI ODBOR MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/0247 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 38 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1955  
Tekoči metri: 3,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi: predsedstva in tajništva 1946–1955, personalni 1949–1951, socialni, gradbeni in 
komunalni, obrti, trgovine in gostinstva, kmetijstva in gozdarstva, šolstva 1946–1955; 
nacionalizacija in razlastitve 1949–1955; vojaške zadeve 1946–1955; okrožnice in dopisi 
1946–1955; seznam volilnih komisij za okraj Murska Sobota 1949; delovodniki 1945–1949, 
1954. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat ustvarjalca: MLO Murska Sobota je začel delovati leta 1945 na podlagi 10. člena odloka, ki 
je določal, da se KNOO v mestih imenujejo MNOO. Februarja 1946 so se MNOO v skladu z 
zakonom preimenovali v MLO. Do januarja 1947 je MLO Murska Sobota upravno sodil k 
mariborskemu okrožju in okraju Murska Sobota, v obdobju 1949–1951 pa k mariborski 
oblasti. Po zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so k MLO Murska Sobota sodila 
naselja: Krog, Markišavci, Murska Sobota, Murski Črnci, Nemčavci, Rakičan in Satahovci. 
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Omenjeni zakon je bil za nedoločen čas odložen in že septembra 1946 je doživel 
spremembe ter dopolnitve. MLO Murska Sobota se je zmanjšal samo na mesto Murska 
Sobota. Na podlagi zakona o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine se je leta 1952 
oblikoval LOMO Murska Sobota. Obsegal je naselja: Bakovci, Černelavci, Krog, Murska 
Sobota, Rakičan in Veščica. Po zakonu o ljudskih odborih mest in mestnih občin iz leta 1952 
je LOMO Murska Sobota spadal k tistim mestnim občinam v sestavi okraja, ki so imele 
posebne pravice. Mestna občina Murska Sobota je bila samostojna teritorialna, gospodarska 
in komunalna celota v sestavi okraja. Bila je družbeno, politično, gospodarsko in kulturno 
središče svoje okolice. Bila je pravna oseba, ki je predstavljala najvišji organ državne oblasti 
v mestni občini in ki so ji bili podrejeni vsi lokalni upravni organi v mestni občini. Leta 
1955 je bil po zakonu o območjih okrajev in občin v LRS LOMO Murska Sobota ukinjen ter 
ustanovljen ObLO Murska Sobota.  

 

MESTNI LJUDSKI ODBOR SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0316 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 49 arhivskih škatel, 8 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1955  
Tekoči metri: 5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej IO MLO Slovenj Gradec 1945–1949, sej zbora volilcev 1953–1954, sej sveta 
za gospodarstvo 1955; spisi 1946–1955; odločbe in dopisi narodne imovine 1946; finančne in 
davčne zadeve 1946–1955; krajevni samoprispevek 1950–1952; gradbena dovoljenja 1950–
1955; obrtna dovoljenja 1953–1954; najemne pogodbe za občinske pisarniške prostore 1948; 
seznam zaposlenih uslužbencev MLO v letu 1954; matična knjiga uslužbencev MLO 1945–
1949; volilni imeniki 1950; bilance gospodarskih podjetij 1952–1953; zaključni računi MLO 
1947–1952; kazala k delovodniku 1946–1952; delovodnik 1946–1954; spisovni seznam zadev 
1954–1955. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Del fonda je maja 1964 predal SO Slovenj Gradec, preostalo gradivo je leta 1965 
predala še Skupščina okraja Maribor. 

Historiat ustvarjalca: MLO Slovenj Gradec je začel delovati leta 1945. Do januarja 1947 je upravno 
sodil k mariborskemu okrožju in do leta 1948 k okraju Prevalje. Po zakonu o upravni 
razdelitvi LRS iz aprila 1946 sta k MLO Slovenj Gradec sodili naselji Slovenj Gradec in 
Legen – del. Leta 1948 je MLO Slovenj Gradec upravno sodil k okraju Dravograd, po letu 
1952 pa k okraju Slovenj Gradec. Leta 1952 je bil na podlagi določil Splošnega zakona o 
ljudskih odborih MLO Slovenj Gradec ukinjen. Na podlagi zakona o razdelitvi LRS na 
mesta, okraje in občine se je leta 1952 oblikoval LOMO Slovenj Gradec. Za mestne občine, 
ki jih je določal ta zakon, so veljale določbe zakona o ObLO. 
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MESTNI LJUDSKI ODBOR SLOVENSKA BISTRICA 

Signatura: PAM/0317 

Kraj: Slovenska Bistrica 
Količina: 49 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1953  
Tekoči metri: 4,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej MLO 1948–1953, rednih in izrednih sej MLO 1949–1952, sej IO MLO 1949–
1952, zasedanj krajevnih odborov Zg. Bistrica 1952, o prenosu lastništva 1953; spisi: 
stanovanjski in gradbeni, socialni, davčni, finančni, personalni, proizvodnje vina 1945–
1952; dopisi in okrožnice LOMO in okraja Maribor okolica 1953; volilni imeniki 1945–1946, 
1953; seznami upravičencev do socialnih podpor v letu 1952; osebna kartoteka A–Ž 1947–
1952; delovodniki 1945–1953; indeksi 1950–1953. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1962 predal ObLO Slovenska Bistrica. V letu 2008 je bil 
dopolnjen z zapisniki MLO Slovenska Bistrica za leta 1948–1952, ki jih je predal ZAC. 

Historiat ustvarjalca: MLO Slovenska Bistrica je začel delovati leta 1945. Do januarja 1947 je upravno 
sodil k mariborskemu okrožju in do aprila 1946 k okraju Maribor desni breg, nato pa k 
okraju Slovenska Bistrica. Po zakonu o upravni razdelitvi LRS iz aprila 1946 so k MLO 
Slovenska Bistrica sodila naselja: Cigonce – del, Ritoznoj, Slovenska Bistrica, Sp. Ložnica, 
Sp. Nova vas, Devina in Šentovec. Zakon je bil za nedoločen čas odložen in že septembra 
1946 doživel spremembe in dopolnitve. Po novi upravni razdelitvi je MLO Slovenska 
Bistrica obsegal samo mesto Slovenska Bistrica. Od februarja 1948 je sodil k okraju 
Poljčane. Ponovno se je območje MLO razširilo za naselji Sp. Nova vas in Zg. Bistrico – del. 
Leta 1952 je bil na podlagi določil Splošnega zakona o ljudskih odborih MLO Slovenska 
Bistrica ukinjen. Na podlagi zakona o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine se je leta 
1952 oblikoval LOMO Slovenska Bistrica, ki je sodil v okraj Maribor okolica. Za mestne 
občine, ki jih je določal ta zakon, so veljale določbe zakona o ObLO.  

 

 

A.144  ČETRTI, RAJONI, ODBORI OSVOBODILNE 
FRONTE 1945–1952 

 

ČETRTNI LJUDSKI ODBOR FRANČIŠKANSKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0401 

Kraj: Maribor 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi, obvestila, okrožnice 1945; seznami: Nemcev, članov Kulturbunda po ulicah, 
prebivalcev Ribniškega sela 1945; karakteristike 1945; prošnje za: pohištvo, stanovanja, 
steklo, okna 1945; dopisi: komisije za vojno škodo in odseka za ugotavljanje vojnih 
zločinov, personalnega odseka 1945. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 
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Historiat fonda: Ker so četrti upravnoteritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga 
bili dolžni posredovati višjim organom oblasti, zaslediti tudi v fondu Mestni ljudski odbor 
Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po osvoboditvi je bilo mesto Maribor upravno razdeljeno na kvartne odbore 
OF. Frančiškanski kvart je deloval že od maja 1945. Sedež je imel v Cankarjevi ul. (v OŠ 
Ivana Cankarja), nato do ukinitve v Maistrovi ul. Sestavljale so ga ulice: Tomšičeva, 
Wildenrainerjeva (po letu 1947 Ul. heroja Bračiča), Frančiškanska (po letu 1947 Ul. Vita 
Kraigherja), Marijina (po letu 1947 Sodna), Kneza Koclja, Loška, Kopališka (Svetozarevska), 
Cvetlična (po letu 1947 Ul. heroja Šlandra), Sodna, Cafova, Prešernova, Aleksandrova (po 
letu 1947 Partizanska in Šentiljska c.), Meljska c., Ciril-Metodova (po letu 1947 Ul. heroja 
Staneta), Trg svobode, Zrinjski trg (po letu 1952 Kidričev trg), Kersnikova, Razlagova, 
Cankarjeva, Maistrova, Aškerčeva, Kopitarjeva, Kolodvorska, Mlinska, Zagata (po letu 
1947 Ilešičeva), Prečna in Dominkuševa. Pred volitvami v NOO se je pokazala potreba po 
zmanjšanju števila kvartov. Zato so se Frančiškanski, Meljski in Krčevinski kvart združili v 
novo Kolodvorsko četrt. Takšna upravna razdelitev je kljub upravnim spremembam aprila 
1946 ostala do 1. 6. 1947, ko so četrti na območju mesta Maribor prenehale delovati. 

 

ČETRTNI LJUDSKI ODBOR KOLODVORSKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0402 

Kraj: Maribor 
Količina: 15 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947  
Tekoči metri: 1,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: kolodvorske četrti 1945–1946, stanovanjske komisije 1945, RK Slovenije 1946; 
tedenska poročila kolodvorske četrti 1945–1946; dopisi, obvestila, okrožnice: o izgradnji 
ljudske oblasti, notranjega odseka, odseka za socialno skrbstvo 1945–1946, AFŽ 1945, 
agrarni, zaupni, finančni, gradbeni 1946; popis prebivalstva 1945–1946; seznami: tujih 
državljanov, upokojencev, demobiliziranih partizanov, duhovnikov, orožnikov, 
uslužbencev moške kaznilnice, otrok, starih od 2 do 10 let, ulic 1945, priseljenih v letu 1941, 
vozil in vprežnih voz 1947, članov Kulturbunda v Mariboru, vojnih obveznikov 1945–1946. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko in po vsebini.  

Historiat fonda: Ker so četrti teritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga bili kvarti 
dolžni posredovati višjim organom, ohranjenega tudi v fondu Mestni ljudski odbor 
Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po osvoboditvi je bilo mesto Maribor upravno rezdeljeno na kvartne odbore 
OF. Z združitvijo Meljskega, Frančiškanskega in Krčevinskega kvarta je bil v juliju 1945 
ustanovljen Kolodvorski kvart, ki je imel sedež v bivšem Frančiškanskem kvartu v 
Maistrovi ul., kasneje pa v Aškerčevi ul. 5. Obsegal je naslednje ulice: Aškerčeva, Badlova 
(Marčičeva), Ciril-Metodova (Ul. heroja Staneta), Cafova, Cankarjeva, Cvetlična (Ul. heroja 
Šlandra), Dominkuševa, Erjavčeva (Ul. pregnanih), Einspielerjeva, Frančiškanska (Ul. Vita 
Kraigherja), Gubčeva (Novakova), Vošnjakova, Janežičeva, Košaki (Šentiljska c.), 
Kolodvorska, Kopitarjeva, Kneza Koclja, Kopališka (Svetozarevska), Kejžerjeva, Klavniška 
(Industrijska), Kocenova, Kopernikova, Krempljeva, Kacijanerjeva, Loška, Lešnikova, 
Maistrova, Meškova, Mlinska, Marijina (Sodna), Motherjeva, Meljski hrib (Meljski dol), 
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Oreško nabrežje, Počehova, Pekel, Prešernova, Prečna, Partizanska, Principova, 
Plinarniška, Predilniška, Praprotnikova, Prisojna, Razlagova, Ribniška, Sodna, Slomškova, 
Srnčeva (Neratova), Strma (Pod gradiščem), Šentiljska, Šubičeva, Trg svobode, Tomšičeva, 
Trdinova, Trstenjakova (Ul. heroja Jevtiča), Tomšičev drevored, Turnerjeva, 
Wildenreinerjeva, Wilsonova, Zrinjski trg (Kidričev trg), Zagata (Ilešičeva), Počehova, 
Aleksandrova (Partizanska in Šentiljska c.), Pekel in Pod vinogradi. Takšna upravna 
razdelitev je kljub upravnim spremembam aprila 1946 ostala do 1. 6. 1947, ko so četrti na 
območju mesta Maribor prenehale delovati. 

 

ČETRTNI LJUDSKI ODBOR KOROŠKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0403 

Kraj: Maribor 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947  
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisnik seje članov stanovanjske komisije I. stopnje OLO Maribor mesto; tedenska 
poročila koroške četrti 1945–1946; prijavna knjiga prebivalcev 1945–1947; spisi: MO OF 
Maribor, komisije za repatriacijo, odseka za kmetijstvo, socialno politiko, notranje zadeve, 
gradbene zadeve 1945, koroškega kvarta 1946–1947; karakteristike repatriirancev 1945; 
okrožnice in obvestila NVS in OLO Maribor mesto 1946; seznami: vojnih invalidov in 
ostalih žrtev, otrok počitniške kolonije, šoloobveznih otrok, volilnih upravičencev, oseb 
brez volilne pravice, Nemcev in drugih tujih državljanov 1945, prebivalcev s specifičnimi 
poklici, gostiln, trgovin in obrti 1946; potrdila matične službe 1946; dopisi in navodila o 
izvedbi volitev 1945–1946; abecedni volilni imenik 1945; delovodnik 1945–1946. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko in po vsebini.  

Historiat fonda: Ker so četrti teritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga bili kvarti 
dolžni posredovati višjim organom, ohranjenega tudi v fondu Mestni ljudski odbor 
Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po osvoboditvi je bilo mesto Maribor upravno razdeljeno na kvartne odbore 
OF. Koroški kvart je deloval že od maja 1945. Sedež je imel na Koroški c. Obsegal je ulice: 
Badlova (po letu 1947 Marčičeva), Barvarska, Bernekarjeva, Bezenškova, Ciril-Metodova 
(Ul. heroja Staneta), Čopova (Kajuhova), Dravska, Gajeva, Glavni trg, Gledališka, 
Gospejna, Gosposka, Gosposvetska, Grajski trg, Grajska, Gregorčičeva, Ipavčeva (Ul. Slave 
Klavore), Jankova, Jugoslovanski trg, Jurčičeva, Kalvarska (po letu 1953 Trubarjeva), 
Kamniška, Kneza Koclja, Ključavničarska, Kopališka (Svetozarevska), Koroška c., 
Koroščeva (po letu 1945 Mladinska), Kosarjeva, Kralja Matjaža, Krekova, Lekarniška, 
Livadna, Maistrova, Medvedova, Mesarski prehod, Miklošičeva, Nekrepova (po letu 1945 
Belačeva), Ob bregu, Ob jarku, Orožnova, Pipuševa, Pristan, Pristaniška, Ribiška, Rosinova, 
Rotovški trg, Slomškov trg, Slovenska, Smetanova, Splavarski prehod, Stolna (po letu 1953 
Poštna), Strma (po letu 1947 Pod gradiščem), Strossmayerjeva, Titova, Tyrševa, Tomanova, 
Trg svobode, Trubarjeva, Turnerjeva, Tkalski prehod, Ul. 10. oktobra, Usnjarska, Vegova, 
Vetrinjska, Vojašniška, Vojašniški trg, Vilharjeva, Vinarje, Vinarska, Vodnikov trg, Vrazova 
(po letu 1947 Ul. heroja Tomšiča), Vrbanska c., Vrtna (po letu 1952 Prežihova), Za Kalvarijo, 
Žički prehod in Židovska ul. Pred volitvami v NOO se je pokazala potreba po zmanjšanju 
števila kvartov. Koroški kvart je še nadalje deloval, vendar se mu je pridružil Stolni kvart. 
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Takšna upravna razdelitev je kljub upravnim spremembam aprila 1946 ostala do 1. 6. 1947, 
ko so četrti na območju mesta Maribor prenehale delovati. 

 

ČETRTNI LJUDSKI ODBOR KRČEVINSKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0404 

Kraj: Maribor 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945 
Tekoči metri: 0,3  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej krčevinskega kvarta 1945; okrožnice in obvestila MO OF, NVS in 
Okrožnega LO Maribor 1945; dopisi krčevinskega kvarta OF 1945; popis prebivalstva po 
ulicah 1945; seznami: oseb, ki so internirane ali zaprte, državnih upokojencev v Mariboru, 
prepustnic, otrok, primernih za cepljenje 1945; prošnje za izdajo nakaznic 1945. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Ker so četrti upravnoteritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga 
bili kvarti dolžni posredovati višjim organom, ohranjen tudi v fondu Mestni ljudski odbor 
Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po osvoboditvi je bilo mesto Maribor upravno razdeljeno na kvartne odbore 
OF. V juniju 1945 je bilo izvedenih nekaj sprememb v teritorialnem obsegu četrti. Na novo 
se je ustanovila Krčevinska četrt, ki je imela sedež v Ribniški ul. 4. Oblikovanje kvarta je 
bilo povezano s sestankom 11. 5. 1945, ko je bil na pobudo Okrajnega odbora OF Maribor 
levi breg ustanovljen Krajevni odbor OF Krčevina. Na sestanku 22. 5. 1945 so se prebivalci 
bivše občine Krčevina s kraji Pod Piramido, Petrovo selo, Ribniško selo in Za Kalvarijo 
soglasno izrekli za priključitev teh krajev k mestu Maribor kot posebni mestni kvart. Kvart 
se je razdelil na 5 sektorjev: Ribniško selo, Vinarje, Za Kalvarijo, Petrovo selo in ulice: 
Vinarska c., Kalvarska c., Turnerjeva ul., Badlova ul. (po letu 1947 Marčičeva) in sektor Pod 
Piramido ter ulice Tomšičev drevored, Sernčeva (po letu 1947 Neratova), Ipavčeva (po letu 
1947 Tomšičeva ul. in Krčevina), Slomškova, Meškova, Janežičeva, Lešnikova, 
Praprotnikova, Strma (po letu 1947 Pod gradiščem), Šubičeva ul., Aleksandrova c. (po letu 
1947 Šentiljska). Konec junija in v začetku julija 1945 so se vsi kvarti oziroma politični in 
oblastni organi pripravljali na volitve v NOO. Pokazala se je potreba po zmanjšanju števila 
kvartov, zato so izpeljali združitve nekaterih kvartov. Tako so se julija združili komaj 
nastali Krčevinski kvart, Meljski in Frančiškanski kvart v novo Kolodvorsko četrt. Takšna 
upravna razdelitev je kljub upravnim spremembam aprila 1946 ostala do 1. 6. 1947, ko so 
četrti na območju mesta Maribor prenehale delovati. 

 

ČETRTNI LJUDSKI ODBOR MAGDALENSKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0405 

Kraj: Maribor 
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947  
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki KLO Magdalenske četrti 1946; poročila o delu: magdalenske četrti in delovne 
brigade 1945; prijave o zločinih in postopkih zoper slovensko narodno čast 1945; dopisi 
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odbora OF oziroma KNOO Magdalenske četrti 1945–1946; politične karakteristike 
uslužbencev 1945–1946; personalno-kadrovske zadeve 1945–1946; seznami: invalidov in 
drugih podpirancev za obdobje 1914–1918, tujih državljanov, ki so prebivali na teritoriju 
magdalenske četrti, Nemcev in nemčurjev, padlih in pogrešanih, oseb, ki so pobegnile pred 
novo oblastjo 1945–1946; volitve 1945; kartotečni listi otrok, potrebnih socialne zaščite, ter 
revežev 1945–1946; dopisi in okrožnice NVS, MNOO in Okrožnega odbora OF Maribor 
1947; dopisi komisije za ugotavljanje vojnih zločinov 1945; seznam ulic in hišnih številk v 
magdalenski četrti; navodila upokojencem 1945–1947. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Ker so četrti upravnoteritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga 
bili kvarti dolžni posredovati višjim organom, tudi v fondu Mestni ljudski odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po osvoboditvi je bilo mesto Maribor upravno razdeljeno na kvartne odbore 
OF. Že od maja 1945 je deloval Magdalenski kvart. Sedež je imel v Viktor Parmovi ul. 
(Parmova ul.). Obsegal je ulice: Frankopanova (po letu 1947 Gorkega ul.), Dvoržakova, 
Kralja Petra trg (danes Trg revolucije), Verstovškova, Masarykova, Pobreška c., Taborska, 
Ruška, Smoletova, Hlebova, Magdalenski trg, Raičeva, Valvazorjeva (po letu 1957 Ul. Moše 
Pijade), Levstikova, Tvorniška (po letu 1947 Valvazorjeva), Resljeva, Kolarjeva, Ob 
železnici, Ghegova, Jezdarska, Wolfova (po letu 1947 Ul. heroja Zidanška), Stefensonova, 
Sokolska, Malgajeva, Teslova, Preradovičeva, Murkova, Komenskega, Črtomirova, Tržaška 
c., Železničarska, Žolgerjeva, Linhartova, Ljubljanska, Jadranska, Aljaževa, Primorska, 
Marxova, Poštelska, Rapočeva, Hoška, Ptujska, Žitna, Nasipna, Zagata, Kostanjčeva, 
Radvanjska, Bolfenška, Koseskega, Jerovškova (po letu 1947 Cesta zmage), Pregljeva, 
Betnavska, Dalmatinska, Beograjska, Marmontova, Stritarjeva (po letu 1947 Ul. Pariške 
komune), Jelačičeva (po letu 1947 Puncerjeva), Kettejeva, Dušanova, Fochova, Delavska, 
Metelkova, Parmova, Gozdna (po letu 1947 Pajkova), Komenskega trg (po letu 1947 
Schreinerjev trg) in Popovičeva ul. Tudi po združitvi kvartov julija 1945 je magdalenski 
kvart na desnem bregu Drave obstajal še naprej. Takšna upravna razdelitev je kljub 
upravnim spremembam aprila 1946 ostala do 1. 6. 1947, ko so četrti na območju mesta 
Maribor prenehale delovati. 

 

ČETRTNI LJUDSKI ODBOR MELJSKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0406 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 arhivski škatli  
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi 1945: kvartnega odbora OF Maribor Melje, zaupni (karakteristike), vojaški, vojne 
škode, gradbenega odseka; seznami 1945: zanesljivih in nezanesljivih oseb, imetnikov 
osebnih legitimacij, udeležencev na političnih urah, brezposelnih, prijavljenih in 
pogrešanih oseb, izločenih iz stalnega volilnega imenika, prebivalcev po ulicah, 
volilnih upravičencev; dopisi 1945. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 
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Historiat fonda: Ker so četrti upravnoteritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga 
bili dolžni posredovati višjim organom, zaslediti tudi v fondu Mestni ljudski odbor 
Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Mesto Maribor je bilo po osvoboditvi upravno razdeljeno na kvartne odbore 
OF. Že od maja 1945 je deloval meljski kvart. Sedež kvarta je bil v Wilsonovi ul. 20, kasneje 
v Trdinovi ul. 3. Obsegal je naslednje ulice: Meljska c., Meljski hrib (po letu 1962 Meljski 
dol), Prisojna ul., Košaki (po letu 1947 Šentiljska c.), Kopernikova (opuščena leta 1963), 
Trdinova, Kraljeviča Marka ul., Kacijanerjeva (po letu 1947 Ul. heroja Šaranovića), 
Motherjeva (ukinjena leta 1965), Predilniška, Gubčeva (po letu 1947 Novakova), 
Principova, Plinarniška, Kejžarjeva, Trstenjakova (Ul. heroja Jevtiča), Klavniška 
(Industrijska), Einspielerjeva, Wilsonova, Erjavčeva (Ul. pregnanih), Kremplova in Oreško 
nabrežje. Nekaj dni pred volitvami v NOO (29. 7. 1945) so v sporazumu s kvartnimi odbori 
izpeljali združitve nekaterih kvartov. Meljska, Frančiškanska in Krčevinska četrt so se 
združile v Kolodvorsko četrt. Takšna upravna razdelitev je kljub upravnim spremembam 
aprila 1946 ostala do 1. 6. 1947, ko so četrti na območju mesta Maribor prenehale delovati.  

 

ČETRTNI LJUDSKI ODBOR POBREŠKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0431 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945  
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Abecedni imenik prebivalcev in volilni imenik 1945. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Ker so četrti upravnoteritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga 
bili kvarti dolžni posredovati višjim organom, tudi v fondu Mestni ljudski odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po osvoboditvi je bilo mesto Maribor upravno razdeljeno na kvartne odbore 
OF. Pobreški kvart je deloval že od maja 1945. Sedež je imel na Zrkovski c., nato v bivšem 
prosvetnem domu na Aleksandrovi c. 48 (po letu 1947 Cesta XIV. divizije 48 A). Sestavljale 
so ga ulice: Vrazova, Jadranska (po letu 1947 Istrska), Železnikova, Čopova, Hutterjeva 
kolonija (po letu 1947 Tekstilska ul.), Miklošičeva (po letu 1947 Pečetova), Medvedova (po 
letu 1947 Vzhodna), Erjavčeva, Frankopanova (po letu 1947 Jančarjeva), Poljska, Vrtna (po 
letu 1947 Gregorečeva), Aleksandrova (po letu 1947 Cesta XIV. divizije), Cvetlična, 
Pobreška, Gregorinova (po letu 1947 Ferlugova), Kratka, Mejna, Cankarjeva (po letu 1947 
Geršakova), Prešernova (po letu 1947 Kaspretova), Finžgarjeva, Ipavčeva, Nasipna, Ob 
gozdu, Masarykova (po letu 1947 Makedonska), Slomškova (po letu 1947 Črnogorska), 
Kurnikova, Slovenska (po letu 1947 Muratova), Zrkovska, Nabrežna, Ob Dravi, Stražunska 
(po letu 1947 Konšakova), Lovska, Gramozna jama, Gubčeva, Nova ul., Trstenjakova, 
Gosposvetska (po letu 1947 Bantanova), Tezenska (po letu 1947 Jurančičeva), Stranska, 
Delavska (po letu 1947 Prelogova), Prečna, Verstovškova (po letu 1947 Ul. heroja Vojka), 
Župančičeva, Kettejeva (po letu 1947 Vidavova), Krpanova (po letu 1947 Ilijeva), 
Tovarniško naselje (Ahacljeva, Belokrajnska, Finžgarjeva), Aškerčeva (po letu 1947 Ul. 
Stravhovih), Gajeva, Malgajeva, Šolska, Sokolska (po letu 1947 Osojnikova) in naselja 
Brezje (Brezje, Cesta k Dravi, Šentpeterska, Dupleška, Grčarjeva, Jarčeva, Tiha ul., Ul. 
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borcev, V zatišju, Za hrastjem, Za peklom, Za vasjo, Zavita ul.), Dogoše (Šnoflova, Gasilska, 
Glinškova, Petrovičeva, Prazna, Svenškova, Dogoška, Dupleška, Ptujska c., Nad 
gramoznico, Na dobravi, Nad reko, Na polju, Ul. Jožeta Štanteta, Ul. Kirbiševih) in Zrkovci 
(Zrkovci, Ravna, Poropatova ul., Na podrtem, Na trati). Tudi po združitvi kvartov julija 
1945 je Pobreški kvart na desnem bregu Drave obstajal še naprej. Takšna upravna 
razdelitev je kljub upravnim spremembam aprila 1946 ostala do 1. 6. 1947, ko so četrti na 
območju mesta Maribor prenehale delovati.  

 

ČETRTNI LJUDSKI ODBOR STUDENŠKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0400 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1947  
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki Krajevnega zbora volilcev KNOO Nova vas 1945; dopisi, navodila, okrožnice, 
vabila Okrožnega odbora OF Maribor, NVS in kvartnega odbora OF Studenci 1945–1946; 
poročilo studenške četrti 1945; delovodnik prejete pošte 1946–1947. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Ker so četrti upravnoteritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga 
bili kvarti dolžni posredovati višjim organom, ohranjenega tudi v fondu Mestni ljudski 
odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po osvoboditvi je bilo mesto Maribor upravno razdeljeno na kvartne odbore 
OF. Že od maja 1945 je deloval Studenški kvart. Sedež je imel v Slomškovi ul. 23. Obsegal je 
naslednje ulice: Aleksandrova (do leta 1937, nato do leta 1947 Cvetlična), Bolfenkova (po 
letu 1947 Padežnikova), Cankarjeva (po letu 1947 Korenčanova), Cvetlična (po letu 1947 
Miklavčeva), Ciril-Metodova, Carja Lazarja (po letu 1947 Limbuška), Črtomirova, Delavska 
(po letu 1947 Korčetova in Maroltova), Erjavčeva, Slomškova (kasneje Kotnikova), 
Frankopanova, Gozdna, Gregorčičeva, Gubčeva, Gosposvetska (po letu 1947 Primčeva), 
Hrenova, Jurčičeva (po letu 1947 Iztokova), Jenkova, Kalohova, Karl Marxova (po letu 1947 
Marxova), Krpanova, Krekova (po letu 1947 Leningrajska), Kotnikova, Kralja Petra c. (po 
letu 1947 Limbuška), Kratka (po letu 1947 Marčinkova), Levstikova, Kralja Matjaža (po letu 
1947 Jocova), Makarjeva, Na poljanah, Nova ul. (po letu 1947 Šušmeljeva, imenovana tudi 
Gosposvetska c.), Obmejna (po letu 1947 Engelsova), Obrežna, Limbuška, Ob izvirkih, 
Pohorska (po letu 1947 Kamenškova), Pri cerkvi, Prešernova (po letu 1947 Obrežna), 
Prečna (po letu 1947 Robičeva), Pekerska, Pušnikova, Radvanjska (po letu 1947 Perinova in 
Ul. heroja Šercerja), Ruška, Slomškova (po letu 1947 Obrežna), Sokolska, Jenkova, 
Stritarjeva, Studeniška (do leta 1947, nato Leningrajska), Vodnikova (po letu 1947 
Hrenova), Zagata (po letu 1947 Kot), Zrinjskega, Zelena (po letu 1947 Groharjeva), Pod 
Kalvarijo, Železniška, Mohoričevo in Damiševo naselje. Tudi po združitvi kvartov julija 
1945 je Studenški kvart na desnem bregu Drave obstajal še naprej. Takšna upravna 
razdelitev je kljub upravnim spremembam aprila 1946 ostala do 1. 6. 1947, ko so četrti na 
območju mesta Maribor prenehale delovati. 
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ČETRTNI LJUDSKI ODBOR TEZENSKE ČETRTI 

Signatura: PAM/0430 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Volilni imeniki 1945. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Ker so četrti upravnoteritorialno sodile k mestu Maribor, je del gradiva, ki so ga 
bili kvarti dolžni posredovati višjim organom, tudi v fondu Mestni ljudski odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po osvoboditvi je bilo mesto Maribor upravno razdeljeno na kvartne odbore 
OF. Konec junija 1945 se je število kvartov z 8 povečalo na 9, in sicer za Tezensko četrt, ki je 
imela sedež na Ptujski c. Sestavljale so jo ulice: Ptujska c., Ob Ptujski, Moskovska, 
Cankarjeva (po letu 1947 Zagrebška ), Prešernova (po letu 1947 Kaspretova), Jenkova (po 
letu 1947 Bolgarska), Vodnikova (po letu 1947 Vodovodna), Koroščeva (po letu 1947 
Štrekljeva), Kersnikova (po letu 1947 Romihova na Teznu), Parmova (po letu 1947 
Ukrajinska), Strossmayerjeva (po letu 1947 Milenkova), Cankarjeva (po letu 1947 Na 
produ), Na kleču, Ruska, Ciril-Metodova (po letu 1947 Špelina), Trubarjeva (po letu 1947 
Nikova), Gubčeva (po letu 1947 Prekmurska), Gregorčičeva (po letu 1947 Češka), Poljska, 
Iršičeva, Tovarniška (po letu 1947 Soška), Kosminova, Slovaška, Prevolškova, Antoličičeva, 
Ratajčeva, Ul. Mariborske brigade, Tomšičeva, Ul. 9. maja (po letu 1947 Miklavška), 
Vojkova, Klavorina, Lackova (po letu 1947 Slivniška), Dogoška, Altova (po letu 1947 
Bohoričeva), Kajuhova, Koresova, Šercerjeva, Potratova (po letu 1947 Jerovškova), 
Razvanje, Rozmanova, Kosminova (po letu 1947 Babnikova), Tušekovo naselje (Tezenska 
Dobrava) in Romihova (po letu 1947 Kavčičeva). Tudi po združevanju kvartov julija 1945 je 
Tezenski kvart na desnem bregu Drave obstajal še naprej. Takšna upravna razdelitev je 
kljub upravnim spremembam aprila 1946 ostala do 1. 6. 1947, ko so četrti na območju mesta 
Maribor prenehale delovati. 

 

RAJONSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR KAMNICA 

Signatura: PAM/0429 

Kraj: Kamnica  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1950–1952 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Evidenčni listi: dohodnine in davkov 1950–1952, o izplačanih invalidninah 1952. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in popisano do nivoja tehnične enote.  

Historiat fonda: Fond Rajonski ljudski odbor Maribor Kamnica je bil izločen iz fonda Mestni ljudski 
odbor Maribor 1945–1955. Del gradiva pa še vedno lahko zasledimo pri MLO Maribor, saj 
so rajoni teritorialno sodili k mestu Maribor, kamor so pošiljali določeno dokumentacijo o 
poslovanju. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz februarja 1948 (popravek leta 1949) je 
bil okraj Maribor mesto razdeljen na tri mestne rajone in kraj Kamnica, ki je obsegal k. o.: 
Rošpoh, del Kamnice, del Bresternice. Že oktobra 1949 je bil kraj Kamnica ukinjen in 
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priključen k I. rajonu, ki je obsegal ves levi breg Drave in so ga sestavljali nekdanji Koroška 
in Kolodvorska četrt, mestno središče, nov k. o. Otok, Meljsko predmestje, ter kraji 
Krčevina, Košaki, Počehova, Pekel in Meljski Hrib. Rajon je bil razdeljen na 10 terenov. 
Leta 1950 se je ob spremembi meje med mestom Maribor in okrajem Maribor okolica ter 
spremembi  razdelitve  mesta Maribor na  rajone oblikoval  VI. rajon Kamnica. Obsegal je 
k. o. in naselja: Kamnica (Kamnica, Mariborski Otok), Rošpoh (Rošpoh, Vinarje – del) ter 
del Bresternice (hidrocentrala). Z zakonom o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine je bil 
rajon Kamnica leta 1952 ukinjen. 

 

RAJONSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR KOLODVOR 

Signatura: PAM/0407 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1952  
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Odločbe o premestitvah uslužbencev v državni službi 1951; poročila: statistična 1951, 
socialnega skrbstva 1951, o stanju proračunskih dohodkov in izdatkov 1951; proračun RLO 
1951; delovodnik 1951.  

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in popisano do nivoja tehnične enote.  

Historiat fonda: Fond Rajonski ljudski odbor Maribor Kolodvor je leta 1965 predala Skupščina 
okraja Maribor. Rajoni so teritorialno sodili k mestu Maribor, kamor so pošiljali določeno 
dokumentacijo o poslovanju. Zato lahko gradivo o delovanju rajonov zasledimo tudi v 
fondu Mestni ljudski odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi iz februarja 1948 (popravek leta 1949) je 
območje RLO Maribor Kolodvor sodilo v I. rajon, ki je obsegal ves levi breg Drave in so ga 
sestavljali nekdanja Koroška in Kolodvorska četrt, mestno središče, nova k. o. Otok, 
meljsko predmestje ter kraji Krčevina, Košaki, Počehova, Pekel in Meljski Hrib. Rajon je bil 
razdeljen na 10 terenov. Leta 1950 se je s spremembo meje med mestom Maribor in okrajem 
Maribor okolica ter spremembo razdelitve mesta Maribor na rajone oblikoval II. 
kolodvorski rajon. Obsegal je k. o. in naselja: Grajska Vrata (mesto in Meljsko predmestje), 
Grajski Marof – del, Orešje, Košaki, Pekel, Počehova – del in Krčevina – del. Meja 
kolodvorskega rajona je potekala po črti: Drava, južna meja k. o. Grajska Vrata in Orešje – 
proti severu ob mestni meji po vzhodnih mejah k. o. Orešje, Košaki in Pekel – na severu po 
mestni meji ob severnih mejah k. o. Pekel in Počehova – proti jugu po meji med k. o. 
Počehova in Krčevina do južnega vogala parc. št. 27 k. o. Počehova – meja Koroškega 
rajona ob zahodni meji parc. št. 314, 322, 323, 340, 341, 354/1, 367/2, 370/2, 382, 385/2 in 
397/3 k. o. Krčevina – severna meja parc. št. 436/2 k. o. Krčevina – proti severu vzhodna 
meja proti parc. št. 516/4 k. o. Krčevina – proti jugu severna in zahodna meja poti parc. št. 
516/1 k. o. Krčevina – zahodna meja proti parc. št. 514/3 k. o. Krčevina – severna meja parc. 
št. 427/2 k. o. Krčevina do Ribniške ul. – proti jugu Ribniška ul., Ul. heroja Staneta, Leninov 
trg, Trg svobode, Kopališka ul. do Drave. Z Zakonom o razdelitvi LRS na mesta, okraje in 
občine je bil leta 1952 kolodvorski rajon ukinjen.  
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RAJONSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR KOROŠKI 

Signatura: PAM/0408 

Kraj: Maribor 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1952  
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi 1951; prisilne izterjave taks 1951; najemne pogodbe 1951; finančni načrt RLO 
Maribor Koroški 1951; seznami socialnih podpirancev 1951; upravno-kazenske odločbe 
1951; delovodnik prejete pošte 1951. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in popisano do nivoja tehničnih enot.  

Historiat fonda: Fond RLO Maribor Koroški je leta 1965 predala Skupščina okraja Maribor. 
Rajoni so teritorialno sodili k mestu Maribor, kamor so pošiljali določeno 
dokumentacijo o poslovanju. Zato lahko gradivo o delovanju rajonov zasledimo tudi v 
fondu Mestni ljudski odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Območje RLO Maribor Koroški je v letih 1948 do 1950 sodilo v I. rajon, ki je 
obsegal ves levi breg Drave in so ga sestavljali: dotedanja Koroška in Kolodvorska četrt, 
mestno središče, nov k. o. Otok, meljsko predmestje ter kraji Krčevina, Košaki, Počehova, 
Pekel in Meljski Hrib. Rajon je bil razdeljen na 10 terenov. Leta 1950 se je s spremembo 
meje med mestom Maribor in okrajem Maribor okolica ter spremembo razdelitve mesta 
Maribor na rajone ustanovil I. Koroški rajon. Obsegal je k. o. in naselja: Maribor mesto, 
Koroška Vrata, del Grajskega Marofa in del Krčevine (Trije ribniki, Vinarje – del). Meja 
rajona je potekala: na jugu po Dravi, južni meji k. o. Koroška Vrata in Maribor mesto; proti 
severu po Kopališki ul., Trgu svobode, Leninovem trgu, Ul. heroja Staneta, Ribniški ul. do 
hiše št. 4; nato po črti: južna meja parc. št. 429/7 k. o. Krčevina – zahodna meja proti parc. 
št. 514/3 k. o. Krčevina – zahodna in severna meja proti parc. št. 516/1 k. o. Krčevina – 
zahodna in južna meja parc. št. 436/1 k. o. Krčevina – vzhodna meja parc. št. 436/1, 313/6 in 
313/2 k. o. Krčevina; proti severu po meji med k. o. Krčevina in k. o. Počehova; na severu 
mestna meja po meji k. o. Krčevina; proti jugu po meji med k. o. Krčevina ter k. o. Rošpoh 
in k. o. Kamnica ter po meji med k. o. Koroška Vrata in k. o. Kamnica do Drave. Z zakonom 
o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine je bil koroški rajon leta 1952 ukinjen.  

 

RAJONSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR POBREŽJE 

Signatura: PAM/0409 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1952 
Tekoči metri: 0,2  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Seznam upravičencev do denarnega nadomestila 1951; evidence o dohodkih in kreditih 
RLO Pobrežje 1951; odredbe za izplačilo dohodnine in dopisi poverjeništva za finance 
1951. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in popisano do nivoja tehničnih enot.  

Historiat fonda: Fond RLO Maribor Pobrežje je leta 1965 predala Skupščina okraja Maribor. Rajoni 
so teritorialno sodili k mestu Maribor, kamor so pošiljali določeno dokumentacijo o 
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poslovanju. Zato lahko gradivo o delovanju rajonov zasledimo tudi v fondu Mestni ljudski 
odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz februarja 1948 (popravek 1949) je 
območje RLO Maribor Pobrežje sodilo v III. rajon, ki je obsegal dotedanjo Pobreško in 
Tezensko četrt (Pobrežje, Tezno, Brezje, Dobrava in Zrkovci). Rajon je bil razdeljen na 
sedem terenov. Leta 1950 so ob spremembi razdelitve mesta Maribor na rajone ustanovili 
V. rajon Pobrežje. Obsegal je naslednje k. o. in naselja: del Pobrežja, del Zrkovcev (Brezje), 
del Dogoš (Brezje) in del Sv. Magdalene (mesto). Z zakonom o razdelitvi LRS na mesta, 
okraje in občine je bil rajon Pobrežje leta 1952 ukinjen. 

 

RAJONSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR STUDENCI 

Signatura: PAM/0410 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1952 
Tekoči metri: 0,1  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Načrtovanje dohodkov in izdatkov RLO Studenci 1951; finančno poročilo 1951–1952; 
dopisi poverjeništva za finance 1951; evidence o dohodkih in kreditih RLO Studenci 1951. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in popisano do nivoja tehnične enote.  

Historiat fonda: Gradivo fonda RLO Maribor Studenci je leta 1965 predala Skupščina okraja 
Maribor. Rajoni so teritorialno sodili k mestu Maribor, kamor so pošiljali določeno 
dokumentacijo o poslovanju. Zato lahko gradivo o delovanju rajonov zasledimo tudi v 
fondu Mestni ljudski odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz februarja 1948 (popravek leta 1949) je 
območje RLO Maribor Studenci sodilo v II. rajon, ki je obsegal nekdanje četrti: Studenško, 
Magdalensko in Radvanjsko (Magdalensko predmestje, Studenci, Zg. in Sp. Radvanje, 
Nova vas, Damiševo in Kamenškovo naselje). Rajon je bil razdeljen na osem terenov. Leta 
1950 se je ob spremembi razdelitve mesta Maribor na rajone ustanovil IV. rajon Studenci. 
Obsegal je k. o. in naselja: Studenci, Zg. Radvanje (Radvanje, Rožna Dolina), del Limbuša 
(Damiševo naselje) in del Peker (Podgorca, Rožna Dolina). Z zakonom o razdelitvi LRS na 
mesta, okraje in občine je bil rajon Studenci leta 1952 ukinjen. 

 

RAJONSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR TABOR 

Signatura: PAM/0411 
Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1952 
Tekoči metri: 0,1  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Seznami upravičencev do denarnega nadomestila 1951; poročilo o proračunu RLO 
Tabor 1951; evidence o dohodkih in kreditih RLO Tabor 1951. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in popisano do nivoja tehnične enote.  

Historiat fonda: Fond Rajonski ljudski odbor Maribor Tabor je leta 1965 predala Skupščina okraja 
Maribor. Rajoni so teritorialno sodili k mestu Maribor, kamor so pošiljali določeno 
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dokumentacijo o poslovanju. Zato lahko gradivo o delovanju rajonov zasledimo tudi v 
fondu Mestni ljudski odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz februarja 1948 (popravek leta 1949) je 
območje RLO Maribor Tabor sodilo v II. rajon, ki je obsegal nekdanje četrti: Studenško, 
Magdalensko in Radvanjsko (Magdalensko predmestje, Studence, Zg. in Sp. Radvanje, 
Nova vas, Damiševo in Kamenškovo naselje). Rajon je bil razdeljen na 8 terenov. Leta 1950 
se je ob spremembi razdelitve mesta Maribor na rajone oblikoval III. rajon Tabor. Obsegal 
je k. o. in naselja: del Sv. Magdalene (mesto) in Sp. Radvanje (Radvanje, Nova vas). Meja 
rajona je potekala po črti: Drava, severna meja k. o. Sv. Magdalena – na zahodu proti jugu 
po Črtomirovi ul., Tvorniški c., ob podvozu Gorkega ul., Kurilniški ul., Ul. heroja 
Zidanška, Komenskega ul., Murkovi ul., Engelsovi c. od Ul. na Poljanah do južne meje k. o. 
Sv. Magdalena – nato po meji med k. o. Zg. Radvanje in Sp. Radvanje – po južni mestni 
meji ob južni meji k. o. Sp. Radvanje do Tržaške c. – proti severu po Tržaški c. do stičišča s 
Ptujsko c. – južna in zahodna meja parc. št. 908/6 k. o. Pobrežje – južna meja parc. št. 299 in 
908/7 k. o. Pobrežje – po železniški progi proti severu do Drave. Z zakonom o razdelitvi 
LRS na mesta, okraje in občine je bil rajon Tabor leta 1952 ukinjen. 

 

RAJONSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR TEZNO 

Signatura: PAM/0412 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1952 
Tekoči metri: 0,1  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Evidenca o dohodkih in kreditih RLO Tezno 1951; pregled dohodkov in izdatkov 1951; 
seznam socialno ogroženih mater 1951; socialne podpore 1951; finančno poročilo in dopisi 
poverjeništva za finance pri RLO Tezno 1951. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in popisano do nivoja tehnične enote.  

Historiat fonda: Fond RLO Maribor Tezno je leta 1965 predala Skupščina okraja Maribor. Rajoni so 
teritorialno sodili k mestu Maribor, kamor so pošiljali določeno dokumentacijo o 
poslovanju. Zato lahko gradivo o delovanju rajonov zasledimo tudi v fondu Mestni ljudski 
odbor Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o upravni razdelitvi LRS iz februarja 1948 (popravek leta 1949) je 
območje RLO Maribor Tezno prvotno sodilo v III. rajon, ki je obsegal dotedanjo Pobreško 
in Tezensko četrt (Pobrežje, Tezno, Brezje, Dobrava in Zrkovci). Rajon je bil razdeljen na 
sedem terenov. Leta 1950 je bil ob spremembi razdelitve mesta Maribor na rajone 
ustanovljen VI. rajon Tezno. Obsegal je k. o. in naselja: Tezno (Tezno – del), del Bohove 
(Dobrava – del), del Razvanja (Dobrava – del, Ledina), del Dogoš (Dobrava – del), del 
Pobrežja (Tezno – del) in del Sp. Radvanja (letališče). Z zakonom o razdelitvi LRS na mesta, 
okraje in občine je bil rajon Tezno leta 1952 ukinjen. 
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A.145 OBČINE – VSE OBLIKE OD 1952 DO 1994 
 

KRAJEVNI URAD DUPLEK 

Signatura: PAM/0577 

Kraj: Sp. Duplek 
Količina: 16 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1959–1990 
Tekoči metri: 1,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi 1972–1985; seznami: izdanih izpiskov iz rojstnih matičnih knjig, zdomcev in 
emigrantov 1979–1982; potrdila o: stalnem prebivališču, skupnem gospodinjstvu, 
brezplačnem zdravljenju, lastni proizvodnji blaga 1972–1982; ponudbe in prodaja 
kmetijskih zemljišč 1979–1983; zdravstvena spričevala za živino 1980–1989; navodila o 
poslovanju krajevnih uradov; pravilniki in statistični podatki o prebivalstvu 1983–1990; 
delovodnik 1967–1987; evidenčna knjiga odposlane pošte 1959–1980. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je 
ObLO Maribor Tezno marca 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih 
organov ObLO Maribor Tezno. KU so bili opredeljeni kot posebni organi, ki so 
opravljali zadeve, določene s statutom občine in aktom o ustanovitvi. Ustanovili so jih 
sedem, med njimi tudi KU Duplek. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor 
sprejet odlok o določitvi območij KU in matičnih območjih. S tem odlokom so se v 
občini Maribor določila območja KU. K območju KU Duplek, ki je imel sedež v Sp. 
Dupleku, so spadala naselja: Ciglence, Dvorjane, Sp. Duplek, Vumpah (Vurberk) in Zg. 
Duplek. Z območjem KU se je ujemalo tudi matično območje. Na podlagi statuta občine 
Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih 
območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. Teritorialno območje KU Duplek je 
ostalo nespremenjeno. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Duplek upravno sodil k 
občini Maribor Pobrežje. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in delovnih področjih 
KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah, po katerem je KU 
Duplek postal notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor. 
Območje delovanja je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se leta 1995 kot 
teritorialni organi uprave ustanovili UE, kamor so kot notranje organizacijske enote 
oziroma način dela v okviru UE spadali KU. KU Duplek je organizacijsko sodil v 
oddelek za osebna stanja in državljanstvo v sektorju za upravne notranje zadeve UE 
Maribor.  

 

KRAJEVNI URAD FRAM 

Signatura: PAM/0574 

Kraj: Fram 
Količina: 29 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1954–1988 
Tekoči metri: 2,9 
Jezik: slovenski 
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Vsebina: Dopisi ObLO Maribor Tezno, Občine Maribor in Občine Maribor Tezno 1961–1988; spisi 
ObLO Rače 1956–1958; potrdila o: skupnem gospodinjstvu, otroškem dodatku, 
državljanstvu, sklenitvi zakonske zveze; prijave rojstev; ponudbe o prodaji kmetijskih 
zemljišč; poročila o delu 1961–1988; evidence o izdanih zdravstvenih spričevalih za živino 
1981–1985; delovodnik KU Fram 1955–1957; vpisniki o izdanih živinskih potnih listih 1954–
1958; spisovni seznam ObLO Rače 1956. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. Ohranjeno je 
gradivo različnih upravnih organov, saj se je teritorialna in upravna pripadnost kraja 
neprestano spreminjala. V obdobju 1952–1955 je na tem območju deloval ObLO Fram, nato 
je bil v letih 1955–1959 Fram vključen v ObLO Rače, po njegovi ukinitvi leta 1959 pa je sodil 
k ObLO Maribor Tezno. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Tezno marca 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Tezno. KU so bili opredeljeni kot posebni organi, ki so opravljali zadeve, določene 
s statutom občine in aktom o ustanovitvi. Posebni upravni organi ObLO Maribor Tezno so 
bili: KU Duplek, KU Fram, KU Hoče, KU Korena, KU Miklavž na Dravskem polju, KU 
Rače in KU Starše. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi 
območij KU in matičnih območjih. S tem odlokom so se v občini Maribor določila območja 
KU. V območje KU Fram, ki je imel sedež v Framu, so sodila naselja: Fram, Ješenca, Požeg, 
Kopivnik, Morje, Loka pri Framu, Planica in Ranče. Z območjem KU se je ujemalo tudi 
matično območje. Na podlagi statuta občine Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o 
območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih 
pisarnah. Delovno območje KU Fram je ostalo nespremenjeno. Od 1. 4. 1982 do septembra 
1989 je KU Fram upravno sodil k občini Maribor Tezno. Leta 1990 je bil sprejet odlok o 
območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih 
pisarnah, po katerem je KU Fram postal notranja organizacijska enota oddelka za občo 
upravo občine Maribor. Teritorialno območje je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so 
se januarja 1995 kot teritorialni organi uprave ustanovili UE, kamor so kot notranje 
organizacijske enote oziroma način dela v okviru UE spadali KU. KU Fram je 
organizacijsko sodil v oddelek za osebna stanja in državljanstvo v sektorju za upravne 
notranje zadeve UE Maribor. 

 

KRAJEVNI URAD GAJ - KAMNICA 

Signatura: PAM/0455 

Kraj: Kamnica  
Količina: 36 arhivskih škatel, 5 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1960–1988  
Tekoči metri: 3,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi 1960–1988; potrdila o: skupnem gospodinjstvu, prodaji zemljišč, brezplačnem 
zdravljenju, državljanstvu; prijave: rojstev, smrti, škode po toči, stalnega prebivališča; 
seznami otrok, primernih za cepljenje; obvestila o: rojstvih, sklenitvi zakonske zveze, smrti, 
žganjekuhi; smrtovnice; okrožnice 1960–1988; evidenca o izdanih zdravstvenih spričevalih 
za živino 1969–1986; delovodniki 1960–1982; spisovni seznami zadev 1964–1973. 
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Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Center aprila 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Center. KU so bili posebni upravni organi, ki so opravljali zadeve, določene s 
statutom občine. Bilo jih je 11, med njimi tudi KU Gaj in KU Kamnica. Naloge KU so bile 
določene z odlokom o pristojnostih KU v občini Maribor Center. Leta 1965 se je število KU 
zmanjšalo na 10, saj sta se KU Gaj in KU Kamnica združila v KU Gaj - Kamnica. Leta 1968 
je bil na podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi območij KU in matičnih 
območjih. S tem odlokom so se v občini Maribor določila območja KU. K območju KU Gaj - 
Kamnica, ki je imel sedež v Kamnici, so sodila naselja: Bresternica, Jelovec, Kamnica, 
Rošpoh, Gaj nad Mariborom, Srednje, Šober in Zg. Slemen. Matično območje se ni ujemalo 
z območjem KU. Na podlagi statuta občine Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o 
območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih 
pisarnah. Delovno območje KU Gaj - Kamnica se je malo zmanjšalo, saj sta vanj sodila dela 
naselij Rošpoh in Zg. Slemen. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Gaj - Kamnica 
upravno sodil k Občini Maribor Rotovž. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in 
delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. KU Gaj - 
Kamnica je postal notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor, 
teritorialno območje pa je ostalo nespremenjeno. Na podlagi Zakona o upravi so se leta 
1995 kot teritorialni organi uprave ustanovili UE. KU Gaj - Kamnica je organizacijsko sodil 
v oddelek za osebna stanja in državljanstvo v sektorju za upravne notranje zadeve UE 
Maribor. 

 

KRAJEVNI URAD HOČE 

Signatura: PAM/0572 

Kraj: Sp. Hoče 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1967–1988  
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi 1978–1988; seznami: rojstev otrok, otrok za cepljenje; popisi: občanov, delavcev na 
začasnem delu v tujini; potrdila o: skupnem gospodinjstvu, državljanstvu, rojstvu, 
sklenitvi zakonske zveze, spremembi priimka, izdaji osebnega dokumenta; smrtovnice; 
ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč; razglasi in objave; delovodniki 1967–1988. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Tezno marca 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Tezno. KU so bili opredeljeni kot posebni organi, ki so opravljali zadeve, določene 
s statutom občine in aktom o ustanovitvi. Med njimi je bil tudi KU Hoče. Leta 1968 je bil na 
podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi območij KU in matičnih območjih. S 
tem odlokom so se v občini Maribor določila območja KU. K območju KU Hoče, ki je imel 
sedež v Sp. Hočah, so sodila naselja: Bohova, Hočko Pohorje, Pivola, Polana, Slivniško 
Pohorje, Sp. Hoče in Zg. Hoče. Z območjem KU se je ujemalo tudi matično območje. Na 
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podlagi statuta občine Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih 
področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. Delovno območje 
KU Hoče je ostalo nespremenjeno. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Hoče upravno 
sodil k občini Maribor Tezno. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in delovnih 
področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah, po katerem je KU 
Hoče postal notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor. 
Teritorialno območje je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se januarja 1995 kot 
teritorialni organi uprave ustanovili UE, kamor so kot notranje organizacijske enote 
oziroma način dela v okviru UE spadali KU. KU Hoče je organizacijsko sodil v oddelek za 
osebna stanja in državljanstvo sektorja za upravne notranje zadeve UE Maribor. 

 

KRAJEVNI URAD JARENINA 

Signatura: PAM/0463 

Kraj: Jareninski Dol  
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Zapisniki: krajevnega odbora Jarenina 1958–1961, šolskega odbora Jarenina 1954–1956; 
stanovanjske pogodbe 1960; spisi 1955–1960; izpiski iz matičnih knjig 1957–1962; družinska 
kartoteka 1953–1962; delovodniki: matičnega urada Jarenina 1956–1961, matičnega okoliša 
Jarenina 1953–1956; indeks 1957. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je 19. 7. 1968 predal SO Maribor. V letu 2004 je bil del gradiva odbran iz 
fonda Občinski ljudski odbor Šentilj. V fondu je ohranjeno gradivo matičnega urada in 
matičnega okoliša Jarenina. Matični uradi so bili ustanovljeni decembra 1945. Z uredbo iz 
leta 1946 so se kraji in mesta zaradi skupnega vodenja državnih matičnih knjig združili v 
matične okoliše. V okraju Maribor okolica je bil za KLO Jarenina sedež v Pesnici. 

Historiat ustvarjalca: Naselje Jarenina je v letih 1952–1955 upravno sodilo k ObLO Jarenina, nato se 
je priključilo k ObLO Šentilj. Po ukinitvi ObLO Šentilj leta 1958 je bilo priključeno ObLO 
Maribor Košaki, po ukinitvi le-tega leta 1960 pa je sodilo k ObLO Maribor Center. Na 
podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO Maribor Center 
aprila 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO Maribor Center. 
KU so bili posebni upravni organi, ki so opravljali zadeve, določene s statutom občine. 
Posebni upravni organi ObLO Maribor Center so bili: KU Gaj, KU Šentilj, KU Jakobski Dol, 
KU Jarenina, KU Kamnica, KU Malečnik, KU Pesnica, KU Pernica, KU Selnica ob Dravi, 
KU Velka in KU Zg. Kungota. Naloge KU so bile določene z odlokom o pristojnostih KU v 
občini Maribor Center. Po odloku o notranji organizaciji ObLO Maribor Center leta 1962 so 
KU ostali nespremenjeni. Leta 1965 se je število KU zmanjšalo na 10, saj sta se KU Gaj in 
KU Kamnica združila v KU Gaj - Kamnica. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor 
sprejet odlok o določitvi območij KU in matičnih območjih. S tem odlokom so se v občini 
Maribor določila območja KU. K območju KU Jarenina, ki je imel sedež v Jareninskem 
Dolu, so sodila naselja: Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Polička vas, Polički Vrh, Vajgen, 
Vukovski Dol in Vukovski Vrh. Matično območje se je ujemalo z območjem KU. Na 
podlagi statuta občine Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih 
področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. Delovno območje 
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KU Jarenina je ostalo nespremenjeno. Od 1. 4. 1982 do 1990 je KU Jarenina upravno sodil v 
občino Maribor Pesnica. Oktobra 1990 je bil sprejet odlok o območju in delovnem področju 
KU ter matičnih območjih občine Pesnica. KU Jarenina je postal notranja organizacijska 
enota oddelka za notranje zadeve občine Pesnica. Delovno območje KU je ostalo isto. Na 
podlagi Zakona o upravi so se leta 1995 kot teritorialni organi uprave ustanovili UE. KU 
Jarenina je kot način dela zagotavljal izvajanje nalog s področja upravnih notranjih zadev 
UE Pesnica. 

 

KRAJEVNI URAD KORENA 

Signatura: PAM/0576 

Kraj: Zg. Korena 
Količina: 4 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1970–1988  
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, okrožnice, pravilniki in odloki; prijave: rojstev, smrti, škode po toči, škode na 
cesti; obvestila o: rojstvih, sklenitvah zakonske zveze, smrti; smrtovnice; poročila o: 
brezplačnem zdravljenju, materialni družbeni pomoči; seznami: rojenih otrok, psov, 
konjev, sprememb naslovov; potrdila o skupnem gospodinjstvu in prebivališču; ponudbe 
kmetijskih zemljišč; poizvedbe in preverbe; poročila o delu 1970–1988. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Tezno marca 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Tezno. KU so bili opredeljeni kot posebni organi, ki so opravljali zadeve, določene 
s statutom občine in aktom o ustanovitvi. Med njimi je bil tudi KU Korena. Leta 1968 je bil 
na podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi območij KU in matičnih območjih. 
S tem odlokom so se v občini Maribor določila območja KU. K območju KU Korena, ki je 
imel sedež v Zg. Koreni, so sodila naselja: Jablance, Sp. Korena, Zimica, Zg. Korena in 
Žikarce. Z območjem KU se je ujemalo tudi matično območje. Na podlagi statuta občine 
Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih 
območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. Delovno območje KU Korena je ostalo 
nespremenjeno. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Korena upravno sodil k občini 
Maribor Pobrežje. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, 
matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah, po katerem je KU Korena postal 
notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor. Teritorialno 
območje je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se leta 1995 kot teritorialni organi 
uprave ustanovili UE, kamor so kot notranje organizacijske enote oziroma način dela v 
okviru UE spadali KU. KU Korena je organizacijsko sodil v oddelek za osebna stanja in 
državljanstvo v sektorju za upravne notranje zadeve UE Maribor. 
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KRAJEVNI URAD LOVRENC NA POHORJU 

Signatura: PAM/0461 

Kraj: Lovrenc na Pohorju 
Količina: 13 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1956–1963 
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki krajevnega odbora Lovrenc na Pohorju 1958; dopisi: ObLO Maribor Center, 
ObLO Ruše – matični okoliš Lovrenc na Pohorju, matični urad Lovrenc na Pohorju 1956–
1958; spisi po klasifikacijskem načrtu ObLO Maribor Tabor 1959–1963; potrdila o skupnem 
gospodinjstvu, državljanstvu, zdravstvenem in socialnem zavarovanju, delovnem 
razmerju, stalnem prebivališču, vpisu v volilno komisijo in imenik 1959–1963; poročila o 
gibanju prebivalstva 1957–1959; delovodniki 1959–1961. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1968 predal SO Maribor. V fondu je ohranjeno še gradivo krajevnega 
matičnega urada in krajevnega odbora Lovrenc na Pohorju 1956–1958. 

Historiat ustvarjalca: Po ukinitvi ObLO Lovrenc na Pohorju 1955 so bila vsa naselja priključena k 
ObLO Ruše. Na podlagi 19. člena Zakona o izvedbi nove ureditve občin in okrajev je ObLO 
Ruše leta 1959 sprejel odlok o prenosu pristojnosti na krajevne urade. Z odlokom so bile 
določene naloge KU, poleg tega pa so prek matične službe izvajali še posebne naloge pri 
posredovanju vlog in poizvedbi za tajništvo za notranje zadeve pri OLO Maribor. Leta 
1960 je bil ObLO Ruše ukinjen, naselje Lovrenc na Pohorju je bilo priključeno k ObLO 
Maribor Tabor. Upravo ObLO Maribor Tabor so – po Odloku o organizaciji upravnih 
organov iz leta 1962 – sestavljali temeljni, posebni in drugi upravni organi. Posebni 
upravni organi so bili: KU Limbuš - Pekre, KU Razvanje, KU Ruše in KU Lovrenc na 
Pohorju. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi območij 
KU in matičnih območjih. K območju KU Lovrenc na Pohorju, ki je imel sedež v Lovrencu 
na Pohorju, so sodila naselja: Činžat, Kumen, Lovrenc na Pohorju, Puščava, Rdeči Breg – 
del, Recenjak in Ruta. Območje KU se ni ujemalo z matičnim območjem. Na podlagi statuta 
Občine Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, 
matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. Delovno območje KU Lovrenc na 
Pohorju je ostalo nespremenjeno. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Lovrenc na 
Pohorju sodil k občini Maribor Ruše. Leta 1990 je bil sprejet statut in odlok o upravnih 
organih občine Ruše, s katerima so bila določena območja KU. Območje KU Lovrenc na 
Pohorju je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se januarja 1995 kot teritorialni 
organi uprave ustanovili UE, kamor so kot notranje organizacijske enote oziroma način 
dela v okviru UE sodili KU. KU Lovrenc na Pohorju je organizacijsko spadal k UE Ruše. 

 

KRAJEVNI URAD MALEČNIK 

Signatura: PAM/0573 

Kraj: Malečnik 
Količina: 12 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1950–1988  
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi 1966, 1974, 1976–1988; poročila o delu 1976–1988; seznami otrok, rojenih leta 1981; 
potrdila o: brezplačnem zdravljenju, iz registra prebivalstva, iz matičnih knjig; ponudbe za 
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prodajo kmetijskih zemljišč; smrtovnice; obvestila in okrožnice 1976–1988; evidenca o 
izdanih zdravstvenih spričevalih za živino 1969–1970, 1978–1981; delovodniki: matičnega 
urada Malečnik 1950–1960, krajevnega urada Malečnik 1956–1970, krajevne skupnosti 
Malečnik 1963–1967. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Center aprila 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Center. KU so bili posebni upravni organi, ki so opravljali zadeve, določene s 
statutom občine. Bilo jih je 11, med njimi tudi KU Malečnik. Naloge KU so bile določene z 
odlokom o pristojnostih KU v občini Maribor Center. Po odloku o notranji organizaciji 
ObLO Maribor Center leta 1962 je število KU ostalo nespremenjeno, leta 1965 pa sta se KU 
Gaj in KU Kamnica združila v KU Gaj - Kamnica. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO 
Maribor sprejet odlok o določitvi območij KU in matičnih območjih. S tem odlokom so se v 
občini Maribor določila območja KU. K območju KU Malečnik, ki je imel sedež v Celestrini, 
so sodila naselja: Celestrina, Hrenca, Malečnik, Metava, Nebova, Trčova in Vodole. 
Matično območje se je ujemalo z območjem KU. Na podlagi statuta občine Maribor je bil 
marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in 
sprejemno-informacijskih pisarnah. Sedež KU Malečnik je bil prenesen v Malečnik, 
delovno območje pa je ostalo nespremenjeno. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU 
Malečnik upravno sodil k občini Maribor Pobrežje. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih 
in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. KU 
Malečnik je postal notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor, 
teritorialno območje pa je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se leta 1995 kot 
teritorialni organi uprave ustanovili UE. KU Malečnik je organizacijsko spadal v oddelek 
za osebna stanja in državljanstvo v sektorju za upravne notranje zadeve UE Maribor. 

 

KRAJEVNI URAD MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU 

Signatura: PAM/0457 

Kraj: Miklavž na Dravskem polju 
Količina: 37 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1956–1988  
Tekoči metri: 3,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej krajevnega odbora Miklavž na Dravskem polju 1957, socialne komisije 
krajevnega odbora Miklavž 1961–1963, zbora delavcev SO Maribor 1967, sveta DS SO 
Maribor 1975–1976, poravnalnega sveta SO Maribor 1965, sej sveta DS občinskega 
sekretariata za občo upravo SO Maribor in stanovanjske komisije SO Maribor 1982; sklepi 
in teze sej ObLO Maribor Tezno 1957; dopisi 1956–1988; ponudbe o prodaji kmetijskih 
zemljišč 1968–1988; poročila o delu 1971–1988; potrdila o: skupnem gospodinjstvu, 
državljanstvu, sklenitvi zakonske zveze 1964–1988; seznam sprememb priimkov 1978; 
prijave rojstev 1964–1988; smrtovnice 1975–1988; priznanje očetovstva 1975–1988; 
delovodniki 1959–1977; referendum o uvedbi samoprispevka 1972; evidenca o izdanih 
zdravstvenih spričevalih za živino 1968–1987. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 
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Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Valorizacija: Gradivo je bilo maja 2008 urejeno in popisano, istočasno se je izvedla valorizacija 
gradiva.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Tezno marca 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Tezno. KU so bili opredeljeni kot posebni organi, ki so opravljali zadeve, določene 
s statutom občine in aktom o ustanovitvi. Posebni upravni organi ObLO Maribor Tezno so 
bili: KU Duplek, KU Fram, KU Hoče, KU Korena, KU Miklavž na Dravskem polju, KU 
Rače in KU Starše. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi 
območij KU in matičnih območjih. S tem odlokom so se v občini Maribor določila območja 
KU. K območju KU Miklavž na Dravskem polju, ki je imel sedež v Miklavžu, so sodila 
naselja: Miklavž na Dravskem polju, Rogoza, Dobrovce in Skoke. Z območjem KU se je 
ujemalo tudi matično območje. Na podlagi statuta občine Maribor je bil marca 1982 sprejet 
odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-
informacijskih pisarnah. Delovno območje KU Miklavž je ostalo nespremenjeno. Od 1. 4. 
1982 do septembra 1989 je KU Miklavž upravno sodil k občini Maribor Tezno. Leta 1990 je 
bil sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-
informacijskih pisarnah, po katerem je KU Miklavž na Dravskem polju postal notranja 
organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor. Teritorialno območje je 
ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se leta 1995 kot teritorialni organi uprave 
ustanovili UE, kamor so kot notranje organizacijske enote oziroma način dela v okviru UE 
sodili KU. KU Miklavž je organizacijsko sodil v oddelek za osebna stanja in državljanstvo, 
ta pa k sektorju za upravne notranje zadeve UE Maribor. 

 

KRAJEVNI URAD OREHOVA VAS - SLIVNICA 

Signatura: PAM/0575 

Kraj: Orehova vas 
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1968–1988  
Tekoči metri: 1  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Prijave in potrdila: rojstev, sklenitve zakonske zveze, smrti, o skupnem 
gospodinjstvu; preverbe in poizvedbe; obvestila o spremembi priimka; pozivi na 
vpoklic v JLA in vojaške vaje; priznanje očetovstva; ponudbe za prodajo kmetijskih 
zemljišč; izbrisi iz državljanstva; smrtovnice 1968–1988. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo.  

Historiat ustvarjalca: Naselje Orehova vas je v obdobju 1952–1959 sodilo k ObLO Rače, nato je bilo 
priključeno k ObLO Maribor Tezno. Slivnica pri Mariboru je v letih od 1952 do 1955 
upravno sodila k ObLO Hoče, nato pa k ObLO Maribor Tezno. Leta 1968 je bil na podlagi 
statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi območij KU in matičnih območij. S tem 
odlokom so se v občini Maribor določila območja KU. K območju KU Slivnica s sedežem v 
Orehovi vasi so sodila naselja: Čreta, Hotinja vas, Orehova vas, Radizel in Slivnica pri 
Mariboru. Z območjem KU se je ujemalo tudi matično območjih. Na podlagi statuta občine 
Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih 
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območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. KU Orehova vas se je preimenoval v KU 
Orehova vas - Slivnica s sedežem v Orehovi vasi, njegovo delovno območje pa je ostalo 
nespremenjeno. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Orehova vas - Slivnica upravno 
sodil k občini Maribor Tezno. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in delovnih 
področjih KU, matičnih območjih in sprejemno informacijskih pisarnah, po katerem je KU 
Orehova vas - Slivnica postal notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine 
Maribor. Teritorialno območje je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se januarja 
1995 kot teritorialni organi uprave ustanovili UE, kamor so kot notranje organizacijske 
enote oziroma način dela v okviru UE spadali KU. KU Orehova vas - Slivnica je 
organizacijsko sodil v oddelek za osebna stanja in državljanstvo v sektorju za upravne 
notranje zadeve UE Maribor. 

 

KRAJEVNI URAD PEKRE - LIMBUŠ 

Signatura: PAM/0418 

Kraj: Limbuš 
Količina: 48 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1946–1988 
Tekoči metri: 4,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Matične zadeve 1946–1967; dopisi 1968–1988; potrdila: o skupnem gospodinjstvu, 
državljanstvu, stalnem prebivališču, za uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja v tujini; 
poročila o rojstvih in umrljivosti; okrožnice, obvestila in poizvedbe; prijave: škode po toči, 
prebivališča, premoženja; odločbe o spremembi osebnega imena 1968–1988.  

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo KU Limbuš za obdobje 1955–1966 je julija 1968 predala Občina Maribor. 
Fond je bil maja 1994 dopolnjen. Občina Maribor, oddelek za občo upravo, je predala še 
preostalo gradivo KU Pekre - Limbuš. V fondu je ohranjeno gradivo matične službe za 
obdobje med leti 1946–1967. 

Historiat ustvarjalca: Naselja Hrastje, Laznica, Limbuš, Pekre in Vrhov Dol – del so v letih 1952–1955 
sodila k ObLO Pekre - Limbuš. Po ukinitvi ObLO sta naselji Pekre in Limbuš bili 
priključeni k ObLO Maribor Tabor. Po odloku o notranji organizaciji iz leta 1960 so ObLO 
Maribor Tabor sestavljali posebni upravni organi: KU Limbuš - Pekre, KU Razvanje, KU 
Ruše in KU Lovrenc na Pohorju. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor sprejet 
odlok o določitvi območij KU in matičnih območjih. K območju KU Pekre - Limbuš, ki je 
imel sedež v Limbušu, so sodila naselja: Hrastje, Laznica, Limbuš, Pekre in Vrhov Dol – 
del. Območje KU se ni ujemalo z matičnim območjem. Na podlagi statuta Občine Maribor 
je bil marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in 
sprejemno-informacijskih pisarnah. Delovno območje KU Pekre - Limbuš se je povečalo za 
celo naselje Vrhov Dol. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Pekre - Limbuš sodil k 
občini Maribor Tabor. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, 
matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah, po katerem je KU Pekre - Limbuš 
postal notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor; teritorialno 
območje je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se januarja 1995 kot teritorialni 
organi uprave ustanovili UE, kamor so kot notranje organizacijske enote oziroma način 
dela v okviru UE spadali KU. KU Pekre - Limbuš je organizacijsko sodil v oddelek za 
osebna stanja in državljanstvo v sektorju za upravne notranje zadeve UE Maribor.  
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KRAJEVNI URAD PERNICA 

Signatura: PAM/0456 

Kraj: Pernica 
Količina: 28 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1960–1988  
Tekoči metri: 2,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi vojaških zadev ObLO Maribor Center, SO Maribor Center in SO Maribor 1960–
1969; izpiski iz matičnih knjig; okrožnice, obvestila in poizvedbe; potrdila o skupnem 
gospodinjstvu; ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč 1960–1988, smrtovnice 1964–1988; 
evidenca o izdanih zdravstvenih spričevalih za živino 1981–1988; delovodnik 1962–1982; 
zaupni delovodnik za vojaške zadeve 1960–1969. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Center aprila 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Center. KU so bili posebni upravni organi, ki so opravljali zadeve, določene s 
statutom občine. Med njimi je bil tudi KU Pernica. Naloge KU so bile določene z odlokom o 
pristojnostih KU v občini Maribor Center.  

Po odloku o notranji organizaciji ObLO Maribor Center iz leta 1962 so KU ostali 
nespremenjeni. Leta 1965 se je število KU zmanjšalo na 10, saj sta se KU Gaj in KU Kamnica 
združila v KU Gaj - Kamnica.  

Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi območij KU in 
matičnih območjih. S tem odlokom so se v občini Maribor določila območja KU. K območju 
KU Pernica, ki je imel sedež v Pernici, so sodila naselja: Dragučova, Grušova, Kušernik – 
del, Ložane, Pernica, Ruperče, Vosek in Vukovje. Matično območje se ni ujemalo z 
območjem KU.  

Na podlagi statuta Občine Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o območjih in delovnih 
področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah.  

Delovno območje KU Pernica je ostalo isto. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Pernica 
upravno sodil v občino Maribor Pobrežje. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in 
delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. KU 
Pernica je postal notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor, 
njegovo teritorialno območje pa je ostalo isto.  

Na podlagi Zakona o upravi so se leta 1995 kot teritorialni organi uprave ustanovili UE. 
KU Pernica je organizacijsko sodil v oddelek za osebna stanja in državljanstvo znotraj 
sektorja za upravne notranje zadeve UE Maribor. 
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KRAJEVNI URAD RAČE 

Signatura: PAM/0419 

Kraj: Rače 
Količina: 20 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1951–1988  
Tekoči metri: 2,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Okrožnice matičnega okoliša Rače 1951–1955, 1962–1969; overitveni vpisnik 1964–1977; 
letno poročilo poravnalnega sveta 1969; evidence o izdanih zdravstvenih spričevalih za 
živino 1967–1969; spisi; seznami: za brezplačno zdravljenje, vojaških obveznikov, otrok, 
primernih za cepljenje; potrdila o: skupnem gospodinjstvu, državljanstvu, rojstvu, sklenitvi 
zakonske zveze, preživninah; spremembe v registru prebivalstva; smrtovnice; poizvedbe 
1969–1988. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Tezno marca 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Tezno. KU so bili opredeljeni kot posebni organi, ki so opravljali zadeve, določene 
s statutom občine in aktom o ustanovitvi. Posebni upravni organi ObLO Maribor Tezno so 
bili: KU Duplek, KU Fram, KU Hoče, KU Korena, KU Miklavž na Dravskem polju, KU 
Rače in KU Starše. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi 
območij KU in matičnih območjih. S tem odlokom so se v občini Maribor določila območja 
KU. K območju KU Rače, ki je imel sedež v Račah, so sodila naselja: Brunšvik, Sp. Gorica, 
Zg. Gorica, Brezula, Podova, Rače in Dravski Dvor. Z območjem KU se je ujemalo tudi 
matično območje. Na podlagi statuta občine Maribor je bil marca 1982 sprejet odlok o 
območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih 
pisarnah. Delovno območje KU Rače se je zmanjšalo, saj se je naselje Brunšvik priključilo h 
KU Marjeta na Dravskem polju. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Rače upravno sodil 
k občini Maribor Tezno. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in delovnih področjih KU, 
matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah, po katerem je KU Rače postal 
notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor. Njegovo teritorialno 
območje je ostalo isto. Na podlagi Zakona o upravi so se januarja 1995 kot teritorialni 
organi uprave ustanovili UE, kamor so kot notranje organizacijske enote oziroma način 
dela v okviru UE sodili KU. KU Rače je organizacijsko sodil v oddelek za osebna stanja in 
državljanstvo v sektorju za upravne notranje zadeve UE Maribor. 

 

KRAJEVNI URAD STARŠE 

Signatura: PAM/0578 

Kraj: Starše 
Količina: 14 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1978–1989 
Tekoči metri: 1,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Potrdila o skupnem gospodinjstvu; izpiski iz matičnih knjig; vpisi in zaznambe v 
matične in državljanske knjige; vloge in potrdila za nakup zemljišč; smrtovnice; prijave: 
premoženja, rojstev, porok, razvez in smrti; poizvedbe; evidence izdanih potrdil; seznami: 
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mrliških oglednikov, otrok, primernih za cepljenje, mladincev, lastnikov zgradb in lokalov; 
dopisi in obvestila 1978–1988. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Tezno marca 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Tezno. KU so bili posebni upravni organi, ki so opravljali zadeve, določene s 
statutom občine in aktom o ustanovitvi. Posebni upravni organi ObLO Maribor Tezno so 
bili: KU Duplek, KU Fram, KU Hoče, KU Korena, KU Miklavž na Dravskem polju, KU 
Rače in KU Starše. Leta 1968 je bil na podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi 
območij KU in matičnih območjih. S tem odlokom so se v občini Maribor določila območja 
KU. K območju KU Starše, ki je imel sedež v Staršah, so sodila naselja: Loka, Rošnja, 
Marjeta na Dravskem polju, Prepolje, Trniče, Starše in Zlatoličje. Z območjem KU se je 
ujemalo tudi matično območje. Na podlagi statuta občine Maribor je bil marca 1982 sprejet 
odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-
informacijskih pisarnah. H KU Starše so še vedno sodila naselja Loka, Rošnja, Starše in 
Zlatoličje, medtem ko so bila naselja Marjeta na Dravskem polju, Prepolje in Trniče 
priključena h KU Marjeta na Dravskem polju. Od 1. 4. 1982 do septembra 1989 je KU Starše 
upravno sodil k občini Maribor Tezno. Leta 1990 je bil sprejet odlok o območjih in delovnih 
področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-informacijskih pisarnah. KU Starše je postal 
notranja organizacijska enota oddelka za občo upravo občine Maribor, njegovo teritorialno 
območje pa je ostalo nespremenjeno. Na podlagi Zakona o upravi so se leta 1995 kot 
teritorialni organi uprave ustanovili UE. KU Starše je organizacijsko sodil v oddelek za 
osebna stanja in državljanstvo, ta pa k sektorju za upravne notranje zadeve UE Maribor. 

 

KRAJEVNI URAD ŠENTILJ 

Signatura: PAM/0462 

Kraj: Šentilj v Slovenskih goricah 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1961–1966  
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi KU Šentilj: socialni, stanovanjski 1961–1966; dopisi: matičnega urada Šentilj 1963–
1964, poravnalnega sveta 1961; zaupni spisi ObLO Maribor Center in SO Maribor 1961–
1966. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1994 predala Občina Maribor, oddelek za občo upravo. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi 16. člena Zakona o organizaciji uprave ljudskih odborov je ObLO 
Maribor Center aprila 1960 sprejel odlok o notranji organizaciji upravnih organov ObLO 
Maribor Center. KU so bili posebni upravni organi, ki so opravljali zadeve, določene s 
statutom občine. Bilo jih je 11, med njimi tudi KU Šentilj. Naloge KU so bile določene z 
odlokom o pristojnostih KU v občini Maribor Center. Leta 1965 se je število KU zmanjšalo 
na 10, saj sta se KU Gaj in KU Kamnica združila v KU Gaj - Kamnica. Leta 1968 je bil na 
podlagi statuta SO Maribor sprejet odlok o določitvi območij KU in matičnih območjih. K 
območju KU Šentilj, ki je imel sedež v Šentilju v Slovenskih goricah, so sodila naselja: 
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Ceršak, Kozjak pri Ceršaku, Cirknica, Kaniža, Kresnica, Stara Gora pri Šentilju, Selnica ob 
Muri, Srebotje, Šentilj v Slovenskih goricah, Štrihovec in Zg. Dobrenje. Matično območje se 
je ujemalo z območjem KU. Na podlagi statuta občine Maribor je bil marca 1982 sprejet 
odlok o območjih in delovnih področjih KU, matičnih območjih in sprejemno-
informacijskih pisarnah. Delovno območje KU Šentilj se je zmanjšalo za naselja Ceršak, 
Kozjak pri Ceršaku, Selnica ob Muri in Srebotje, ki so prešla v območje novoustanovljenega 
KU Ceršak. Od 1. 4. 1982 do junija 1990 je KU Šentilj upravno sodil v občino Maribor 
Pesnica. Oktobra 1990 je bil sprejet odlok o območju in delovnem področju KU ter matičnih 
območjih občine Pesnica. KU Šentilj je postal notranja organizacijska enota oddelka za 
notranje zadeve občine Pesnica. Območje KU se je razširilo na stanje iz leta 1968. Na 
podlagi Zakona o upravi so se leta 1995 kot teritorialni organi uprave ustanovili UE. KU 
Šentilj je kot način dela zagotavljal izvajanje nalog s področja upravnih notranjih zadev UE 
Pesnica.  

 

KRAJEVNI URAD ŠMARTNO NA POHORJU 

Signatura: PAM/0460 

Kraj: Šmartno na Pohorju 
Količina: 9 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1951–1975  
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: krajevnih in občinskih ljudskih odborov 1951–1955, ObLO Slovenska Bistrica 
1955, zbora volilcev SO Slovenska Bistrica 1965, delovne skupnosti SO Slovenska Bistrica 
1967, krajevnih odborov 1956–1958, krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju 1967, komisije 
za pregled kurilnih naprav 1956–1957; seznami izdanih potrdil 1947–1975; abecedni in 
stalni volilni imenik 1962; dopisi matičnega okoliša Šmartno na Pohorju 1956; evidenčni 
kartoni o prijavi stalnega prebivališča 1956–1960; delovodniki: KU 1955–1958, 1960–1968, 
matičnega urada 1956–1960, matičnega okoliša 1951–1956, overitveni 1953–1975. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Leta 1995 je gradivo KU Šmartno na Pohorju predala Občina Slovenska Bistrica. 
Ohranjeni so tudi seznami izdanih potrdil matičnega urada od leta 1947 dalje in 
delovodniki ter dopisi matičnega okoliša. KU je sezname in delovodnike uporabil za 
nadaljevanje vpisov. Matični uradi so bili ustanovljeni decembra 1945. Z uredbo iz leta 
1946 so se kraji in mesta zaradi skupnega vodenja državnih matičnih knjig združili v 
matične okoliše. V okraju Slovenska Bistrica je bil eden izmed sedežev matičnega okoliša 
tudi v Šmartnem na Pohorju.  

Historiat ustvarjalca: Naselje Šmartno na Pohorju je v letih 1952–1955 upravno sodilo k ObLO 
Šmartno na Pohorju, nato je bilo vse do leta 1963 v ObLO Slovenska Bistrica. Po odloku o 
sistematizaciji delovnih mest leta 1961 in odloku o notranji organizaciji ObLO Slovenska 
Bistrica iz leta 1962 so bili kot posebni upravni organi navedeni: KU Makole, KU Oplotnica, 
KU Poljčane, KU Pragersko, KU Šmartno na Pohorju in KU Zg. Polskava. Do leta 1971 so 
ostali posebni upravni organi SO Slovenska Bistrica isti, po odloku iz leta 1975 pa so se 
navajali naslednji KU: Oplotnica, Poljčane, Makole, Zg. Polskava in Pragersko. KU Šmartno 
na Pohorju je bil ukinjen, samo naselje pa se je pripojilo k matičnemu območju Slovenska 
Bistrica. Leta 1980 so v občini Slovenska Bistrica delovali KU Oplotnica, KU Poljčane, KU 
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Makole, KU Pragersko in KU Zg. Polskava, ki so bili notranje organizacijske enote 
sekretariata za notranje zadeve. 

 

MESTNI SVET MARIBOR 

Signatura: PAM/0554 

Kraj: Maribor 
Količina: 99 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1956–1966  
Tekoči metri: 9,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: mestnega sveta 1956–1966, komisije za urbanizem 1963, komisije za 
izvajanje predpisov in delitev čistega dohodka v gospodarskih organizacijah in zavodih 
1962–1963, treh mestnih občin 1962–1966, sveta delovne skupnosti uprave mestnega sveta 
1963–1966; spisi mestnega sveta po delovodnih številkah 1956–1966; delovodniki in indeksi 
1956–1966; zaključni računi: skladov, mariborskih srednjih šol 1963–1965.  

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko ter po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo mestnega sveta Maribor je decembra 1976 predal SO Maribor. V letu 1998 
je sledila še dopolnitev gradiva. Predajnik je bil UE Maribor. 

Valorizacija: Gradivo je bilo predano v arhiv kot zaključena celota, zato je bilo pri urejanju fonda 
leta 2004 izločeno dokumentarno gradivo. 

Historiat ustvarjalca: Po Zakonu o območjih okrajev in občin v LRS (Ur. l. LRS, št. 24/55) so mestno 
območje okraja Maribor sestavljale občine: Maribor Center (k. o. Grajska vrata, Grajski 
Marof, Koroška Vrata, Krčevina – del, Maribor mesto, Orešje), Maribor Košaki (k. o. 
Košaki, Krčevina – del, Pekel, Počehova), Maribor Tabor (k. o. Pekre – del, Razvanje – del, 
Sp. Radvanje, Studenci, Sv. Magdalena – del, Zg. Radvanje) in Maribor Tezno (k. o. 
Pobrežje, Razvanje – del, Sv. Magdalena – del, Tezno). S statutom okraja Maribor iz leta 
1956 (Uradni vestnik okraja Maribor, št. 2/56 z dne 29. 3. 1956) je OLO kot najvišji organ 
oblasti v mejah pravic in dolžnosti okraja, ustanovil za enotno mestno območje Mestni svet 
Maribor. Ob ustanovitvi je mestni svet sestavljalo 20 članov, kasneje pa se je njihovo število 
spreminjalo. Člane so ObLO volili izmed svojih odbornikov ter odbornikov Okrajnega 
zbora in Zbora proizvajalcev OLO. Predsednika mestnega sveta je izvolil mestni svet iz 
svoje sredine. Vsaka občina je bila v mestnem svetu zastopana sorazmerno glede na število 
prebivalcev. Naloge mestnega sveta so bile: dajanje priporočil k družbenemu planu, 
obravnavanje družbenega plana, še preden je o njem odločil OLO, lahko je zahteval, da mu 
je OLO dal v obravnavo zadeve, ki so imele skupni pomen za celotno mestno območje. V 
tem primeru je imel mestni svet pravico predlagati pripombe in predloge, OLO pa je moral 
o njih sklepati, preden je odločil. Leta 1964 je Zakon o mestih, ki so bila razdeljena na 
občine (Ur. l. SRS, št. 11/64), opredelil mesto kot posebno družbeno skupnost, ki je bila 
pravna oseba in je imela svoj statut. Po statutu mesta Maribor (Uradni vestnik okraja 
Maribor, št. 29/64) je bilo mesto Maribor razdeljeno na občine Maribor Center (občina 
Maribor Košaki je bila leta 1960 ukinjena, območje pa v celoti priključeno k občini Maribor 
Center), Maribor Tabor in Maribor Tezno. Zadeve, ki so bile skupnega pomena za mesto 
(področje urbanizma, stanovanjsko-komunalne zadeve, promet, notranje zadeve, 
zdravstvo, šolstvo, kultura, šport, turizem, družbena kontrola cen, financiranje), je 
opravljal mestni svet kot organ samoupravljanja mesta. Za obravnavanje zadev iz svoje 
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pristojnosti je lahko ustanovil komisije (stalne in občasne), odbore in druga telesa. 
Ustanavljal je tudi sklade. Leta 1966 je bil sprejet Zakon o združitvi mariborskih občin (Ur. 
l. SRS, št. 42/66) v novo občino Maribor, ki je pričela z delom 1. 1. 1967. Istega dne je 
prenehal delovati tudi Mestni svet mesta Maribor in njegovi organi.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR APAČE 

Signatura: PAM/0464 

Kraj: Apače 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; poročila o delu 1952, 1953. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Gor. Radgona leta 1975. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Apače je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Ljutomer, obsegal pa je naslednja naselja: Apače, Črnci, 
Mahovci, Drobtinci, Pogled, Stogovci, Grabe, Sp. Konjišče, Zg. Konjišče, Lutverci, Janhova, 
Nasova, Lešane, Plitvica, Podgorje, Segovci, Novi Vrh, Vratja vas, Vratji Vrh, Žepovci in 
Žiberci. Leta 1955 je bil sprejet Zakon o območjih okrajev in občin v LRS, ki je odpravil 
ObLO Apače. Vsa naselja, ki so sodila v ObLO Apače, so bila priključena k ObLO Gor. 
Radgona, ta pa v okraj Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR BELTINCI 

Signatura: PAM/0465 

Kraj: Beltinci 
Količina: 40 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1963 
Tekoči metri: 4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Volilni imenik 1952; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 
1952–1956; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Beltinci 1952–1956; spisi po klasifikacijskem 
načrtu 1960; kupoprodajne pogodbe 1956–1963; delovodnik 1952–1954; indeks k 
delovodniku 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je do leta 1956 urejeno po delovodnih številkah. Spisi za leto 1960 
so urejeni v okviru posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Beltinci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Murska Sobota. Obsegal je naselja: Beltinci, Bratonci, 
Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci. S sprejetjem novega Zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se je ObLO Beltinci povečal – priključili so mu 
naselja Črenšovci, Dol. Bistrica, Gor. Bistrica, Odranci, Srednja Bistrica, Trnje in Žižki. Leta 
1963 je bil ObLO Beltinci ukinjen. Naselja Črenšovci, Dol. Bistrica, Gor. Bistrica, Odranci, 
Srednja Bistrica, Trnje in Žižki so bila priključena k SO Lendava, naselja Beltinci, Bratonci, 
Dokležovje, Gančani, Ižakovci, Lipa, Lipovci in Melinci pa k SO Murska Sobota.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR BODONCI 

Signatura: PAM/0468 

Kraj: Bodonci 
Količina: 5 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sejni 1952–1955, svetov in komisij 1953, 1955, KLO Bodonci, Zenkovci in 
Strukovci 1952; gradbena dovoljenja 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov 
OLO Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Bodonci 1952–1955; 
delovodnik 1954–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je glede na vsebino ločeno v ovitke in zloženo po delovodnih 
številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda vsebuje tudi zapisnike KLO Bodonci, Zenkovci in Strukovci za leto 
1952, ki pa jih fizično ni mogoče ločiti od ostalih zapisnikov. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Bodonci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Murska Sobota, obsegal pa je naslednja naselja: Bodonci, 
Beznovci, Puževci, Strukovci, Vadarci in Zenkovci. ObLO Bodonci je bil odpravljen leta 
1955 z Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS. Vsa naselja, ki so spadala v ObLO 
Bodonci, so bila priključena k ObLO Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR BOGOJINA 

Signatura: PAM/0469 

Kraj: Bogojina 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota in Vojaškega odseka 
Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Bogojina 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je glede na vsebino ločeno v ovitke in zloženo po delovodnih 
številkah.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Bogojina je bil ustanovljen na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih iz leta 1952. Spadal je v okraj Murska Sobota, obsegal pa je naselja: Bogojina, 
Bukovnica, Filovci, Ivanci, Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gor. Črnci, Korovci, Krašči, 
Ropoča, Skakovci in Topolovci. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v 
LRS leta 1955 je bil ObLO Bogojina odpravljen. Naselja Bogojina, Bukovnica, Filovci in 
Ivanci so bila priključena k ObLO Martjanci, Cankova, Domajinci, Gerlinci, Gor. Črnci, 
Korovci, Krašči, Ropoča, Skakovci in Topolovci pa k ObLO Cankova.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR BUČKOVCI 

Signatura: PAM/0545 

Kraj: Bučkovci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1953 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 
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Vsebina: Seznami kmetovalcev, obrtnikov in drugih davčnih zavezancev 1953. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Bučkovci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Ljutomer. ObLO Bučkovci je obsegal naselja: Bučkovci, 
Drakovci, Bodislavci, Godemarci, Kuršinci, Sitarovci, Moravci, Precetinci in Radoslavci. Z 
novim Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Bučkovci ukinjen. 
Naselja Bučkovci, Drakovci in Moravci v Slovenskih goricah so bila priključena k ObLO 
Videm ob Ščavnici, naselja Bodislavci, Godemarci, Kuršinci, Sitarovci, Precetinci in 
Radoslavci pa k ObLO Ljutomer. ObLO Ljutomer in ObLO Videm ob Ščavnici sta spadala 
v okraj Murska Sobota. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR CANKOVA 

Signatura: PAM/0466 

Kraj: Cankova 
Količina: 47 arhivskih škatel, 8 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1958 
Tekoči metri: 4,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 1952–1958; dopisi, spisi, 
okrožnice ObLO Cankova 1952–1958; delovodnik 1952–1957; zaupni delovodnik 1953–
1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini in kronološko. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Cankova je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Murska Sobota. Obsegal je naselja: Cankova, Domajinci, 
Gerlinci, Gor. Črnci, Korovci, Krašči, Ropoča, Skakovci in Topolovci. S sprejetjem novega 
Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se je ObLO Cankova povečal. 
Priključili so mu naselja: Fikšinci, Kramarovci, Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, 
Serdica, Sotina, Jurij in Večeslavci. Leta 1958 je bil ObLO Cankova na podlagi Zakona o 
spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS odpravljen. Vsa naselja so bila 
priključena k ObLO Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR CERKVENJAK 

Signatura: PAM/0471 

Kraj: Cerkvenjak 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1954–1955 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1954; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 
1954–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Cerkvenjak 1954–1955; karakteristike nabornikov 
1954; seznami vojaških obveznikov 1954; delovodnik 1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je glede na vsebino ločeno v ovitke in zloženo po delovodnih 
številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Lenart leta 1979. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Cerkvenjak je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Maribor okolica, obsegal pa je naselja: Andrenci – del, 
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Peščeni Vrh, Brengova, Cenkova, Vanetina, Cerkvenjak, Kadrenci, Stanetinci, Cogetinci, 
Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh, Komarnica, Čagona, Smolinci – del in Župetinci – del. Z 
novim Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Cerkvenjak 
ukinjen; vsa naselja ObLO Cerkvenjak so bila priključena k ObLO Lenart, ta pa v okraj 
Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ČRENŠOVCI 

Signatura: PAM/0473 

Kraj: Črenšovci 
Količina: 18 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, zborov volilcev 1954–1955, sej vaških odborov 1954, sej svetov 
1953–1955; delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1952–1955; gradbena dovoljenja 
1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 1952–1955; 
dopisi, spisi, okrožnice ObLO Črenšovci 1952–1955; seznami in karakteristike vojaških 
obveznikov 1952–1955.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Črenšovci je bil ustanovljen na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih iz leta 1952. Spadal je v okraj Murska Sobota. Obsegal je naselja Črenšovci, Dol. 
Bistrica, Gor. Bistrica, Srednja Bistrica, Odranci, Trnje in Žižki. S sprejetjem novega Zakona 
o območjih okrajev in občin v LRS je bil ObLO Črenšovci ukinjen, vsa naselja pa 
priključena k ObLO Beltinci.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ČRNA NA KOROŠKEM 

Signatura: PAM/0531 

Kraj: Črna na Koroškem 
Količina: 85 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1958 
Tekoči metri: 8,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut 1955; zapisniki: sej 1955–1956, občinskega zbora in zbora proizvajalcev 1957–1958, 
zbora volilcev 1958; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Slovenj Gradec in 
Vojnega odseka Slovenj Gradec 1952, 1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Črna pri 
Prevaljah 1952, 1955; spisi po klasifikacijskem načrtu 1956–1958; gradbeni načrti in 
dovoljenja 1952–1958; delovodnik 1954–1958; indeks k delovodniku 1956–1958. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda za leto 1955 je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so 
posebej ločene. Gradivo med letoma 1956 in 1958 je urejeno v okviru posameznega 
klasifikacijskega znaka.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Ravne na Koroškem leta 1983. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Splošnega zakona o ljudskih odborih je bil leta 1952 ustanovljen 
ObLO Črna pri Prevaljah. Sodil je k okraju Slovenj Gradec. Obsegal je naselja: Bistra, Črna, 
Pristava (zaselek), Žerjav, Sp. Javorje, Zg. Javorje, Jazbina, Koprivna, Ludranski Vrh, 
Podpeca, Topla in Uršlja Gora – del. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in 
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občin v LRS leta 1955 se je ObLO Črna pri Prevaljah povečal, priključili so mu naselja: Lom, 
Mežica, Onkraj Meže, Plat, Breg, Podkraj pri Mežici in Polena (mestni predel). Od leta 1955 
je ObLO Črna pri Prevaljah sodil v okraj Maribor. Leta 1956 se je preimenoval v ObLO 
Črna na Koroškem, leta 1958 pa je bil ObLO Črna na Koroškem ukinjen; vsa naselja so bila 
priključena k ObLO Ravne na Koroškem.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR DOBROVNIK 

Signatura: PAM/0474 

Kraj: Dobrovnik/Dobronak 
Količina: 14 arhivskih škatel, 30 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, o prevzemu arhivskega gradiva 1952; delovodniki 1952–1955; 
indeks k delovodniku 1952–1953; volilni imeniki 1955; gradbena dovoljenja 1952–1955; 
dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, 
okrožnice ObLO Dobrovnik 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Dobrovnik je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Murska Sobota. Obsegal je naselja: Dobrovnik/ 

Dobronak, Genterovci/Göntérháza, Kamovci/Kámaháza, Kobilje, Radmožanci/Radamos, 
Strehovci in Žitkovci/Zsitkóc. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v 
LRS leta 1955 je bil ObLO Dobrovnik ukinjen, vsa naselja pa priključena k ObLO Lendava.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR DRAVOGRAD 

Signatura: PAM/0475 

Kraj: Dravograd 
Količina: 183 arhivskih škatel, 17 knjig,  

3 mape 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1962 
Tekoči metri: 18,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1953; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Slovenj Gradec 
1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Dravograd 1952–1955; spisi po klasifikacijskem 
načrtu 1956–1962; delovodnik 1957–1961; indeks k delovodniku: stvarni 1956–1958, 
imenski 1956–1959; skrbstveni vpisnik 1947–1961.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda vsebuje tudi skrbstveni vpisnik spisov za KLO Dravograd 1947–
1952. Spisi do leta 1955 so urejeni po delovodnih številkah. Nekatere vsebine so posebej 
ločene. Spisi po letu 1955 so urejeni v okviru posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Dravograd leta 1972.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Dravograd je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Slovenj Gradec, obsegal pa je naslednja naselja: Črneče, 
Tribej, Črneška Gora, Brod, Dobrova, Podklanc, Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem, 
Dravograd, Goriški Vrh, Grad, Kozji Vrh, Gorče, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Meža, 
Otiški Vrh, Selovec, Strojna – del, Sv. Danijel, Sv. Boštjan, Sv. Duh, Bukovska vas, Št. Janž 
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pri Dravogradu, Trbonje, Velka, Vič, Gmajna – del in Vrhe – del. S sprejetjem novega 
Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 so k ObLO Dravograd priključili 
naselje Vrata, naselje Strojna so priključili k ObLO Ravne na Koroškem, naselji Gmajna in 
Vrhe pa k ObLO Slovenj Gradec. Od leta 1955 je ObLO Dravograd spadal v okraj Maribor. 
Leta 1963 je bil ObLO Dravograd ukinjen, ustanovil se je SO Dravograd. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR DRVANJA 

Signatura: PAM/0467 

Kraj: Drvanja 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1954; dopisi, spisi, 
okrožnice ObLO Drvanja 1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Lenart leta 1979. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Drvanja je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sedež ObLO Drvanja je bil v Benediktu v Slovenskih goricah. Spadal je v 
okraj Maribor okolica, obsegal pa je naselja: Bačkova, Drvanja, Ihova, Sp. Ročica, Benedikt, 
Obrat, Ženjak, Negovski Vrh, Sv. Trije Kralji v Slovenskih goricah, Štajngrova, Trstenik, 
Ločki Vrh, Stara Gora in Trotkova. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin 
v LRS leta 1955 je bil ObLO Drvanja odpravljen; vsa naselja ObLO Drvanja so bila 
priključena k ObLO Lenart, ta pa v okraj Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR DUPLEK 

Signatura: PAM/0476 

Kraj: Sp. Duplek 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; delovodniki 1953–1955; indeks k delovodniku 1952–1953; 
popisi upokojencev; volilni imeniki po krajih in abecedni volilni imeniki; gradbena 
dovoljenja 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 
1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Duplek 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda vsebuje tudi davčne prijave za KLO Duplek za leta 1950–1952, ki jih 
ni mogoče ločiti od preostalega gradiva. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Duplek je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Maribor okolica, sedež pa je imel v Sp. Dupleku. ObLO 
Duplek je obsegal naselja: Ciglence, Sp. Korena – del, Sp. in Zg. Duplek ter Sv. Martin pri 
Vurberku (Dvorjane). Z novim Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil 



A.100–A.161  UPRAVA 

 287 

ObLO Duplek ukinjen. Vsa naselja so bila priključena k ObLO Maribor Tezno, ta pa v okraj 
Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR FRAM 

Signatura: PAM/0477 

Kraj: Fram 
Količina: 18 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut; zapisniki sej 1952–1955; volilni imeniki 1952; popis stanovanj in zgradb, register 
zgradb, seznam najemnikov 1954; seznam davčnih zavezancev; delovodnik 1952–1955; 
zaupni delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1952–1955; seznami izdanih 
industrijskih, kmečkih in prehranskih bonov 1952; gradbena dovoljenja 1952–1955; dopisi, 
spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice 
ObLO Fram 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Fram je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica in je obsegal naselja: Fram, Ješenca, Požeg, 
Kopivnik, Loka, Morje, Planica, Ranče in Slivniško Pohorje – del. S sprejetjem novega 
Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Fram ukinjen. Naselja 
Fram, Ješenca, Požeg, Kopivnik, Loka pri Framu, Morje, Planica – del in Ranče so bila 
priključena k ObLO Rače, naselje Planica – del in Slivniško Pohorje pa k ObLO Maribor 
Tezno. ObLO Rače in ObLO Maribor Tezno sta sodila v okraj Maribor. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR GABERJE 

Signatura: PAM/0478 

Kraj: Gaberje/Gyertyános 
Količina: 17 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,7  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: o volitvah 1952, o primopredaji gradiva KLO Gor. Lakoš in KLO Hotiza ob 
komasaciji v ObLO Gaberje 1952, sveta za prosveto 1953, sveta za gospodarstvo 1953, 1955, 
sveta za zdravstvo in socialno skrbstvo 1953, sej 1952–1955; delovodniki 1952–1955; zaupni 
delovodnik 1952–1955; arhivska knjiga 1955; indeks k delovodniku 1953–1954; volilni 
imenik 1953; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 1952–1955; 
dopisi, spisi, okrožnice ObLO Gaberje 1952–1955; seznami nabornikov 1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Gaberje je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Murska Sobota, obsegal pa je naslednja naselja: 
Brezovec – del, Gaberje/Gyertyános, Gor. Lakoš/Felsőlakos, Hotiza, Kapca/Kapca in 
Kot/Kót. ObLO Gaberje je bil odpravljen leta 1955 z Zakonom o območjih okrajev in občin 
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v LRS. Vsa naselja, ki so spadala v ObLO Gaberje, so bila priključena k ObLO Lendava, ta 
pa v okraj Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR GORNJA RADGONA 

Signatura: PAM/0480 

Kraj: Gor. Radgona 
Količina: 236 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1963 
Tekoči metri: 23,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, krajevnih odborov 1955–1956, komisije za 
premoženjskopravne zadeve 1957–1960, komisije za nacionalizacijo 1959–1960; delovodnik 
1952–1960; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Ljutomer 1952–1955; dopisi, 
spisi, okrožnice ObLO Gor. Radgona 1952–1955; spisi po klasifikacijskem načrtu 1956–1961; 
zapisniki, sklepi, potrdila, pogodbe o prodaji nepremičnin 1956–1963; odločbe, sklepi, 
dopisi Komisije za agrarno reformo 1953–1963; delovodnik 1952–1961. 

Sistem ureditve: Spisi med letoma 1952 in 1955 so urejeni po delovodnih številkah, spisi po letu 
1956 pa v okviru posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Gor. Radgona leta 1975. 

Historiat ustvarjalca: Leta 1952 je bil na osnovi Zakona o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine 
ustanovljen LOMO Gor. Radgona. Sodil je k okraju Ljutomer in obsegal naselja: Črešnjevci, 
Gor. Radgona, Podgrad, Hercegovščak, Lastomerci, Lomanoše, Mele, Orehovci, Orehovski 
Vrh, Plitvički Vrh, Aženski Vrh, Norički Vrh, Police, Sp. Ščavnica, Zagajski Vrh in 
Zbigovci. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil 
ustanovljen ObLO Gor. Radgona. Priključili so mu naselja: Apače, Boračeva, Črnci, 
Mahovci, Drobtinci, Pogled, Stogovci, Gor. Ivanjci, Grabe, Hrastje - Mota, Hrašenski Vrh, 
Rački Vrh, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Rodmošci, Kapelski Vrh, Sp. Kocjan, Zg. 
Kocjan, Sp. Konjišče, Zg. Konjišče, Kunova, Lutverci, Murski Vrh, Murščak, Janhova, 
Nasova, Lokavci, Negova, Janžev Vrh, Ptujska Cesta, Radenci, Lešane, Plitvica, Podgorje, 
Kobilščak, Melanjski Vrh, Radenski Vrh, Žrnova, Radvenci, Paričjak, Rihtarovci, Turjanci, 
Turjanski Vrh, Segovci, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Šratovci, Novi Vrh, Vratja vas, Vratji 
Vrh, Žepovci in Žiberci. Od leta 1955 je ObLO Gor. Radgona sodil v okraj Murska Sobota. 
Leta 1958 je bil sprejet nov Zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v 
LRS. K ObLO Gor. Radgona so priključili naselja: Blaguš, Brezje, Čakova, Dragotinci, 
Kocjan, Gaberc, Galušak, Kutinci, Grabonoš, Biserjane, Jamna, Videm, Grabšinci, 
Kokolajnščak, Mali Moravščak, Kočki Vrh, Kraljevci, Očeslavci, Okoslavci, Rožički Vrh, 
Kupetinci, Selišči, Slaptinci, Žihlava, Sovjak, Ženik, Ivanjski Vrh, Sp. Ivanjci, Stanetinci, 
Stara Gora in Terbegovci. Leta 1963 je bil ObLO Gor. Radgona ukinjen, ustanovil se je SO 
Gor. Radgona.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR GORNJI PETROVCI 

Signatura: PAM/0481 

Kraj: Gor. Petrovci 
Količina: 11 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Osnutek statuta; zapisniki: sej 1952–1955, gradbenega odbora za gradnjo nove šole v 
Gor. Petrovcih 1954–1955, sveta za socialno politiko 1952, sveta za prosveto in kulturo 
1953–1955, gospodarskega sveta 1955, zbora volilcev 1953; dopisi, spisi, okrožnice, 
navodila odsekov OLO Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO 
Gor. Petrovci 1952–1955; seznam zgradb; popis vojaških obveznikov; evidenca prireditev 
1952–1953; delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Gor. Petrovci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Murska Sobota. Obsegal je naselja: Adrijanci, Boreča, Gor. 
Petrovci, Lucova, Martinje, Neradnovci, Peskovci, Stanjevci, Šulinci in Ženavlje. S 
sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Gor. 
Petrovci ukinjen, vsa naselja so bila priključena k ObLO Petrovci - Šalovci, ta pa v okraj 
Murska Sobota. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR GRAD 

Signatura: PAM/0479 

Kraj: Grad 
Količina: 36 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1958 
Tekoči metri: 3,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1958, zbora volilcev 1955, sveta za zdravstvo in socialno varstvo, 
sveta za gospodarstvo, sveta za šolstvo, prosveto in kulturo, sveta za komunalne in 
stanovanjske zadeve, sveta za varstvo mater in otrok, sveta za splošne zadeve, sveta za 
družbeni plan in finance, sveta za delo in delovna razmerja 1955–1958; dopisi, spisi, 
okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 1955–1958; dopisi, spisi, okrožnice ObLO 
Grad 1955–1958; delovodnik 1955–1956, 1958. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko, in sicer na podlagi klasifikacijskih znakov. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Grad je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih. Sodil je v okraj Murska Sobota, obsegal pa je naslednja naselja: Dol. Slaveči, Grad, 
Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci. S sprejetjem novega Zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se je ObLO Grad povečal, priključili so mu 
naselja: Dolič, Gor. Slaveči, Kuzma, Matjaševci, Otovci, Trdkova in Vadarci. Leta 1958 je bil 
na osnovi Zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS ObLO Grad 
ukinjen, vsa naselja pa so bila vključena v ObLO Murska Sobota.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR GRADIŠČE V SLOVENSKIH GORICAH 

Signatura: PAM/0482 

Kraj: Sv. Trojica v Slovenskih goricah 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1954–1955 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej, zbora volilcev, gozdarskega sveta 1954; gradbena dovoljenja 1954–1955; 
dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1954–1955; dopisi, spisi, 
okrožnice ObLO Gradišče v Slovenskih goricah 1954–1955; seznami nabornikov 1954.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. Posebej so ločeni zapisniki. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Lenart leta 1979. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Gradišče v Slovenskih goricah je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi 
Splošnega zakona o ljudskih odborih. Spadal je v okraj Maribor okolica, obsegal pa je 
naselja Gočova, Osek, Sp. in Zg. Senarska, Sp. in Zg. Verjane, del Sp. Porčiča, Gradišče (Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah) in Zg. Porčič. ObLO Gradišče v Slovenskih goricah je bil 
odpravljen leta 1955 z Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS. Vsa naselja, ki so 
spadala v ObLO Gradišče v Slovenskih goricah, so bila priključena k ObLO Lenart, ta pa v 
okraj Maribor. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR HOČE 

Signatura: PAM/0514 

Kraj: Sp. Hoče  
Količina: 34 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 3,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; osnutek statuta 1952; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov 
OLO Maribor okolica in Vojnega odseka Maribor okolica 1952–1955; dopisi, spisi, 
okrožnice, razglasi ObLO Hoče 1952–1955; gradbena dovoljenja 1952–1955; volilni imeniki 
1952; zaupni delovodnik KLO Hoče in ObLO Hoče 1950–1953; indeks k delovodniku 1952. 

Sistem ureditve: Nekateri spisi so urejeni po delovodnih številkah, nekaj jih je neurejenih. Nekatere 
vsebine so posebej ločene v ovitkih.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Hoče je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih. Spadal je v okraj Maribor okolica. Sedež je imel v Sp. Hočah, obsegal pa je naselja: 
Bohova, Čreta, Hočko Pohorje, Pivola, Polana, Radizel, Rogoza, Dobrovce – del, Skoke, 
Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje – del, Sp. Hoče, Sv. Miklavž in Zg. Hoče. S 
sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Hoče 
ukinjen, vsa naselja so bila priključena k ObLO Maribor Tezno, ta pa v okraj Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR JAKOBSKI DOL 

Signatura: PAM/0472 

Kraj: Sp. Hlapje 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1953 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 
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Vsebina: Delovodnik 1953; proračun 1952–1953.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je bilo odbrano iz fonda KLO Jakobski Dol.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Jakobski Dol je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica, sedež pa je imel v Sp. Hlapju. Obsegal je 
naselja: Flekušek, Slatenik, Kušernik – del, Počenik, Ročica, Mali Dol, Sp. Hlapje, Sp. 
Jakobski Dol, Zg. Hlapje, Drankovec in Zg. Jakobski Dol. Leta 1955 je bil ObLO Jakobski 
Dol ukinjen. Naselja Flekušek, Slatenik – del, Kušernik in Sp. Jakobski dol – del so bila 
priključena k ObLO Maribor Košaki, naselja Slatenik – del, Počenik, Ročica, Mali Dol, Sp. 
Hlapje, Sp. Jakobski Dol – del, Zg. Hlapje, Drankovec in Zg. Jakobski Dol pa v ObLO 
Šentilj. ObLO Maribor Košaki in ObLO Šentilj sta sodila k okraju Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR JARENINA 

Signatura: PAM/0483 

Kraj: Jareninski Dol  
Količina: 2 arhivski škatli, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Delovodnik 1950–1953; zaupni delovodnik 1952–1959; indeks k delovodniku 1952; 
delovodnik matičnega oddelka 1952; spisi in dopisi matičnega oddelka 1953; spisi, dopisi, 
okrožnice Vojnega odseka Maribor 1954–1955; karakteristike in seznami vojaških 
obveznikov 1953–1954; seznami upokojencev in invalidov 1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Maribor leta 1968. Gradivo fonda vsebuje tudi 
delovodnik KLO Jarenina 1950–1952 in zaupni delovodnik ObLO Maribor Košaki 1955–
1959. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Jarenina je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sedež je imel v Jareninskem Dolu, sodil pa je k okraju Maribor okolica. 
ObLO Jarenina je obsegal naselja: Gačnik, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Polička vas, 
Polički Vrh, Vajgen, Vukovski Dol in Vukovski Vrh. S sprejetjem novega Zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Jarenina ukinjen. Naselja Jareninski 
Dol, Jareninski Vrh, Polička vas, Polički Vrh, Vajgen, Vukovski Dol in Vukovski Vrh so bila 
priključena k ObLO Šentilj, naselje Gačnik pa k ObLO Maribor Košaki. ObLO Šentilj in 
ObLO Maribor Košaki sta sodila v okraj Maribor. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR JUROVSKI DOL 

Signatura: PAM/0484 

Kraj: Jurovski Dol 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1953–1954 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica in Vojnega odseka 
Maribor 1953–1954; dopisi, spisi in okrožnice ObLO Jurovski Dol 1953–1954; gradbena 
dovoljenja 1953–1954. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Lenart leta 1979. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Jurovski Dol je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica, obsegal pa je naselja: Malna, Jurovski 
Dol – del, Partinje – del, Sp. Gasteraj, Srednji Gasteraj, Zg. Gasteraj, Varda – del in Žitence. 
S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO 
Jurovski Dol ukinjen. Vsa naselja ObLO Jurovski Dol so bila priključena k ObLO Lenart, ta 
pa k okraju Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KAMNICA 

Signatura: PAM/0485 

Kraj: Kamnica  
Količina: 9 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952; spisi, dopisi, okrožnice, navodila odsekov MLO Maribor in OLO 
Maribor okolica 1952–1955; spisi, dopisi, okrožnice ObLO Kamnica 1952–1955; delovodniki 
1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal ObLO Maribor Center leta 1961. 

Historiat ustvarjalca: Občinski ljudski odbori so bili ustanovljeni na podlagi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih leta 1952. Kamnica je po tem zakonu sodila k mestu Maribor. Ta zakon pa 
je tudi dovoljeval, da se lahko ožja mestna območja Ljubljane, Maribora in Celja s statutom 
MLO razdelijo na občine. Tako je na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine (Ur. l. LRS, št. 19/1952) nastal ObLO Kamnica, ki 
je obsegal naselja: Bresternica – del, Kamnica in Rošpoh. Z novim Zakonom o območjih 
okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Kamnica ukinjen. Vsa naselja so bila 
priključena k ObLO Maribor Center, ta pa v okraj Maribor. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KOG 

Signatura: PAM/0536 

Kraj: Kog 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1953 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Seznami davkoplačevalcev, odločbe o odmeri dohodnine 1952–1953. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Kog je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih. Sodil je v okraj Ljutomer. ObLO Kog je obsegal naselja: Gomila, Jastrebci, Kog, 
Lača vas, Vitan in Vodranci. Z novim Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 
je bil ObLO Kog ukinjen. Naselja Gomila pri Kogu, Jastrebci, Kog in Lača vas so bila 
priključena k ObLO Ormož, naselji Vitan in Vodranci pa k ObLO Središče. ObLO Ormož in 
ObLO Središče sta spadala v okraj Ptuj.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KORENA 

Signatura: PAM/0527 

Kraj: Zg. Korena 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1955; dopisi, 
spisi, okrožnice, razglasi ObLO Korena 1952–1955; volilni imeniki 1954; seznam davčnih 
zavezancev 1954; delovodnik 1953–1955; indeks k delovodniku 1953–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Delovodnik za leto 1952 se nahaja v fondu KLO Korena.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Korena je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica, sedež pa je imel v Zg. Koreni. Obsegal 
je naselja: Jablance, Sp. Korena – del, Vinička vas, Zg. Korena, Zimica in Žikarce. S 
sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Korena 
ukinjen. Naselje Vinička vas je bilo priključeno k ObLO Lenart, vsa ostala naselja pa k 
ObLO Maribor Tezno. ObLO Lenart in ObLO Maribor Tezno sta sodila v okraj Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU 

Signatura: PAM/0486 

Kraj: Križevci pri Ljutomeru 
Količina: 6 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,8  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Delovodnik: KLO Križevci pri Ljutomeru 1949–1952, ObLO Križevci pri Ljutomeru 
1955; zaupni delovodnik 1953–1955; indeks k delovodniku 1952, 1954–1955; spisi, dopisi, 
okrožnice, navodila odsekov OLO Ljutomer 1952–1955; spisi, dopisi Vojnega odseka 
Ljutomer 1952–1955; seznami davkoplačevalcev 1953–1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda vsebuje tudi delovodnik KLO Križevci pri Ljutomeru 1949–1952. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Križevci pri Ljutomeru je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega 
zakona o ljudskih odborih. Sodil je k okraju Ljutomer. ObLO Križevci pri Ljutomeru je 
obsegal naselja: Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Iljaševci, Grabe, Ključarovci pri 
Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru, Kokoriči, Logarovci, Lukavci, Zasadi, Stara Nova vas 
in Vučja vas. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil 
ObLO Križevci pri Ljutomeru ukinjen. Vsa naselja so bila priključena k ObLO Ljutomer, ta 
pa v okraj Murska Sobota.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR KRIŽEVCI V PREKMURJU 

Signatura: PAM/0487 

Kraj: Križevci  
Količina: 11 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952, sveta za prosveto in kulturo 1952, o prevzemu del KLO 1952; dopisi, 
spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice 
ObLO Križevci v Prekmurju 1952–1955; delovodnik 1952–1954; zaupni delovodnik 1950–
1953; indeks k delovodniku 1952, 1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat fonda: Gradivo fonda vsebuje tudi zaupni delovodnik KLO Kančevci 1950–1952. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Križevci v Prekmurju je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega 
zakona o ljudskih odborih. Sodil je k okraju Murska Sobota. Obsegal je naselja: 
Domanjševci/Domonkosfa, Ivanovci, Kančevci, Košarovci, Križevci, Kukeč, Lončarovci in 
Panovci. Leta 1955 je bil sprejet nov Zakon o območjih okrajev in občin v LRS. ObLO 
Križevci v Prekmurju je bil ukinjen. Naselji Domanjševci/Domonkosfa in Križevci sta bili 
priključeni k ObLO Petrovci - Šalovci, naselja Ivanovci, Kančevci, Kukeč, Lončarevci in 
Panovci k ObLO Martjanci in naselje Košarovci k ObLO Murska Sobota. ObLO Petrovci - 
Šalovci, ObLO Martjanci in ObLO Murska Sobota so sodili v okraj Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR LENART  

Signatura: PAM/0488 

Kraj: Lenart v Slovenskih goricah 
Količina: 331 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1954–1961 
Tekoči metri: 33,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1954–1955, sveta za komunalo, sveta za gospodarstvo 1954–1955, sveta za 
kulturo in prosveto 1954, zbora volilcev 1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov 
OLO Maribor okolica 1954–1955; dopis, spisi, okrožnice ObLO Lenart 1954–1955; spisi po 
klasifikacijskem načrtu 1956–1961; delovodnik 1957–1958; zaupni delovodnik 1955; indeks 
k delovodniku 1955, 1957–1958.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je do leta 1955 urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine 
so posebej ločene. Večina gradiva med letoma 1956 in 1961 je urejenega v okviru 
posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Lenart leta 1979. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Lenart v Slovenskih goricah je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi 
Splošnega zakona o ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica, obsegal pa je 
naselja: Jurovski Dol – del, Partinje – del, Radehova, Sp. Porčič – del, Sp. Žerjavci, Lenart v 
Slovenskih goricah, Šetarova, Varda – del, Lormanje, Zamarkova in Zg. Žerjavci. Z novim 
Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se je ObLO Lenart v Slovenskih 
goricah preimenoval v ObLO Lenart. Priključili so mu celotna naselja Jurovski Dol, 
Partinje, Sp. Porčič, Varda ter naselja: Andrenci – del, Peščeni Vrh, Brengova, Cenkova, 
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Vanetina, Cerkvenjak, Kadrenci, Stanetinci, Cogetinci, Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh, 
Komarnica, Čagona, Črmljenšak, Dražen Vrh – del, Bačkova – del, Drvanja, Gočova, Ihova, 
Kremberk, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Ledinek, Lokavec, Malna, Močna, Nadbišec, 
Osek, Rogoznica, Rožengrunt, Selce, Smolinci – del, Sp. Ročica, Sp. Senarska, Sp. Voličina, 
Sp. Verjane, Sp. Gasteraj, Srednji Gasteraj, Straže, Gradišče v Slovenskih goricah (Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah), Benedikt v Slovenskih goricah, Obrat, Ženjak, Negovski Vrh, 
Sv. Trije kralji v Slovenskih goricah, Štajngrova, Trstenik, Ločki Vrh, Stara Gora, Trotkova, 
Vinička vas, Gradenšak, Zavrh, Froleh, Krivi Vrh, Zg. Ročica, Zg. Senarska, Zg. Ščavnica, 
Zg. Voličina, Zg. Verjane, Zg. Gasteraj, Zg. Porčič, Žiče, Dolge Njive, Žitence in Župetinci – 
del. Leta 1963 je bil ObLO Lenart ukinjen, ustanovljen je bil SO Lenart.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR LENDAVA 

Signatura: PAM/0489 

Kraj: Lendava/Lendva  
Količina: 405 arhivskih škatel, 40 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1962 
Tekoči metri: 41,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut 1955; zapisniki: sej 1958, svetov za notranje zadeve in splošno upravo, družbeni 
plan in finance, komunalne in stanovanjske zadeve, delo, šolstvo, socialno varstvo 1956–
1961, kmetijstvo in gozdarstvo 1955–1962, gospodarstvo 1952–1957, zdravstvo 1955–1961, 
prosveto in kulturo 1953, 1956–1962, blagovni promet in turizem 1957–1962, obrt in 
industrijo 1957–1961, telesno vzgojo 1959–1961, varstvo družine 1956–1960, zbora volilcev 
1958–1960, zbora proizvajalcev in občinskega zbora 1958–1961, upravnega odbora 
zdravstvenega doma in lekarne Lendava 1955–1961, urbanističnih agrarnih skupnosti 1956, 
krajevnih odborov 1957–1959; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska 
Sobota 1953–1955; dopisi, spisi, okrožnice LOMO in ObLO Lendava 1953–1955; spisi po 
klasifikacijskem načrtu 1956–1961; sodnik za prekrške Lendava: spisi 1955–1961, 
delovodnik 1961, indeks 1956–1959, 1961; volilni imeniki 1952; seznam vojaških 
obveznikov 1952; delovodnik in indeks 1952–1961. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda med letoma 1953 in 1955 je urejeno po delovodnih številkah, 
gradivo med letoma 1956 in 1961 je urejeno v okviru posameznega klasifikacijskega znaka. 
Nekatere vsebine so posebej ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Lendava leta 1969. 

Historiat ustvarjalca: LOMO Lendava, ki je bil ustanovljen leta 1952 in je sodil k okraju Murska 
Sobota, je obsegal naselja: Banuta/Bánuta, Čentiba/Csente, Dolga vas/Hosszúfalu, 
Dolgovaške Gorice/Hossúfaluhegy, Dolina/Völgyifalu, Dol. Lendava/Alsólendva, 
Lendavske Gorice/Lendvahegy, Trimlini/Hármasmalom, Dol. Lakoš/Alsólakos, Mostje/ 
Hidvég, Benica, Petišovci/Petesháza, Pince/Pince in Pince Marof/Pince Major. Leta 1955 je 
na podlagi Zakona o območjih okrajev in občin LRS pričel delovati ObLO Lendava. 
Priključili so mu naselja: Brezovec – del, Brezovica, Dobrovnik/Dobronak, Gaberje/ 

Gyertyános, Genterovci/Göntérháza, Gomilica, Gor. Lakoš/Felsőlakos, Hotiza, Kamovci/ 

Kámaháza, Kapca / Kapca, Kobilje, Kot / Kót, Mala Polana, Nedelica, Radmožanci/ Radamos, 
Renkovci, Strehovci, Turnišče, Velika Polana in Žitkovci/Zsitkóc. Leta 1963 je bil ObLO 
Lendava ukinjen, vsa naselja so bila priključena k SO Lendava. 
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR LJUTOMER 

Signatura: PAM/0491 

Kraj: Ljutomer 
Količina: 57 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1961 
Tekoči metri: 5,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1953, 1955, sveta za prosveto in kulturo 1953–1955, sveta za 
komunalne zadeve 1955, socialnega sveta 1953, 1955, sveta za družbeni plan in finance, 
zborov volilcev 1952–1953, 1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Ljutomer 
1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice LOMO in ObLO Ljutomer 1952–1955; popis prebivalstva 
1953; gradbene zadeve in dovoljenja 1952–1961; socialno skrbstvo: spisi 1956, 1959, 1961; 
delovodnik 1952–1960; indeks k delovodniku 1952–1953, 1955, 1958. 

Sistem ureditve: Spisi med letoma 1952 in 1955 so urejeni po delovodnih številkah, gradbene 
zadeve so urejene kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Ljutomer leta 1977. 

Historiat ustvarjalca: LOMO Ljutomer je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Zakona o razdelitvi 
LRS na mesta, okraje in občine. Sodil je k okraju Ljutomer. Obsegal je naselja: Babinci, 
Cven, Cuber, Gresovščak, Železne Dveri, Sp. Kamenščak, Krapje, Ljutomer, Mota, 
Noršinci, Nunska Graba, Presika, Pristava, Radomerje, Radomerščak, Rinčetova Graba, 
Podgradje, Slamnjak in Stročja vas. Na podlagi Zakona o območjih okrajev in občin v LRS 
iz leta 1955 se je LOMO Ljutomer preimenoval v ObLO Ljutomer, od tega leta dalje je sodil 
v okraj Murska Sobota. Istočasno se je ObLO Ljutomer povečal, priključili so mu naselja: 
Berkovski Prelogi, Boreci, Branoslavci, Vidanovci, Vogričevci, Bučečovci, Bunčani, 
Cezanjevci, Desnjak, Gibina, Globoka, Kopriva, Šprinc, Bodislavci, Godemarci, Banovci, 
Grlava, Iljaševci, Ilovci, Zg. Kamenščak, Grabe pri Ljutomeru, Ključarovci pri Ljutomeru, 
Lukavci, Krištanci, Šalinci, Križevci pri Ljutomeru, Kuršinci, Sitarovci, Gajševci, Kokoriči, 
Logarovci, Mekotnjak, Zasadi, Jeruzalem, Plešivica, Precetinci, Radoslavci, Razkrižje, Stara 
Cesta, Dobrava, Stara Nova vas, Šafarsko, Veržej, Veščica in Vučja vas. Leta 1958 je bil 
sprejet Zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS. K ObLO Ljutomer 
so priključili naselja: Berkovci, Bolehnečici, Bučkovci, Drakovci in Moravci v Slovenskih 
goricah. Leta 1963 je bil ObLO Ljutomer ukinjen, ustanovljen je bil SO Ljutomer.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR LOVRENC NA POHORJU 

Signatura: PAM/0533 

Kraj: Lovrenc na Pohorju 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1953 in 
Vojaškega odseka Maribor okolica 1954–1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO 
Lovrenc na Pohorju 1952–1953; karakteristike vojaških obveznikov 1954; seznami izdanih 
potrdil 1953–1954; volilni imenik za naselje Puščava 1954; delovodnik in zaupni 
delovodnik 1953; indeks k delovodniku 1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  
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Historiat ustvarjalca: ObLO Lovrenc na Pohorju je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Splošnega 
zakona o ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica. Obsegal je naselja: Činžat, 
Kumen, Puščava, Rdeči Breg – del, Recenjak, Ruta in Lovrenc na Pohorju. S sprejetjem 
novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Lovrenc na 
Pohorju ukinjen, vsa naselja so bila priključena k ObLO Ruše, ta pa v okraj Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MAČKOVCI 

Signatura: PAM/0492 

Kraj: Mačkovci 
Količina: 5 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952; osebni podatki o odbornikih; dopisi, spisi, okrožnice, navodila 
odsekov OLO Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila, odločbe ObLO 
Mačkovci 1952–1955; gradbena dovoljenja 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko – v posameznih ovojih so 
zadeve z isto vsebino. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Mačkovci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Murska Sobota. Obsegal je naselja: Dankovci, Kuštanovci, 
Mačkovci, Moščanci, Otovci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas. Leta 1955 je bil sprejet 
nov Zakon o območjih okrajev in občin v LRS. ObLO Mačkovci je bil ukinjen. Naselja 
Dankovci, Kuštanovci, Mačkovci, Moščanci, Pečarovci, Poznanovci in Prosečka vas so bila 
priključena k ObLO Murska Sobota, naselje Otovci pa k ObLO Grad. ObLO Murska Sobota 
in ObLO Grad sta spadala v okraj Murska Sobota. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MALEČNIK 

Signatura: PAM/0493 

Kraj: Malečnik 
Količina: 6 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; spisi, dopisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor 
okolica in Vojnega odseka Maribor 1952–1955; spisi, dopisi, okrožnice, navodila ObLO 
Malečnik 1952–1955; seznami in karakteristike vojaških nabornikov 1953–1955; gradbena 
dovoljenja 1952–1955; delovodniki 1952–1955; indeks k delovodniku 1952–1953, 1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, zapisniki so posebej ločeni v 
ovitku. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal ObLO Maribor Center leta 1961. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Malečnik je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica. Obsegal je naselja: Celestrina, Hrenca, 
Malečnik, Metava, Nebova, Trčova in Vodole. S sprejetjem novega Zakona o območjih 
okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Malečnik ukinjen. Vsa naselja so bila 
priključena k ObLO Maribor Center, ta pa v okraj Maribor.  



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 298 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR CENTER 

Signatura: PAM/0494 

Kraj: Maribor 
Količina: 1304 arhivskih škatel, 9 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1965 
Tekoči metri: 131,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statuti 1955–1956, 1958, 1962–1963; zapisniki: sej 1955–1963, občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev 1956–1963, zbora volilcev 1957–1961, šolskih odborov OŠ 1961–1962; 
zapisniki svetov za: stanovanjske zadeve, zdravstvo, prosveto in kulturo, komunalne in 
gradbene zadeve, splošno upravo 1955–1964, turizem in gostinstvo 1956–1964, gradnje in 
urbanizem 1957–1963, varstvo družine 1957–1961, socialno varstvo 1956–1959, šolstvo 
1958–1963, industrijo in obrt, blagovni promet in turizem, družbeni plan in finance 1956–
1963, kmetijstvo in gozdarstvo, delo, gradnje in urbanizem 1957–1963, gospodarstvo 1955–
1956; seznami gospodarskih organizacij po panogah 1955–1957; zaključni računi 
gospodarskih organizacij, šol, vrtcev 1955–1962; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov 
OLO Maribor 1955; spisi po klasifikacijskem načrtu 1956–1961; načrt gospodarskega in 
družbenega razvoja za obdobje 1961–1965; spisi sodnikov za prekrške: Maribor Center 
1955–1960, Šentilj 1955–1958, Košaki 1955; delovodnik 1955–1961; indeks k delovodniku 
1954–1960.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda za leto 1955 je urejeno po delovodnih številkah, gradivo med 
letoma 1956 in 1961 je urejeno v okviru posameznega klasifikacijskega znaka. Nekatere 
vsebine so posebej ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Maribor Center leta 1968, sledilo je več dopolnitev.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Maribor Center je bil ustanovljen leta 1955 na podlagi Zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS. Sodil je k okraju Maribor, obsegal pa je: k. o. Grajska 
Vrata z naseljem Maribor – del, k. o. Grajski Marof z naseljem Maribor – del, k. o. Koroška 
Vrata z naseljem Maribor – del, k. o. Krčevina – del z naselji Maribor – del, Počehova – del, 
Ribniško selo, Vinarje, Za Kalvarijo, k. o. Maribor mesto z naseljem Maribor – del, k. o. 
Orešje z  naseljema Maribor – del in Meljski Hrib, k. o. Bresternica  z naseljem Bresternica, 
k. o. Celestrina z naseljem Celestrina, k. o. Grušova z naseljem Grušova, k. o. Hrenca z 
naseljem Hrenca, k. o. Jelovec z naseljem Jelovec, k. o. Kamnica z naseljem Kamnica, k. o. 
Malečnik z naseljem Malečnik, k. o. Mali Rošpoh z naseljem Rošpoh – del, k. o. Metava z 
naseljem Metava, k. o. Morski Jarek z naseljem Rošpoh – del, k. o. Nebova z naseljem 
Nebova, k. o. Rošpoh z naseljem Rošpoh – del, k. o. Ruperče z naseljem Ruperče, k. o. 
Srednje z naseljem Srednje, k. o. Sv. Križ z naseljem Gaj nad Mariborom, k. o. Šober z 
naseljem Šober, k. o. Trčova z naseljem Trčova, k. o. Vodole z naseljem Vodole in k. o. Zg. 
Slemen z naseljem Zg. Slemen. Leta 1958 sta se iz ObLO Maribor Center odcepila k. o. 
Grušova z naseljem Grušova in k. o. Ruperče z naseljem Ruperče ter se priključila k ObLO 
Maribor Košaki; prav tako so se izločili k. o. Jelovec z naseljem Jelovec, k. o. Srednje z 
naseljem Srednje, k. o. Sv. Križ z naseljem Gaj nad Mariborom, k. o. Šober z naseljem Šober 
in k. o. Zg. Slemen z naseljem Zg. Slemen ter se priključili k ObLO Ruše. Leta 1960 sta bila 
na podlagi Zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS odpravljena 
ObLO Maribor Košaki in ObLO Ruše; k ObLO Maribor Center so bili priključeni: k. o. 
Košaki z naseljema Košaki in Maribor – del, k. o. Pekel z naseljema Pekel in Maribor – del, 
k. o. Počehova z naseljema Počehova – del in Maribor – del, k. o. Ceršak z naseljema Ceršak 
in Kozjak pri Ceršaku, k. o. Ciringa z naseljem Ciringa, k. o. Cirknica z naseljem Cirknica, 
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k. o. Dol. Počehova z naseljem Dol. Počehova, k. o. Dragučova z naseljem Dragučova, k. o. 
Dražen Vrh – del z naseljem Dražen Vrh – del, k. o. Flekušek z naseljema Flekušek in 
Slatenik – del, k. o. Gačnik z naseljem Gačnik, k. o. Gerečja vas z naseljema Črešnjevec ob 
Dravi in Fala – del, k. o. Gradišče z naseljem Gradišče na Kozjaku, k. o. Gradiška z naseljem 
Gradiška, k. o. Grušena z naseljem Grušena, k. o. Grušova z naseljem Grušova, k. o. 
Janževa Gora z naseljem Janževa Gora, k. o. Jareninski Dol z naseljem Jareninski Dol, k. o. 
Jareninski Vrh z naseljem Jareninski Vrh, k. o. Jedlovnik z naseljem Jedlovnik, k. o. Jelenče 
z naseljema Jelenče in Pesnica pri Mariboru – del, k. o. Jelovec z naseljem Jelovec, k. o. 
Kaniža z naseljem Kaniža, k. o. Kozjak z naseljem Kozjak nad Pesnico, k. o. Kresnica z 
naseljema Kresnica in Stara Gora pri Šentilju, k. o. Kušernik z naseljem Kušernik, k. o. 
Ložane z naseljem Ložane, k. o. Pernica z naseljem Pernica, k. o. Pesnica z naseljem 
Pesnica, k. o. Pesniški Dvor z naseljem Pesniški Dvor, k. o Plač z naseljem Plač, k. o. 
Plintovec z naseljem Plintovec, k. o. Ploderšnica z naselji Jurjevski Dol, Ploderšnica in Zg. 
Gradišče, k. o. Počenik z naseljem Počenik, k. o. Podigrac z naseljem Podigrac, k. o. Polička 
vas z  naseljem Polička vas, k. o. Ranca z naseljema Ranca in  Pesnica  pri  Mariboru – del, 
k. o. Ročica z naseljem Ročica, k. o. Ruperče z naseljem Ruperče, k. o. Selnica ob Muri z 
naseljem Selnica ob Muri, k. o. Sladki Vrh z naselji Sladki Vrh, Svečane in Vranji Vrh, k. o. 
Slatina z naseljem Slatina, k. o. Slatinski Dol z naseljem Slatinski Dol, k. o. Sp. Selnica z 
naseljem Sp. Selnica, k. o. Sp. Velka z naseljem Sp. Velka, k. o. Sp. Dobrenje z naseljem Sp. 
Dobrenje, k. o. Sp. Hlapje z naseljema Mali Dol – del in Sp. Hlapje, k. o. Sp. Vrtiče z 
naseljem Sp. Vrtiče, k. o. Sp. Boč z naseljem Sp. Boč, k. o. Sp. Jakobski Dol z naseljem Sp. 
Jakobski Dol, k. o. Sp. Slemen z naseljem Sp. Slemen, k. o. Srebotje z naseljem Srebotje, k. o. 
Svečina z naseljem Svečina, k. o. Sv. Križ z naseljem Gaj nad Mariborom, k. o. Šentilj v 
Slovenskih goricah  z naseljem Šentilj v Slovenskih goricah, k. o. Šober  z  naseljem Šober, 
k. o. Šomat z naseljem Šomat, k. o. Špičnik z naseljem Špičnik, k. o. Štrihovec z naseljem 
Štrihovec, k. o. Trate z naseljem Trate, k. o. Vajgen z naseljem Vajgen, k. o. Veliki Boč z 
naseljem Veliki Boč, k. o. Vosek z naseljem Vosek – del, k. o. Vršnik z naseljem Vršnik, k. o. 
Vukovje z naseljema Vosek – del in Vukovje, k. o. Vukovski Dol z naseljem Vukovski Dol, 
k. o. Vukovski Vrh z naseljem Vukovski Vrh, k. o. Vurmat – del z  naseljem Vurmat – del, 
k. o. Zg. Kungota z naseljem Zg. Kungota, k. o. Zg. Selnica z naseljem Zg. Selnica, k. o. Zg. 
Velka z naseljem Zg. Velka, k. o. Zg. Dobrenje z naseljem Zg. Dobrenje, k. o. Zg. Hlapje z 
naseljema Mali Dol – del in Zg. Hlapje, k. o. Zg. Vrtiče z naseljem Zg. Vrtiče, k. o. Zg. Boč z 
naseljem Zg. Boč, k. o. Zg. Jakobski Dol z naselji Drankovec, Slatenik – del in Zg. Jakobski 
Dol ter k. o. Zg. Slemen z naseljem Zg. Slemen. Leta 1963 je bil ObLO Maribor Center 
ukinjen, ustanovljen je bil SO Maribor Center.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR KOŠAKI 

Signatura: PAM/0495 

Kraj: Maribor 
Količina: 319 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1960 
Tekoči metri: 32 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut 1957; zapisniki: sej 1955–1960, svetov za kmetijstvo in gozdarstvo, šolstvo, 
kulturo in prosveto, delo in delovna razmerja, splošno upravo in notranje zadeve, socialno 
politiko in zdravstvo 1955–1960, družbeni plan in proračun 1956–1957, varstvo matere in 
otroka 1955–1957, gospodarstvo, za komunalne in stanovanjske zadeve 1955–1959, finance 
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in družbeni plan 1957–1959, krajevnih odborov 1958, občinskega zbora in zbora 
proizvajalcev 1958–1960; spisi sodnika za prekrške 1960; dopisi, spisi, okrožnice, navodila 
odsekov OLO Maribor 1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Maribor Košaki 1955; spisi po 
klasifikacijskem načrtu 1956–1960; gradbene zadeve in gradbena dovoljenja 1955–1960; 
volilni imeniki 1957; spisi Krajevnega urada Šentilj 1960; skrbstveni spisi 1955–1960; 
delovodniki 1955–1960; indeks k delovodniku 1955–1959; vpisniki socialnoskrbstvenih 
zadev: za Maribor Košaki 1955–1956, za Šentilj in Košake 1956–1958; delovodnik 
socialnoskrbstvenih spisov 1955–1958. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda za leto 1955 je urejeno po delovodnih številkah, gradivo med 
letoma 1956 in 1960 je urejeno v okviru posameznega klasifikacijskega znaka. Nekatere 
vsebine so posebej ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda sta predala SO Maribor leta 1981 in Občina Maribor leta 1998. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Maribor Košaki je bil ustanovljen leta 1955 na podlagi Zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS. Sodil je k okraju Maribor, obsegal je: k. o. Košaki z 
naseljema Maribor – del in Košaki, k. o. Krčevina – del z naseljema Maribor – del in 
Počehova – del, k. o. Pekel z naseljema Maribor – del in Pekel, k. o. Počehova z naseljema 
Maribor – del in Počehova – del, k. o. Ciringa z naseljem Ciringa, k. o. Dol. Počehova z 
naseljem Dol. Počehova, k. o. Dragučova z naseljem Dragučova, k. o. Flekušek z naseljema 
Flekušek in Slatenik – del, k. o. Gačnik z naseljem Gačnik, k. o. Gradiška z naseljem 
Gradiška, k. o. Grušena z naseljem Grušena, k. o. Jedlovnik z naseljem Jedlovnik, k. o. 
Jelenče z naseljem Jelenče, k. o. Jurski Vrh z naseljem Jurski Vrh, k. o. Kozjak z naseljem 
Kozjak nad Pesnico, k. o. Kušernik z naseljem Kušernik, k. o. Ložane  z  naseljem  Ložane, 
k. o. Pernica z naseljem Pernica, k. o. Pesnica z naseljem Pesnica, k. o. Pesniški Dvor z 
naseljem Pesniški Dvor, k. o. Plač z naseljem Plač, k. o. Plintovec z naseljem Plintovec, k. o. 
Podigrac z naseljem Podigrac, k. o. Ranca z naseljem Ranca, k. o. Slatina z naseljem Slatina, 
k. o. Slatinski Dol z naseljem Slatinski Dol, k. o. Sp. Dobrenje z naseljem Sp. Dobrenje, k. o. 
Sp. Vrtiče z naseljem Spodnje Vrtiče, k. o. Sp. Jakobski Dol – del z naseljem Sp. Jakobski 
Dol – del, k. o. Svečina z naseljem Svečina, k. o. Špičnik z naseljem Špičnik, k. o. Vosek z 
naseljem Vosek – del, k. o. Vršnik z naseljem Vršnik, k. o. Vukovje z naseljema Vukovje in 
Vosek – del, k. o. Zg. Kungota z naseljem Zg. Kungota in k. o. Zg. Vrtiče z naseljem Zg. 
Vrtiče. Leta 1958 so na osnovi Zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v 
LRS k ObLO Maribor Košaki priključili k. o. in naselja iz ukinjenega ObLO Šentilj: k. o. 
Ceršak z naseljema Ceršak in Kozjak pri Ceršaku, k. o. Cirknica z naseljem Cirknica, k. o. 
Dražen Vrh – del z naseljem Dražen Vrh – del, k. o. Grušova z naseljem Grušova, k. o. 
Jareninski Dol  z  naseljem  Jareninski Dol, k. o. Jareninski Vrh z  naseljem Jareninski Vrh, 
k. o. Kresnica z naseljema Kresnica in Stara Gora pri Šentilju, k. o. Ploderšnica z naselji 
Jurjevski Dol, Ploderšnica in Zg. Gradišče, k. o. Počenik z naseljem Počenik, k. o. Polička 
vas z naseljem Polička vas, k. o. Polički Vrh z naseljem Polički Vrh, k. o. Ročica z naseljem 
Ročica, k. o. Ruperče z naseljem Ruperče, k. o. Selnica ob Muri z naseljem Selnica ob Muri, 
k. o. Sladki Vrh z naselji Sladki Vrh, Svečane, Vranji Vrh, k. o. Sp. Velka z naseljem Sp. 
Velka, k. o. Sp. Hlapje z naseljema Sp. Hlapje in Mali Dol – del, k. o. Sp. Jakobski Dol – del 
z naseljem Sp. Jakobski Dol – del, k. o. Srebotje z naseljem Srebotje, k. o. Šentilj v 
Slovenskih goricah z naseljem Šentilj v Slovenskih  goricah, k. o. Šomat z naseljem Šomat, 
k. o. Štrihovec z naseljem Štrihovec, k. o. Trate z naseljem Trate, k. o. Vajgen z naseljem 
Vajgen, k. o. Vukovski Dol z naseljem Vukovski Dol, k. o. Vukovski Vrh z naseljem 
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Vukovski Vrh, k. o. Zg. Velka z naseljem Zg. Velka, k. o. Zg. Dobrenje z naseljem Zg. 
Dobrenje, k. o. Zg. Hlapje z naseljema Zg. Hlapje in Mali Dol – del ter k. o. Zg. Jakobski dol 
z naselji Drankovec, Slatenik – del in Zg. Jakobski Dol. Leta 1960 je bil ObLO Maribor 
Košaki ukinjen, vsa naselja pa so bila priključena k ObLO Maribor Center.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR TABOR 

Signatura: PAM/0496 

Kraj: Maribor 
Količina: 632 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1965 
Tekoči metri: 63,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut 1956; zapisniki: sej 1955–1961, sveta za varstvo družine, za varstvo matere in 
otroka, za zdravstvo, za socialno skrbstvo 1955–1961, za socialno varstvo, za splošno 
upravo 1957, za gospodarstvo, za komunalne in gradbene zadeve, za kmetijstvo in 
gozdarstvo, za delo in delovna razmerja 1955–1959, za finance 1956–1962, za stanovanjske 
zadeve 1955–1957, krajevnih odborov 1956–1957, zbora volilcev 1957, zbora proizvajalcev 
in občinskega zbora 1959–1960, stanovanjske komisije 1955–1958; register prebivalstva 
1961; volilni imeniki 1958–1963; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor 
1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Maribor Tabor 1955; spisi po klasifikacijskem načrtu 
1956–1961; Gozdni sklad Ruše: spisi, načrti, okrožnice, poročila, dopisi 1955–1965; zaključni 
računi delovnih organizacij, šol, vrtcev 1956–1964; načrti in poročila delovnih organizacij 
1957–1965; delovodnik 1955–1964; zaupni delovodnik 1956–1961; indeks k delovodniku 
1955–1956, 1958, 1963–1964. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda za leto 1955 je urejeno po delovodnih številkah, gradivo med 
letoma 1956 in 1961 je urejeno v okviru posameznega klasifikacijskega znaka. Nekatere 
vsebine so posebej ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Maribor v letih 1971, 1983 in 1990. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Maribor Tabor je bil ustanovljen leta 1955 na osnovi Zakona o območjih 
okrajev in občin v LRS. Sodil je k okraju Maribor, obsegal je: k. o. Pekre – del z naseljem 
Maribor – del, k. o. Razvanje – del z naseljema Maribor – del in Razvanje, k. o. Sp. Radvanje 
z naseljem Maribor – del, k. o. Studenci z naseljem Maribor – del, k. o. Sv. Magdalena – del 
z naseljem Maribor – del, k. o. Zg. Radvanje z naseljem Maribor – del, k. o. Hrastje z 
naseljem Hrastje, k. o. Limbuš z naseljema Maribor – del in Limbuš, k. o. Pekre – del z 
naseljem Pekre in k. o. Vrhov Dol – del z naseljem Vrhov Dol – del. Leta 1960 so na osnovi 
Zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS k ObLO Maribor Tabor 
priključili: k. o. Bistrica pri Limbušu z naseljem Bistrica pri Limbušu, k. o. Bistrica pri 
Rušah z naseljema Bezena – del in Bistrica pri Rušah, k. o. Činžat z naseljema Činžat in Fala 
– del, k. o. Kumen z naseljem Kumen, k. o. Laznica z naseljem Laznica, k. o. Lobnica z 
naseljema Lobnica – del in Log, k. o. Rdeči Breg – del z naseljema Puščava in Rdeči Breg – 
del, k. o. Recenjak z naseljem Recenjak, k. o. Ruše z naselji Bezena – del, Lobnica – del in 
Ruše, k. o. Ruta z naseljema Fala – del in Ruta, k. o. Smolnik z naseljem Smolnik, k. o. Sv. 
Lovrenc na Pohorju z naseljem Lovrenc na Pohorju in k. o. Vrhov Dol z naseljem Vrhov 
Dol. ObLO Maribor Tabor je bil ukinjen leta 1963, ustanovljen je bil SO Maribor Tabor. 
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MARIBOR TEZNO 

Signatura: PAM/0497 

Kraj: Maribor 
Količina: 614 arhivskih škatel, 35 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1953–1961 
Tekoči metri: 62,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sveta za: kmetijstvo in gozdarstvo, komunalne zadeve, stanovanjske zadeve 
1956–1958, 1960, splošno upravo in notranje zadeve 1956–1961, prosveto, kulturo in telesno 
vzgojo, šolstvo, socialno varstvo, delo, varstvo družine 1957–1958, družbeni plan in finance 
1957–1961, gospodarstvo 1956–1958, zdravstvo 1957–1958, 1960, industrijo in obrt, blagovni 
promet in turizem 1960–1961; zapisniki: sej upravnih odborov različnih podjetij, šol, vrtcev 
1960, sklada za varstvo otrok 1956–1959, občinskih zborov 1959–1960; zapisniki komisije 
za: volitve, gospodarstvo, predpise in organizacijska vprašanja 1956, nacionalizacijo, 
štipendije, šolske mlečne kuhinje, pomoč odpuščenim iz zapora, varstvo reda in miru, 
odlikovanja, prometno in požarno varnost, organizacijo letovanja otrok 1959–1960; dopisi, 
spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor 1955; spisi po klasifikacijskem načrtu 
1956–1961; gradbeni načrti in dovoljenja 1955–1961; volilni imeniki za Starše 1953, 1957; 
seznami nezakonskih otrok; delovodnik 1956–1961; indeks k delovodniku 1957, 1959. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda za leto 1955 je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so 
posebej ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda sta predala SO Maribor leta 1990 in Občina Maribor leta 1998. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Maribor Tezno je bil ustanovljen leta 1955 na osnovi Zakona o območjih 
okrajev in občin v LRS. Sodil je v okraj Maribor, obsegal pa je: k. o. Pobrežje z naseljem 
Maribor – del, k. o. Razvanje – del z naseljem Maribor – del, k. o. Sv. Magdalena – del z 
naseljem Maribor – del, k. o. Tezno z naseljem Maribor – del, k. o. Bohova z naseljema 
Bohova in Maribor – del, k. o. Ciglence z  naseljem Ciglence, k. o. Čreta  z naseljem Čreta, 
k. o. Dogoše z naseljema Dogoše in Maribor – del, k. o. Hočko Pohorje z naseljem Hočko 
Pohorje, k. o. Jablance z naseljem Jablance, k. o. Loka z naseljema Loka in Rošnja, k. o. 
Pivola z naseljem Pivola, k. o. Polana z naseljem Polana, k. o. Radizel z naseljem  Radizel, 
k. o. Rogoza z naseljem Rogoza, k. o. Skoke – del z naseljema Dobrovce in Skoke, k. o. 
Slivnica z naseljem Slivnica pri Mariboru, k. o. Slivniško Pohorje z naseljema Planica – del 
in Slivniško Pohorje, k. o. Sp. Korena z naseljem Sp. Korena, k. o. Sp. Hoče z naseljem Sp. 
Hoče, k. o. Sp. Duplek z naseljem Sp. Duplek, k. o. Sv. Martin pri Vurbergu z naseljem 
Dvorjane, k. o. Sv. Miklavž z naseljem Miklavž na Dravskem polju, k. o. Završka vas z 
naseljem Zg. Duplek – del, k. o. Zimica z naseljem Zimica, k. o. Zrkovci z naseljema 
Maribor – del in Zrkovci, k. o. Zg. Korena z naseljem Zg. Korena, k. o. Zg. Hoče z naseljem 
Zg. Hoče, k. o. Zg. Duplek z naseljem Zg. Duplek – del in k. o. Žikarce – del z naseljem 
Žikarce. Leta 1957 so k ObLO Maribor Tezno priključili k. o. Starše z naseljem Starše, k. o. 
Vumpah z naseljem Vumpah in k. o. Zlatoličje z naseljem Zlatoličje, leta 1959 pa še: k. o. 
Fram z naseljem Fram, k. o. Gorica z naselji Brunšvik – del, Sp. Gorica in Zg. Gorica, k. o. 
Hotinja vas z naseljem Hotinja vas, k. o. Ješenca z naseljema Ješenca in Požeg, k. o. 
Kopivnik z naseljem Kopivnik, k. o. Loka z naseljem Loka pri Framu, k. o. Morje z naseljem 
Morje, k. o. Orehova vas z naseljem Orehova vas, k. o. Planica z naseljem Planica – del, k. o. 
Podova z naselji Brezula, Brunšvik – del in Podova, k. o. Prepolje z naselji Brunšvik – del, 
Prepolje in Trniče, k. o. Rače z naseljem Rače, k. o. Ranče z naseljem Ranče, k. o. Skoke z 
naseljem Dravski Dvor in k. o. Sv. Marjeta na Dravskem polju z naselji Brunšvik – del in 
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Marjeta na Dravskem polju. Leta 1963 je bil ObLO Maribor Tezno ukinjen, ustanovljen je 
bil SO Maribor Tezno.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MARTJANCI 

Signatura: PAM/0498 

Kraj: Martjanci 
Količina: 44 arhivskih škatel, 6 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1958 
Tekoči metri: 4,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1958, sveta za šolstvo 1954–1958, za gospodarstvo 1954–1958, za 
zdravstvo in socialno politiko 1954, za prosveto in kulturo 1954, 1958, za delovna razmerja 
1955–1956, za varstvo matere in otroka 1955, za socialno skrbstvo 1955, za socialno varstvo 
in varstvo družine, za komunalne in stanovanjske zadeve, za zdravstvo 1958, za družbeni 
plan in finance, za splošno upravo in notranje zadeve 1957–1958, zbora volilcev 1953–1958, 
zbora proizvajalcev 1957–1958, krajevnih odborov 1958; družbeni plan gospodarskega 
razvoja občine Martjanci za obdobje 1957–1961; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov 
OLO Murska Sobota 1952–1958; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Martjanci 1952–1958; 
gradbena dovoljenja 1952–1958; delovodnik 1952, 1954–1958.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini in kronološko. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Martjanci je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Murska Sobota, obsegal pa je naselja: Andrejci, Krnci, 
Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravci, Nemčavci, Noršinci, Sebeborci, Tešanovci in 
Vučja Gomila. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se 
je ObLO Martjanci povečal, priključili so mu naselja: Berkovci, Bogojina, Bukovnica, 
Čikečka vas/Csekefa, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanovci, Ivanjševci, Kančevci, Kukeč, 
Lončarovci, Panovci, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Ratkovci, Selo, 
Središče/Szerdahely in Suhi Vrh. Naselje Nemčavci je bilo priključeno k ObLO Murska 
Sobota. Leta 1958 je bil ObLO Martjanci ukinjen. Naselji Kukeč in Panovci sta bili 
priključeni k ObLO Petrovci - Šalovci, vsa ostala naselja pa k ObLO Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MEŽICA 

Signatura: PAM/0546 

Kraj: Mežica 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Slovenj Gradec 1952; dopis, spisi, 
okrožnice ObLO Mežica 1952. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah 

Historiat fonda: Gradivo fonda je bilo izločeno iz fonda Krajevni ljudski odbor Mežica.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Mežica je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Slovenj Gradec. Obsegal je naselja Lom, Meža onkraj 
(Onkraj Meže), Volinjak – del, Meža takraj, Sv. Jurij, Mežica in Plat. Leta 1955 je bil ObLO 
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Mežica ukinjen, vsa naselja so bila priključena k ObLO Črna pri Prevaljah v okraju 
Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MISLINJA 

Signatura: PAM/0534 

Kraj: Mislinja 
Količina: 18 arhivskih škatel, 5 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,9  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sveta za zdravstvo in socialno politiko 1952–1955, za gospodarstvo 1953–
1954, za prosveto in kulturo 1953–1954; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO 
Slovenj Gradec 1953–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Mislinja 1953–1955; seznami 
izdanih potrdil 1954; delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1952, 1954–1955.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Mislinja je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Slovenj Gradec, sedež pa je imel v Sv. Lenartu 
(Šentlenart). Že junija istega leta se je sedež ObLO prenesel v Mislinjo. Obsegal je naselja: 
Gor. Dolič, Kozjak, Št. Vid nad Valdekom (Završe), Mala Mislinja, Mislinjski Št. Ilj, Tolsti 
Vrh pri Mislinji, Velika Mislinja (Mislinja), Paka – del, Sp. Dolič – del, Dovže, Razborca, 
Straže (zaselek v Mislinji), Št. Ilj pod Turjakom, Sv. Lenart (Šentlenart; zaselek v Mislinji) in 
Završe. Leta 1955 je bil sprejet nov Zakon o območjih okrajev in občin v LRS. ObLO 
Mislinja je bil ukinjen. Vsa naselja so bila priključena k ObLO Slovenj Gradec v okraju 
Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/0499 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 45 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1956–1963 
Tekoči metri: 4,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut 1958; zapisniki: sej 1956, zbora volilcev 1957, sveta za družbeno planiranje in 
finance 1957, za splošno upravo in notranje zadeve 1957, za blagovni promet in turizem 
1957, za kmetijstvo in gozdarstvo 1956–1957, za gospodarstvo 1956, za stanovanjske zadeve 
1957, za industrijo in obrt 1957; gradbena dovoljenja 1956–1963; spisi po klasifikacijskem 
načrtu 1956–1957; delovodnik 1956–1957. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko na podlagi klasifikacijskih znakov.  

Historiat ustvarjalca: S sprejetjem Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je začel 
delovati ObLO Murska Sobota, h kateremu so sodila naselja: Bodonci, Bokrači, Borejci, 
Brezovci, Dankovci, Dolina, Gederovci, Gorica, Gradišče, Košarovci, Krajna, Kupšinci, 
Kuštanovci, Lemerje, Mačkovci, Markišavci, Moščanci, Murski Črnci, Murski Petrovci, 
Nemčavci, Beznovci, Pečarovci, Petanjci, Polana, Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, 
Puconci, Puževci, Rankovci, Satahovci, Sodišinci, Strukovci, Šalamenci, Tišina, Tropovci, 
Vanča vas, Vaneča in Zenkovci. Leta 1958 je bil sprejet Zakon o spremembah zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS. Teritorij ObLO Murska Sobota se je povečal, priključili so 
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mu naselja: Andrejci, Berkovci, Bogojina, Bukovnica, Cankova, Čikečka vas/Csekefa, Dolič, 
Dol. Slaveči, Domajinci, Fikšinci, Filovci, Fokovci, Gerlinci, Grad, Gor. Črnci, Gor. Slaveči, 
Ivanci, Ivanovci, Ivanjševci, Kančevci, Korovci, Kovačevci, Kramarovci, Krašči, Krnci, 
Kruplivnik, Kuzma, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Matjaševci, Mlajtinci, Moravci, 
Motovilci, Motvarjevci/Szentlászló, Noršinci, Nuskova, Ocinje, Otovci, Pertoča, 
Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva, Radovci, Ratkovci, Rogašovci, Ropoča, 
Sebeborci, Selo, Serdica, Skakovci, Sotina, Središče/Szerdahely, Jurij, Suhi Vrh, Tešanovci, 
Topolovci, Trdkova, Vadarci, Večeslavci, Vidonci in Vučja Gomila. Leta 1963 je bil ObLO 
Murska Sobota ukinjen, ustanovil se je SO Murska Sobota. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR OPLOTNICA 

Signatura: PAM/0500 

Kraj: Oplotnica 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej KLO Oplotnica, KLO Čadram, KLO Kebelj in KLO Prihova 1952, sej 
ObLO Oplotnica 1952–1955, zbora volilcev 1953, sveta za ljudsko zdravstvo in socialno 
politiko 1953, za prosveto in kulturo 1953; spisi, dopisi, okrožnice, navodila odsekov OLO 
Maribor okolica in ObLO Oplotnica 1952–1954; gradbena dovoljenja 1953–1954; načrt OŠ 
Oplotnica; delovodnik 1952–1954; indeks k delovodniku 1952–1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal ObLO Slovenska Bistrica leta 1961. Gradivo fonda vsebuje 
tudi zapisnik zadnje seje KLO Oplotnica, KLO Čadram, KLO Kebelj in KLO Prihova leta 
1952. Delovodnik iz leta 1952 se nahaja v fondu KLO Oplotnica.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Oplotnica je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica. Obsegal je naselja: Božje, Brezje, 
Kovaški Vrh, Zlakova, Koritno, Kebelj, Kot, Modrič, Nadgrad, Podgrad, Okoška Gora, 
Okoška vas, Čadram, Gorica, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Oplotnica, Straža, 
Ugovec, Zlogona Gora, Zlogona vas, Dobrova, Dobriška vas, Pobrež, Prihova, Razkovec in 
Zg. Grušovje. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil 
ObLO Oplotnica ukinjen. Vsa naselja so bila priključena k ObLO Slovenska Bistrica, ta pa v 
okraj Maribor. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR PEKRE - LIMBUŠ  

Signatura: PAM/0490 

Kraj: Limbuš 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1955; dopisi, 
spisi, okrožnice, navodila, odločbe ObLO Pekre - Limbuš 1952–1955; gradbena dovoljenja 
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1952–1955; delovodnik 1952–1955; zaupni delovodnik 1953–1955; indeks k delovodniku 
1952–1955; indeks k zaupnemu delovodniku 1952–1953. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Maribor leta 1968. Delovodnik za leto 1952 se nahaja 
tudi v fondu KLO Limbuš.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Pekre - Limbuš je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Splošnega zakona 
o ljudskih odborih. Sedež je imel v Limbušu, sodil pa je v okraj Maribor okolica. Obsegal je 
naselja: Hrastje, Laznica, Limbuš, Pekre in Vrhov Dol – del. Leta 1955 je bil sprejet nov 
Zakon o območjih okrajev in občin v LRS. ObLO Pekre - Limbuš je bil ukinjen. Naselja 
Vrhov Dol – del, Pekre, Limbuš in Hrastje so bila priključena k ObLO Maribor Tabor, 
naselje Laznica pa k ObLO Ruše. ObLO Maribor Tabor in ObLO Ruše sta sodila v okraj 
Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR PESNICA 

Signatura: PAM/0530 

Kraj: Ranca 
Količina: 11 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, zbora volilcev 1953–1955, sveta za gospodarstvo 1953–1955, 
sveta za komunalno dejavnost 1953, 1955, sveta za socialno skrbstvo 1953, šolskega sveta 
1953, stanovanjske komisije 1953, komisije za predvojaško vzgojo 1954, mandatno-
imunitetne komisije 1954, komisije za pospeševanje sadjarstva 1954; dopisi, spisi, 
okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1955 in Vojnega odseka Maribor 
okolica 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO Pesnica 1952–1955; delovodnik 
1952–1955; zaupni delovodnik 1954; indeks k delovodniku 1953–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal ObLO Maribor Center leta 1961. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Pesnica je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Spadal je v okraj Maribor okolica, sedež pa je imel v Ranci. Obsegal je 
naselja: Dol. Počehova, Jelenče, Pesniški Dvor, Ranca in Sp. Dobrenje. S sprejetjem novega 
Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Pesnica ukinjen, vsa 
naselja so bila priključena k ObLO Maribor Košaki, ta pa v okraj Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR PETROVCI - ŠALOVCI 

Signatura: PAM/0515 

Kraj: Šalovci, Gor. Petrovci 
Količina: 8 arhivskih škatel, 60 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955, 1960 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej, iniciativnega odbora, krajevnih in vaških odborov, zborov volilcev 1955; 
dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 1955; dopisi, spisi, 
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okrožnice ObLO Petrovci - Šalovci 1955; spisi po klasifikacijskem načrtu 1960; delovodnik 
1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je za leto 1955 urejeno po delovodnih številkah, spisi za leto 1960 so 
urejeni v okviru posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Petrovci - Šalovci je bil ustanovljen leta 1955 na osnovi Zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS. Sedež je imel v Šalovcih, obsegal pa je naselja: Adrijanci, 
Boreča, Budinci, Čepinci, Domanjševci/Domonkosfa, Gor. Petrovci, Hodoš/Hodos, 
Križevci, Krplivnik/Kapornak, Lucova, Dolenci, Markovci, Martinje, Neradnovci, Peskovci, 
Stanjevci, Šalovci, Šulinci in Ženavlje. Leta 1956 se je sedež občine iz Šalovcev prenesel v 
Gor. Petrovce. Leta 1958 se je območje ObLO Petrovci - Šalovci povečal, priključili so mu 
naselji Kukeč in Panovci. Leta 1963 je bil ObLO Petrovci - Šalovci ukinjen, vsa naselja so 
bila priključena k SO Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR PODGORJE 

Signatura: PAM/0539 

Kraj: Podgorje [Slovenj Gradec]  
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,1  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej in svetov 1952–1955; delovodniki 1953–1955; imenska in stvarna kazala 
1953–1955; načrt varstva gozdov 1954; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO 
Slovenj Gradec 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Podgorje 1952–1955.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah in ločeno v ovitke.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Podgorje je bil ustanovljen na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih. Sodil je v okraj Slovenj Gradec, obsegal pa je naselja: Graška Gora, Raduše – del, 
Podgorje, Sp. Razbor, Šmiklavž, Vodriž in Zg. Razbor. S sprejetjem novega Zakona o 
območjih okrajev in občin leta 1955 v LRS je bil ObLO Podgorje ukinjen. Vsa naselja so bila 
priključena k ObLO Slovenj Gradec, ta pa v okraj Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR POLANA 

Signatura: PAM/0520 

Kraj: Velika Polana 
Količina: 4 arhivske škatle, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, zbora volilcev 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila 
odsekov OLO Murska Sobota in Vojnega odseka Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, 
okrožnice, razglasi ObLO Polana 1952–1955; volilni imeniki 1953; delovodnik in zaupni 
delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1953–1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Polana je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Murska Sobota. Sedež je imel v Veliki Polani, obsegal pa 
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je naselja: Brezovica, Mala Polana in Velika Polana. S sprejetjem novega Zakona o območjih 
okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Polana ukinjen, vsa naselja so bila priključena 
k ObLO Lendava v okraju Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR POLJČANE 

Signatura: PAM/0528 

Kraj: Poljčane  
Količina: 169 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1958 
Tekoči metri: 16,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952, 1956, sveta za šolstvo, za gospodarstvo, za splošno upravo in 
notranje zadeve, za delo in delovne odnose, za socialno skrbstvo, za kmetijstvo, za 
družbeni plan in finance 1956; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor 
okolica 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Poljčane 1952–1955; spisi po 
klasifikacijskem načrtu 1956–1958; volilni imeniki 1952–1953; sodnik za prekrške: spisi 
1955–1957, indeks k delovodniku 1955; delovodnik 1952–1958; indeks k delovodniku 1952, 
1954–1957.  

Sistem ureditve: Gradivo med letoma 1953 in 1955 je urejeno po delovodnih številkah, nekatere 
vsebine so posebej ločene. Gradivo po letu 1955 je urejeno v okviru posameznega 
klasifikacijskega znaka.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Poljčane je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica, obsegal pa je naselja: Brezje, Križeča vas, 
Sp. Poljčane, Dolgi Vrh, Hošnica, Zg. Brežnica, Hrastovec, Krasna, Laporje, Lušečka vas, 
Globoko, Modraže, Novake, Maharska vas, Pekel, Sp. Brežnica, Ljubično, Lovnik, Poljčane, 
Čadramska vas, Stanovsko, Podboč, Studenice, Drumlažno, Jelšovec, Kočno, Vrhole, Levič, 
Razgor in Žabljek. Od leta 1955 je ObLO Poljčane sodil k okraju Maribor, leta 1958 pa je bil 
ukinjen. Vsa naselja so bila priključena k ObLO Slovenska Bistrica.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR PRAGERSKO 

Signatura: PAM/0502 

Kraj: Pragersko 
Količina: 13 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, gospodarskega sveta 1953–1955, komunalnega sveta 1952–
1954, sveta za zdravstvo in socialno politiko 1952–1955, za kulturo in prosveto 1953–1954; 
odloki 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–
1955; spisi, dopisi, okrožnice ObLO Pragersko 1952–1955; gradbena dovoljenja 1952–1955; 
delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Pragersko je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica. Obsegal je naselja: Sp. Gorica, Zg. 
Gorica, Pragersko, Sp. Polskava – del, Stražgonjci (Stražgonjca) in Stari Log. Leta 1955 je bil 
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sprejet nov Zakon o območjih okrajev in občin v LRS. ObLO Pragersko je bil ukinjen. 
Naselja Sp. Gorica, Zg. Gorica in Stražgonjci so bila priključena k ObLO Cirkovce, naselja 
Pragersko, Sp. Polskava – del in Stari Log pa k ObLO Slovenska Bistrica. ObLO Cirkovce je 
sodil v okraj Ptuj, ObLO Slovenska Bistrica pa v okraj Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR PROSENJAKOVCI 

Signatura: PAM/0503 

Kraj: Prosenjakovci/Pártosfalva 
Količina: 4 arhivske škatle, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, zbora volilcev 1953–1955, sveta za prosveto in zdravstvo 1953, 
gospodarskega sveta 1954; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 
1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Prosenjakovci 1952–1955; delovodnik 1951–1955; 
zaupni delovodnik 1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini ter kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda vsebuje tudi delovodnik KLO Prosenjakovci za leto 1951, ki pa ga 
fizično ni mogoče ločiti od delovodnika ObLO Prosenjakovci. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Prosenjakovci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Murska Sobota. Obsegal je naselja: Berkovci, Čikečka vas / 
Csekefa, Fokovci, Ivanjševci, Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/ 
Pártosfalva, Ratkovci, Selo in Središče/Szerdahely. Leta 1955 je bil sprejet nov Zakon o 
območjih okrajev in občin v LRS. ObLO Prosenjakovci je bil ukinjen. Vsa naselja so bila 
priključena k ObLO Martjanci v okraju Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR PUCONCI 

Signatura: PAM/0504 

Kraj: Puconci 
Količina: 6 arhivskih škatel, 5 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki zbora volilcev 1954–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO 
Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Puconci 1952–1955; delovodniki 
1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Puconci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Murska Sobota. Obsegal je naselja: Bokrači, Brezovci, 
Dolina, Gorica, Lemerje, Markišavci, Polana, Predanovci, Puconci, Šalamenci in Vaneča. S 
sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Puconci 
ukinjen, vsa naselja pa priključena k ObLO Murska Sobota v okraju Murska Sobota.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR RAČE 

Signatura: PAM/0505 

Kraj: Rače 
Količina: 208 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1959 
Tekoči metri: 21,2  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Osnutek statuta 1952, 1956; zapisniki: sej 1952–1959, zbora proizvajalcev 1957–1959, 
komisije za štipendije 1957–1959, sveta za varstvo družine 1957–1959, za šolstvo, prosveto 
in kulturo 1955–1958, za zaščito matere in otroka 1955–1957, za zdravstvo in socialno 
varstvo 1953, 1955–1959, za gospodarstvo, 1953, 1955–1959, za družbeni plan in finance 
1956–1959, za splošne in notranje zadeve 1958–1959, za kmetijstvo in gozdarstvo 1955–
1958, za komunalne in stanovanjske zadeve 1955–1957; dopisi, spisi, okrožnice, navodila 
odsekov OLO Maribor okolica, Vojnega odseka Maribor okolica in Vojnega odseka 
Maribor 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Rače 1952–1955; spisi Sodnika za 
prekrške Rače 1955; spisi po klasifikacijskem načrtu 1956–1959; gradbena dovoljenja 1952–
1959; delovodnik 1952–1959; zaupni delovodnik 1952; indeks k delovodniku 1953–1954, 
1956, 1958. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je do leta 1955 urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine 
so posebej ločene. Večji del gradiva med letoma 1956 in 1959 je urejenega v okviru 
posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Rače je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica, obsegal pa naselja: Brunšvik, Hotinja vas, 
Orehova vas, Brezula, Podova, Rače in Dobrovce – del. S sprejetjem novega Zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se je ObLO Rače povečal, priključili so mu 
naselja: Fram, Ješenca, Požeg, Kopivnik, Loka pri Framu, Morje, Planica – del, Ranče, 
Dravski Dvor in Marjeta na Dravskem polju. Naselje Dobrovce je bilo priključeno k ObLO 
Maribor Tezno. Od leta 1955 je ObLO Rače sodil k okraju Maribor. Leta 1957 so bila na 
podlagi Zakona o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS k ObLO Rače 
priključena naselja: Sp. Gorica, Zg. Gorica, Prepolje in Trniče. Leta 1959 je bil ObLO Rače 
ukinjen, vsa naselja so bila priključena k ObLO Maribor Tezno.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR RADENCI 

Signatura: PAM/0506 

Kraj: Radenci 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej ObLO Radenci 1952–1955, sveta za komunalo 1954–1955, gospodarstvo 
1952–1955; evidenca občinskih odbornikov 1952–1955; seznam članstva SZDL 1954; 
karakteristike in pozivi vojaških obveznikov 1952–1954; dopisi, spisi, okrožnice, navodila 
ObLO Radenci in Vojnega odseka Ljutomer 1952–1954; zaupni delovodnik 1954–1955; 
indeks k delovodniku 1953–1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Gor. Radgona leta 1975. Pri sejnih zapisnikih leta 1952 
se pojavlja tudi naziv ObLO Slatina Radenci.  
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Historiat ustvarjalca: ObLO Radenci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Ljutomer. Obsegal je naselja: Boračeva, Hrastje, Mota, 
Hrašenski Vrh, Rački Vrh, Kapelski Vrh, Sp. Kocjan, Zg. Kocjan, Murski Vrh, Murščak, 
Janžev Vrh, Ptujska Cesta, Žabjak, Petanjci – del, Kobilščak, Melanjski Vrh, Radenci, 
Radenski Vrh, Žrnova, Paričjak, Rihtarovci, Turjanci, Turjanski Vrh in Šratovci. Leta 1955 je 
bil sprejet nov Zakon o območjih okrajev in občin v LRS. ObLO Radenci je bil ukinjen. 
Naselje Petanjci je bilo priključeno k ObLO Murska Sobota, vsa ostala naselja pa k ObLO 
Gor. Radgona. ObLO Murska Sobota in ObLO Gor. Radgona sta sodila v okraj Murska 
Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR RADLJE OB DRAVI 

Signatura: PAM/0529 

Kraj: Radlje ob Dravi 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisnik seje vaškega odbora OF Vuhred 1952; sklepi sej OLO Slovenj Gradec 1954; 
pravilnik za poslovanje gostinskih obratov 1953; gospodarska ustanova »Komunalne 
storitve« Radlje ob Dravi: pravilnik in zapisnik seje upravnega odbora 1952; delovodnik 
KLO Radlje ob Dravi 1951–1952 in ObLO Radlje ob Dravi 1952–1955. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Radlje ob Dravi je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona 
o ljudskih odborih. Sodil je v okraj Slovenj Gradec, obsegal pa je naslednja naselja: 
Dobrava, Radlje ob Dravi, Orlica – del, Sp. Vižinga, Planina – del, Sv. Anton na Pohorju 
(zaselek), Sv. Trije Kralji (zaselek), Sv. Vid – del, Št. Janž pri Radljah (Suhi Vrh pri Radljah), 
Vuhred in Zg. Vižinga. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 
1955 se je ObLO Radlje ob Dravi povečal, priključili so mu naselja: Dravče, Mlake, Pernice, 
Gortina, Muta, Branik nad Muto, Podlipje, Sv. Primož na Pohorju, Brezovec, Šentjanž nad 
Dravčami in Vuzenica. Od leta 1955 je ObLO Radlje ob Dravi spadal v okraj Maribor. Leta 
1958 je bil sprejet nov Zakon o spremembah zakona o območjih okrajev in občin v LRS. 
Teritorij ObLO Radlje ob Dravi se je povečal, priključili so mu naselja: Brezni Vrh, Brezno, 
Javnik, Hudi Kot, Josipdol, Janževski Vrh, Kozji Vrh, Lehen na Pohorju, Podvelka, Radelca, 
Rdeči Breg – del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Sp. Kapla, Ožbalt, Vas in Zg. Kapla. Leta 
1963 je bil ObLO Radlje ob Dravi ukinjen, ustanovil se je SO Radlje ob Dravi.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR RAVNE NA KOROŠKEM 

Signatura: PAM/0532 

Kraj: Ravne na Koroškem 
Količina: 414 arhivskih škatel, 41 knjig, 32 

map 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1963 
Tekoči metri: 43 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1963, sveta za gospodarstvo, za prosveto, za ljudsko zdravstvo 1953–
1957, za kmetijstvo in gozdarstvo, za socialno skrbstvo, za šolstvo, za splošne zadeve, za 
zdravstvo, za telesno vzgojo, za družbeni plan in finance, za varstvo matere in otroka 
1956–1957, zbora stanovalcev in hišnih svetov 1960–1963, komisije za nacionalizacijo 1958–
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1960, zbora proizvajalcev 1957–1963; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO 
Slovenj Gradec 1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Ravne na Koroškem 1955; spisi po 
klasifikacijskem načrtu 1956–1962; zaključni računi različnih podjetij, šol, vrtcev 1957–1965; 
register vajencev, zasebnih gostišč, obrtnih delavnic; katastrske mape različnih k. o.; 
delovodnik 1952–1961; zaupni delovodnik 1952–1960; indeks k delovodniku 1955–1959; 
indeks k zaupnemu delovodniku 1956–1960. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je za leto 1955 urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so 
posebej ločene. Večina gradiva med letoma 1956 in 1961 je urejenega v okviru 
posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Ravne na Koroškem leta 1983. 

Historiat ustvarjalca: LOMO Ravne na Koroškem je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Zakona o 
razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine. Sodil je k okraju Slovenj Gradec, obsegal pa je 
naselja: Brdinje, Ravne na Koroškem, Javornik (zaselek), Dobrije, Selovec, Kotlje, Navrški 
Vrh – del, Podkraj – del, Podgora, Prežki Vrh, Sele – del, Strojna – del, Uršlja Gora – del, 
Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del, Zelen Breg. Julija 1952 so k LOMO Ravne na 
Koroškem priključili naselje Dobja vas – del iz k. o. Guštanj – del, ki je sodilo k ObLO 
Prevalje. Leta 1955 je na podlagi Zakona o območjih okrajev in občin v LRS pričel delovati 
ObLO Ravne na Koroškem. K ObLO Ravne na Koroškem so priključili še naselja: Belšak, 
Breznica, Dobja vas, Dolga Brda, Prevalje, Zg. Jamnica, Stražišče, Kot pri Prevaljah, Leše, 
Lokovica, Poljana, Strojna – del, Suhi Vrh, Sp. Jamnica, Navrški Vrh – del, Podkraj – del in 
Zagrad. Od leta 1955 je bil ObLO Ravne na Koroškem del okraja Maribor. Leta 1958 so k 
ObLO Ravne na Koroškem priključili še naselja iz bivšega ObLO Črna na Koroškem: Bistra, 
Črna, Pristava (zaselek), Žerjav, Sp. Javorje, Zg. Javorje, Jazbina, Koprivna, Lom, Ludranski 
Vrh, Mežica, Onkraj Meže, Breg, Podkraj pri Mežici, Polena, Plat, Podpeca, Uršlja Gora – 
del in Topla. Leta 1963 je bil ObLO Ravne na Koroškem ukinjen, ustanovljen je bil SO 
Ravne na Koroškem.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR RAZKRIŽJE 

Signatura: PAM/0507 

Kraj: Razkrižje 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Ljutomer 1952–
1955; spisi, dopisi, okrožnice ObLO Razkrižje 1952–1955, indeks k delovodniku 1953–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat fonda: Delovodnik 1952–1954 se nahaja v fondu KLO Razkrižje.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Razkrižje je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Ljutomer. Obsegal je naselja: Gibina, Globoka, Kopriva, 
Leskovčec, Šprinc, Razkrižje, Šafarsko in Veščica. Leta 1955 je bil sprejet nov Zakon o 
območjih okrajev in občin v LRS. ObLO Razkrižje je bil ukinjen. Vsa naselja so bila 
priključena k ObLO Ljutomer, ta pa v okraj Murska Sobota.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR RIBNICA NA POHORJU 

Signatura: PAM/0535 

Kraj: Ribnica na Pohorju 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1953 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952; prošnje za nakup stanovanjskih hiš 1953; dopisi, okrožnice, navodila 
ObLO Ribnica na Pohorju 1953; indeks k delovodniku 1953.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je bilo izločeno iz fonda KLO Ribnica na Pohorju.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Ribnica na Pohorju je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega 
zakona o ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica. Obsegal je naselja: Hudi Kot, 
Josipdol, Janževski Vrh – del, Lehen na Pohorju – del, Orlica – del in Ribnica na Pohorju. S 
sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Ribnica 
na Pohorju ukinjen. Vsa naselja so bila priključena k ObLO Podvelka v okraju Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ROGAŠOVCI 

Signatura: PAM/0508 

Kraj: Rogašovci 
Količina: 8 arhivskih škatel, 2 knjigi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 
1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Rogašovci 1952–1955; gradbena dovoljenja 1952–
1955; delovodnik 1952–1955; zaupni delovodnik 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Delovodnik za leto 1952 se nahaja v fondu KLO Rogaševci.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Rogašovci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Murska Sobota. Obsegal je naselja: Fikšinci, Kramarovci, 
Nuskova, Ocinje, Pertoča, Rogašovci, Serdica, Sotina, Sv. Jurij in Večeslavci. S sprejetjem 
novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Rogašovci ukinjen, 
vsa naselja so bila priključena k ObLO Cankova, ta pa okraju Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR RUŠE 

Signatura: PAM/0509 

Kraj: Ruše 
Količina: 234 arhivskih škatel, 8 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1960 
Tekoči metri: 23,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1955–1960, odbora predvojaške vzgoje 1953–1954, sveta za gospodarstvo, 
za prosveto in kulturo 1955–1959, za družbeni plan 1956–1960, za komunalne in 
stanovanjske zadeve 1955–1960, za socialno skrbstvo 1954, za zdravstvo in socialno varstvo 
1956–1959, za splošno upravo in notranje zadeve, za družbeni plan in finance, za 
kmetijstvo in gozdarstvo 1958–1959, za delo 1958–1960, občinskega zbora 1957–1960, zbora 
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proizvajalcev 1957–1960, zbora volilcev 1960, upravnih odborov različnih podjetij 1959; 
dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica in Vojnega odseka 
Maribor 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Ruše 1952–1955; spisi po klasifikacijskem 
načrtu 1956–1960; volilni imeniki 1952; delovodnik: navadni 1951–1960, zaupni 1952–1955, 
1958, 1960; indeks k delovodniku: navadni 1949–1959, zaupni 1954–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je za obdobje 1952–1955 urejeno po delovodnih številkah. Gradivo 
med letoma 1956 in 1960 je urejeno v okviru posameznega klasifikacijskega znaka. 
Nekatere vsebine so posebej ločene. Fond vsebuje tudi delovodnik 1951–1952 in indeks k 
delovodniku 1949–1952 za KLO Ruše.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Maribor leta 1971 in 1983 ter Občina Maribor leta 1998. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Ruše je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica, obsegal pa je naselja: Bistrica pri Limbušu, 
Bezena, Bistrica pri Rušah, Lobnica, Log, Ruše, Smolnik in Vrhov Dol – del. S sprejetjem 
novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se je ObLO Ruše povečal, 
priključili so mu naselja: Činžat, Fala, Gradišče na Kozjaku, Črešnjevec ob Dravi, Janževa 
Gora, Kumen, Laznica, Puščava, Rdeči Breg – del, Recenjak, Ruta, Sp. Selnica, Sp. Boč, Sp. 
Slemen, Lovrenc na Pohorju, Veliki Boč, Vurmat – del, Zg. Selnica in Zg. Boč. Od leta 1955 
je ObLO Ruše sodil k okraju Maribor. Leta 1958 so k ObLO Ruše priključili še naselja: 
Jelovec, Srednje, Gaj nad Mariborom, Šober in Zg. Slemen. Leta 1960 je bil ObLO Ruše 
ukinjen. Naselja Črešnjevec ob Dravi, Fala – del iz k. o. Gerečja vas, Gradišče na Kozjaku, 
Janževa Gora, Jelovec, Sp. Selnica, Sp. Boč, Sp. Slemen, Srebotje, Gaj nad Mariborom, Šober, 
Veliki Boč, Vurmat – del iz k. o. Vurmat – del, Zg. Selnica, Zg. Boč in Zg. Slemen so bila 
priključena k ObLO Maribor Center, naselja Bistrica pri Limbušu, Bezena, Bistrica pri 
Rušah, Činžat, Fala – del iz k. o. Činžat, Kumen, Laznica, Lobnica, Log, Puščava, Rdeči 
Breg – del, Recenjak, Ruše, Fala – del iz k. o. Ruta, Ruta, Smolnik, Lovrenc na Pohorju in 
Vrhov Dol pa k ObLO Maribor Tabor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR SELNICA OB DRAVI 

Signatura: PAM/0510 

Kraj: Selnica ob Dravi 
Količina: 20 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1953, zbora volilcev 1953, konference logarjev 1953, sveta za socialno 
skrbstvo 1953, gospodarskega sveta 1953, komunalnega sveta 1953; dopisi, spisi, okrožnice, 
navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Selnica 
ob Dravi 1952–1955; gradbena dovoljenja 1952–1955; delovodnik 1952 in zaupni 
delovodnik 1952.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Selnica ob Dravi je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona 
o ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica. Sedež je imel v Sp. Selnici, obsegal pa 
je naselja: Črešnjevec, Janževa Gora, Sp. Selnica, Sp. Boč, Veliki Boč, Vurmat – del, Zg. 
Selnica in Zg. Boč. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 
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je bil ObLO Selnica ob Dravi ukinjen. Vsa naselja so bila priključena k ObLO Ruše, ki je bil 
del okraja Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0511 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 346 arhivskih škatel, 12 knjig,  

2 mapi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1963 
Tekoči metri: 35,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut 1955; zapisniki: sej 1952–1957, sveta za gospodarstvo 1954–1956, za šolstvo 1956–
1957, 1963, za notranje zadeve 1956–1962, za kmetijstvo 1956–1960, 1963, za socialno 
skrbstvo 1956, za prosveto, kulturo in telesno vzgojo 1956, 1958–1959, za blagovni promet, 
turizem in gostinstvo, za industrijo in obrt 1958–1960, 1963, za socialno varstvo in varstvo 
družine 1955–1963, za stanovanjske in komunalne zadeve 1956–1963, za zdravstvo 1955–
1960, 1963, za notranje zadeve 1956–1962, za urbanizem 1963, sej in občinskih zborov 
prostovoljnih gasilskih društev 1956, 1959–1961, krajevnih odborov 1957, zbora 
proizvajalcev in občinskih zborov 1957–1963; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov 
OLO Slovenj Gradec 1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO Slovenj Gradec 1955; 
spisi po klasifikacijskem načrtu 1956–1961; delovodnik 1953–1954, 1960–1961; zaupni 
delovodnik 1955–1956; indeks k delovodniku 1957, 1959. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda za leto 1955 je urejeno po delovodnih številkah. Gradivo med 
letoma 1956 in 1961 je urejeno v okviru posameznega klasifikacijskega znaka. Nekatere 
vsebine so posebej ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Slovenj Gradec leta 1972. 

Historiat ustvarjalca: LOMO Slovenj Gradec je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Zakona o 
razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine. Sodil je k okraju Slovenj Gradec, obsegal pa je 
naselja: Gradišče – del, Pameče, Troblje, Legen – del, Raduše – del, Sele – del, Slovenj 
Gradec, Stari trg, Gmajna – del in Vrhe – del. Na podlagi Zakona o območjih okrajev in 
občin v LRS iz leta 1955 se je LOMO Slovenj Gradec preimenoval v ObLO Slovenj Gradec. 
Od tega leta dalje je spadal v okraj Maribor. Tega leta so mu priključili tudi celotna naselja 
Legen, Pameče, Raduše, Gmajna, Gradišče, Vrhe ter naselja: Brda, Mislinjska Dobrava, 
Turiška vas, Golavabuka, Tomaška vas, Gor. Dolič, Graška Gora, Kozjak, Završe, Mala 
Mislinja, Mislinja, Šentilj pod Turjakom, Tolsti Vrh pri Mislinji, Paka – del, Podgorje, Sp. 
Dolič – del, Sp. Razbor, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Dovže, Razborca, Vodriž in 
Zg. Razbor. Leta 1960 je bilo naselje Sp. Dolič – del iz k. o. Sp. Dolič priključeno k ObLO 
Slovenske Konjice, ki je sodil k okraju Celje. Leta 1963 je bil ObLO Slovenj Gradec ukinjen, 
vsa naselja so bila priključena k SO Slovenj Gradec.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR SLOVENSKA BISTRICA 

Signatura: PAM/0512 

Kraj: Slovenska Bistrica 
Količina: 1081 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1963 
Tekoči metri: 108,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Statut 1952, 1957; zapisniki: sej 1952–1959; zapisniki sveta za kmetijstvo in industrijo 
1955, 1958–1960, za komunalne, gradbene in stanovanjske zadeve 1954–1960, za socialno 
skrbstvo 1953, za gospodarstvo 1953–1955, 1958, za prosveto in kulturo 1955, 1958, 1960, za 
socialno skrbstvo in ljudsko zdravstvo 1955, za družbeni plan in finance, za občo upravo in 
notranje zadeve 1958–1961, za šolstvo 1958–1964, za blagovni promet in turizem 1958–1960, 
za industrijo in obrt 1958, 1960, za delo 1960, zbora volilcev 1953–1955, občinskega zbora in 
zbora proizvajalcev 1958–1964; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor 
okolica 1954–1955; dopisi, spisi, okrožnice LOMO in ObLO Slovenska Bistrica 1954–1955; 
spisi po klasifikacijskem načrtu 1956–1961; volilni imeniki 1958, 1963–1964; delovodnik 
1954, 1956–1961; indeks k delovodniku 1954–1957, 1962–1963. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda za leti 1954 in 1955 je urejeno po delovodnih številkah, gradivo 
med letoma 1956 in 1961 je urejeno v okviru posameznega klasifikacijskega znaka. 
Nekatere vsebine so posebej ločene.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal ObLO Slovenska Bistrica leta 1961 in SO Slovenska 
Bistrica v letih 1969, 1970, 1976 in 1979. 

Historiat ustvarjalca: LOMO Slovenska Bistrica je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Zakona o 
razdelitvi LRS na mesta, okraje in občine. Sodil je v okraj Maribor okolica, obsegal pa 
naselja: Cigonca, Videž, Črešnjevec, Leskovec, Lokanja vas, Gladomes, Jurišna vas, Kovača 
vas, Malo Tinje, Sodrež, Zg. Nova vas – del, Farovec, Pretrež, Ritoznoj, Slovenska Bistrica, 
Sp. Ložnica, Sp. Nova vas, Devina, Klopce, Šentovec, Tinjska Gora, Veliko Tinje, Visoke, 
Brezje, Trnovec, Vrhloga, Korplje, Preloge, Prepuže, Sevec, Vinarje, Vrhole, Zg. Bistrica, 
Kostanjevec in Zg. Ložnica. Še istega leta so k LOMO Slovenska Bistrica priključili naselja 
Planina, Rep in Sv. Urh iz ObLO Šmartno na Pohorju. Na podlagi Zakona o območjih 
okrajev in občin v LRS iz leta 1955 se je LOMO Slovenska Bistrica preimenoval v ObLO 
Slovenska Bistrica. Od tega leta dalje je sodil k okraju Maribor, priključili pa so mu še 
naselja: Bojtina, Božje, Brezje, Kovaški Vrh, Zlakova, Bukovec, Frajhajm, Gabernik, Turiška 
vas na Pohorju, Kalše, Koritno, Cezlak, Kebelj, Kot, Lukanja, Modrič, Nadgrad, Podgrad, 
Fošt, Kočno pri Polskavi, Ogljenšak, Ogoška Gora, Ugovec, Čadram, Gorica, Lačna Gora, 
Malahorna, Markečica, Oplotnica, Ošelj, Zg. Nova vas – del, Pokoše, Sp. Prebukovje, Zg. 
Prebukovje, Smrečno, Sp. Polskava, Pragersko, Gaj – del, Šmartno na Pohorju, Stari Log, 
Sele pri Polskavi, Zg. Polskava, Dobrova, Dobriška vas, Pobrež, Prihova, Raskovec, Zg. 
Grušovje, Straža, Zlogona Gora in Zlogona vas. Leta 1958 so k ObLO Slovenska Bistrica 
priključili še naselja: Brezje pri Poljčanah, Križeča vas, Sp. Poljčane, Dežno pri Makolah, 
Varoš, Dolgi Vrh, Hošnica, Zg. Brežnica, Hrastovec, Krasna, Jelovec, Makole, Laporje, 
Lušečka vas, Globoko, Modraže, Novake, Mostečno, Pečke, Poljčane, Sp. Brežnica, 
Ljubično, Lovnik, Zg. Poljčane, Čadramska vas, Stanovsko, Savinjsko, Stopno, Strug, 
Podboč, Stari Grad, Ložnica, Stanske Makole, Štatenberg, Drumlažno, Ješovec, Kočno ob 
Ložnici, Vrhole pri Laporju, Levič, Razgor in Žabljek. Leta 1963 je bil ObLO Slovenska 
Bistrica ukinjen, vsa naselja so bila priključena k SO Slovenska Bistrica.  



A.100–A.161  UPRAVA 

 317 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR SREDNJE 

Signatura: PAM/0470 

Kraj: Bresternica 
Količina: 8 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; zaupni delovodnik: KLO Bresternica 1947–1949, KLO Srednje 
1950–1952, ObLO Srednje 1952–1955; delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1953–
1954; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1955; dopisi, 
spisi, okrožnice ObLO Srednje 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat fonda: Fond vsebuje tudi zaupne delovodnike KLO Bresternica 1947–1949 in KLO Srednje 
1950–1952. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Srednje je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica, sedež pa je imel v Bresternici. K ObLO 
Srednje so sodila naselja: Bresternica – del, Jelovec, Sp. Slemen, Srednje, Sv. Križ, Šober in 
Zg. Slemen. Leta 1952 so k ObLO Srednje priključili k. o. Rošpoh II z naseljem Rošpoh – 
del. Z novim Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Srednje 
ukinjen. Naselja Bresternica, Jelovec, Srednje, Sv. Križ (Gaj nad Mariborom), Šober, Rošpoh 
– del in Zg. Slemen so bila priključena k ObLO Maribor Center, naselje Sp. Slemen pa k 
ObLO Ruše.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŠALOVCI 

Signatura: PAM/0538 

Kraj: Šalovci 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, sveta za gospodarstvo 1954, za zdravstvo in socialno politiko 
1954–1955, za prosveto in kulturo 1954; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO 
Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO Šalovci 1952–1955; 
Kmetijsko poskusno gospodarstvo Čepinci: pravila, zapisnik delavskega sveta, načrt hleva 
1955; delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1953–1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Šalovci je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Murska Sobota. Obsegal je naselja: Budinci, Čepinci, 
Hodoš/Hodos, Krplivnik/Kapornak, Dolenci, Markovci in Šalovci. S sprejetjem novega 
Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Šalovci ukinjen, vsa naselja 
so bila priključena k ObLO Petrovci - Šalovci, ta pa k okraju Murska Sobota. 
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŠENTILJ 

Signatura: PAM/0516 

Kraj: Šentilj v Slovenskih goricah 
Količina: 153 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1951–1958 
Tekoči metri: 15,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1954, zbora volilcev 1954, sveta za gospodarstvo 1955–1956, za kmetijstvo 
in gozdarstvo 1955–1956, za komunalne in gradbene zadeve 1956; dopisi, spisi, okrožnice, 
navodila odsekov OLO Maribor okolica 1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Šentilj 1955 in 
Vojnega odseka Maribor 1954–1958; spisi po klasifikacijskem načrtu 1956–1958; register 
zasebnih obrtnikov gostincev 1951–1956; delovodnik 1952–1958; zaupni delovodnik 1954–
1956, 1958; indeks k delovodniku 1955–1956.  

Sistem ureditve: Spisi za leto 1955 so urejeni po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene. Spisi po letu 1955 so urejeni v okviru posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat fonda: Gradivo fonda sta predala SO Maribor leta 1981 in Občina Maribor leta 1998.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Šentilj v Slovenskih goricah je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi 
Splošnega zakona o ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica, obsegal pa je 
naslednja naselja: Ceršak, Cirknica, Kaniža, Kresnica, Stara Gora, Selnica ob Muri, Srebotje, 
Šentilj v Slovenskih goricah, Štrihovec in Zg. Dobrenje. S sprejetjem novega Zakona o 
območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se je ObLO Šentilj v Slovenskih goricah 
preimenoval v ObLO Šentilj. Priključili so mu še naselja: Kozjak pri Ceršaku, Dražen Vrh – 
del, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jurjevski Dol, Ploderšnica, Zg. Gradišče, Počenik, 
Polička vas, Polički Vrh, Ročica, Sladki Vrh, Svečane, Vranji Vrh, Sp. Velka, Mali Dol – del, 
Sp. Hlapje, Sp. Jakobski Dol – del, Šomat, Trate, Vajgen, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zg. 
Velka, Zg. Hlapje, Drankovec, Slatenik – del, Zg. Jakobski Dol.  

Od leta 1955 je ObLO Šentilj sodil v okraj Maribor. Leta 1958 je bil ObLO Šentilj ukinjen, 
vsa naselja so bila priključena k ObLO Maribor Košaki.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŠMARJETA OB PESNICI 

Signatura: PAM/0501 

Kraj: Pernica 
Količina: 4 arhivske škatle, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi, dopisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica in Vojnega odseka 
Maribor 1952–1955; spisi, dopisi, okrožnice, navodila ObLO Šmarjeta ob Pesnici 1952–1955; 
seznam vojaških obveznikov 1954; delovodnik 1952–1955; zaupni delovodnik 1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po dolovodnih številkah.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Šmarjeta ob Pesnici je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega 
zakona o ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica. Sedež je imel v Pernici, 
obsegal pa je naselja: Dragučova, Grušova, Kušernik – del, Ložane, Močna, Partinje – del, 
Pernica, Ruperče, Vosek in Vukovje. Leta 1955 je bil sprejet nov Zakon o območjih okrajev 
in občin v LRS. ObLO Šmarjeta ob Pesnici je bil ukinjen. Naselja Dragučova, Kušernik, 
Ložane, Pernica, Vosek in Vukovje so bila priključena k ObLO Maribor Košaki, naselji 
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Grušova in Ruperče k ObLO Maribor Center ter naselji Močna in Partinje k ObLO Lenart. 
ObLO Maribor Košaki, ObLO Maribor Center in ObLO Lenart so bili del okraja Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŠMARTNO NA POHORJU 

Signatura: PAM/0517 

Kraj: Šmartno na Pohorju 
Količina: 17 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, sveta za ljudsko zdravstvo in socialno politiko 1953–1954, za 
gospodarstvo in komunalne zadeve 1952–1953; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov 
OLO Maribor okolica 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO Šmartno na 
Pohorju 1952–1955; evidenca izdanih nakaznic za bencin in olje 1953–1954; gradbena 
dovoljenja 1952–1955; seznam lastnikov vodnih žag 1953–1955; delovodnik 1952–1955, 
indeks k delovodniku 1954–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Šmartno na Pohorju je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega 
zakona o ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica. Obsegal je naselja: Bojtina, 
Frajhajm, Kalše – del, Ošelj, Zg. Nova vas – del, Planina, Sp. Prebukovje, Zg. Prebukovje, 
Rep, Smrečno, Sv. Urh in Šmartno na Pohorju. Še istega leta so se iz ObLO Šmartno na 
Pohorju odcepila naselja Planina, Rep in Sv. Urh ter se priključila k LOMO Slovenska 
Bistrica. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil 
ObLO Šmartno na Pohorju ukinjen, vsa naselja pa so bila priključena k ObLO Slovenska 
Bistrica v okraju Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 

Signatura: PAM/0540 

Kraj: Šmartno pri Slovenj Gradcu 
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; ureditev agrarne reforme 1952; zazidalni načrt Šmartna pri 
Slovenj Gradcu 1953; spisi, dopisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Slovenj Gradec 1952–
1955; spisi, dopisi, okrožnice ObLO Šmartno pri Slovenj Gradcu 1952–1955; delovodnik 
1952–1955; indeks k delovodniku 1953–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Šmartno pri Slovenj Gradcu je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi 
Splošnega zakona o ljudskih odborih. Sodil je v okraj Slovenj Gradec, obsegal pa naselja: Brda, 
Dobrava, Turiška vas, Golavabuka, Tomaška vas, Gradišče – del, Legen – del ter Šmartno pri 
Slovenj Gradcu. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil 
ObLO Šmartno pri Slovenj Gradcu ukinjen. Vsa naselja so bila priključena k ObLO Slovenj 
Gradec v okraju Maribor. 
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR TIŠINA 

Signatura: PAM/0518 

Kraj: Tišina 
Količina: 10 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Murska Sobota 
in Vojaškega odseka Murska Sobota 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO 
Tišina 1952–1955; delovodnik 1952–1955; zaupni delovodnik 1953–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Tišina je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o ljudskih 
odborih. Sodil je k okraju Murska Sobota, obsegal pa je naselja: Borejci, Gederovci, 
Gradišče, Krajna, Kupšinci, Murski Črnci, Murski Petrovci, Petanjci – del, Rankovci, 
Satahovci, Sodišinci, Tišina, Tropovci in Vanča vas. S sprejetjem novega Zakona o območjih 
okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Tišina ukinjen, vsa naselja pa so bila 
priključena k ObLO Murska Sobota, ta pa k okraju Murska Sobota. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR TURNIŠČE 

Signatura: PAM/0519 

Kraj: Turnišče 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, zbora volilcev 1952–1955, o primopredaji arhiva KLO 
Gomilica, KLO Nedelica, KLO Renkovci in KLO Turnišče 1952; dopisi, spisi, okrožnice, 
navodila odsekov OLO Murska Sobota in Vojaškega odseka Murska Sobota 1952–1955; 
dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO Turnišče 1952–1955; volilni imeniki; evidenca 
izdanih potrdil 1953–1955; delovodnik 1952, 1954–1955; zaupni delovodnik 1952–1953; 
indeks k delovodniku 1952–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Turnišče je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Murska Sobota, obsegal pa je naselja: Gomilica, Nedelica, 
Renkovci in Turnišče. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 
1955 je bil ObLO Turnišče ukinjen, vsa naselja pa so bila priključena k ObLO Lendava v 
okraju Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR VELKA 

Signatura: PAM/0526 

Kraj: Zg. Velka 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1953–1955 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki gospodarskega sveta 1954; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO 
Maribor okolica 1953–1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO Velka 1953–1955. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Maribor leta 1968. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Velka je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica. Sedež je imel v Zg. Velki, obsegal pa je 
naselja: Dražen Vrh, Jurjevski Dol, Plodršnica, Zg. Gradišče, Sladki Vrh, Svečane, Vranji 
Vrh, Sp. Velka, Šomat, Trate in Zg. Velka.  

S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Velka 
ukinjen, naselja Dražen Vrh – del, Jurjevski Dol, Plodršnica, Zg. Gradišče, Sladki Vrh, 
Svečane, Vranji Vrh, Sp. Velka, Šomat, Trate in Zg. Velka so bila priključena k ObLO 
Šentilj, naselje Dražen Vrh – del pa k ObLO Lenart. ObLO Šentilj in ObLO Lenart sta bila 
del okraja Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR VERŽEJ 

Signatura: PAM/0521 

Kraj: Veržej 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, zbora volilcev 1952, primopredajni KLO Veržej 1952, svetov za 
socialno skrbstvo in zdravstvo 1952, gospodarstvo in komunalne zadeve 1952–1953, 
prosveto in kulturo 1953; gradbeni načrti in dovoljenja 1953–1955; seznami davčnih 
zavezancev 1953; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Ljutomer 1952–1954; 
dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO Veržej 1952–1954; delovodnik 1952, 1954–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Veržej je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Ljutomer. Obsegal je naselja: Bunčani, Banovci, Grlava, 
Krištanci, Šalinci in Veržej.  

S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Veržej 
ukinjen, vsa naselja so bila priključena k ObLO Ljutomer, ta pa k okraju Murska Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR VIDEM OB ŠČAVNICI 

Signatura: PAM/0522 

Kraj: Sv. Jurij ob Ščavnici 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1953–1958 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Cenilni zapisniki 1957–1958; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Ljutomer 
1953 in Vojnega odseka Ljutomer 1954–1955; dopisi, spisi, okrožnice ObLO Videm ob 
Ščavnici 1953; seznami in karakteristike vojaških obveznikov 1954–1955; spisi po 
klasifikacijskem načrtu 1957; delovodnik in indeks 1956–1957. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda med letoma 1953 in 1955 je urejeno po delovodnih številkah, spisi 
za leto 1957 so urejeni v okviru posameznega klasifikacijskega znaka.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Gor. Radgona leta 1975.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Videm ob Ščavnici je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega 
zakona o ljudskih odborih. Sodil je v okraj Ljutomer, obsegal pa je naselja: Berkovci, 
Blaguš, Brezje, Čakova, Bolehničici (Bolehnečici), Dragotinci, Kocjan, Gaberc (Gabrc), 
Galušak, Kutinci, Rinkovci (zaselek Renkovci), Biserjane, Jamna, Videm (Sv. Jurij ob 
Ščavnici), Grabšinci, Kokolajnščak, Mali Moravščak, Kočki Vrh, Kraljevci, Okoslavci, 
Rožički Vrh, Kupetinci, Selišči, Slaptinci, Žihlava, Sovjak, Stanetinci, Stara Gora in 
Terbegovci. S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 se je 
ObLO Videm ob Ščavnici povečal, priključili so mu naselja: Bučkovci, Drakovci, Moravci v 
Slovenskih goricah, Očeslavci, Ivanjski Vrh in Sp. Ivanjci. Od leta 1955 dalje je sodil v okraj 
Murska Sobota. Leta 1958 je bil na osnovi Zakona o spremembah zakona o območjih 
okrajev in občin v LRS ObLO Videm ob Ščavnici ukinjen. Naselja Blaguš, Brezje, Čakova, 
Dragotinci, Kocjan, Gaberc, Galušak, Kutinci, Biserjane, Jamna, Videm, Grabšinci, 
Kokolajnščak, Mali Moravščak, Kočki vrh, Kraljevci, Očeslavci, Okoslavci, Rožički Vrh, 
Kupetinci, Selišči, Slaptinci, Žihlava, Sovjak, Ženik, Ivanjski Vrh, Sp. Ivanjci, Stanetinci, 
Stara Gora in Terbegovci so bila priključena k ObLO Gor. Radgona, naselja Berkovci, Bo-
lehnečici, Bučkovci, Drakovci in Moravci v Slovenskih goricah pa so bila priključena k 
ObLO Ljutomer. ObLO Gor. Radgona in ObLO Ljutomer sta sodila k okraju Murska 
Sobota.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR VINSKI VRHOVI 

Signatura: PAM/0537 

Kraj: Miklavž pri Ormožu 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

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

Vsebina: Davčne odločbe in seznami davkoplačevalcev 1954. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Vinski Vrhovi je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sedež je imel v Miklavžu pri Ormožu, sodil pa je k okraju Ljutomer. 
Obsegal je naselja: Hermanci, Ilovci, Kajžar, Miklavž pri Ormožu, Veliki Brebrovnik, 
Krčevina, Vinski Vrh, Vuzmetinci in Zasavci. ObLO Vinski Vrhovi je bil odpravljen leta 
1955 z Zakonom o območjih okrajev in občin v LRS. Naselje Ilovci je bilo priključeno k 
ObLO Ljutomer v okraju Murska Sobota, vsa ostala naselja pa so bila priključena k ObLO 
Ormož v okraju Ptuj. 

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR VOLIČINA 

Signatura: PAM/0513 

Kraj: Sp. Voličina 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1953–1955 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 
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Vsebina: Zapisniki: sej 1955, zbora volilcev 1955; dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO 
Maribor okolica in Vojaškega odseka Maribor 1953–1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi 
ObLO Voličina 1953–1955; delovodnik 1954–1955; zaupni delovodnik 1955.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Lenart leta 1979. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Voličina je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica. Sedež je imel v Sp. Voličini, obsegal pa je 
naselja: Črmljenšak, Nadbišec, Rogoznica, Selce, Sp. Voličina, Straže, Gradenšak, Zavrh, 
Zg. Voličina in Dolge Njive.  

S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO 
Voličina ukinjen, vsa naselja so bila priključena k ObLO Lenart v okraju Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ZGORNJA KUNGOTA 

Signatura: PAM/0523 

Kraj: Zg. Kungota 
Količina: 10 arhivskih škatel, 3 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, spisi, okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1955; dopisi, 
spisi, okrožnice, razglasi ObLO Zg. Kungota 1952–1955; gradbena dovoljenja 1952–1955; 
delovodnik 1952–1955; indeks k delovodniku 1952–1953, 1955; delovodnik za potrdila 
1952–1953. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal ObLO Maribor Center leta 1961. Fond vsebuje tudi 
delovodnik KLO Svečina 1952.  

Historiat ustvarjalca: ObLO Zg. Kungota je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica. Obsegal je naselja: Ciringa, Gradiška, 
Grušena, Jedlovnik, Jurski Vrh, Kozjak (Kozjak nad Pesnico), Rošpoh, Pesnica (Pesnica pri 
Mariboru), Plač, Plintovec, Podigrac, Slatina, Slatinski Dol, Spodnje Vrtiče, Svečina, 
Špičnik, Vršnik, Zg. Kungota in Zg. Vrtiče.  

S sprejetjem novega Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Zg. 
Kungota ukinjen. Naselje Rošpoh je bilo priključeno k ObLO Maribor Center, vsa ostala 
naselja pa k ObLO Lenart. ObLO Maribor Center in ObLO Lenart sta sodila v okraj 
Maribor.  
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OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ZGORNJA POLSKAVA 

Signatura: PAM/0524 

Kraj: Zg. Polskava 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1952–1955 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej 1952–1955, zbora volilcev 1954, stanovanjske komisije 1952; dopisi, spisi, 
okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1952–1955; dopisi, spisi, okrožnice, 
razglasi, potrdila ObLO Zg. Polskava 1952–1955; delovodnik 1952–1954; indeks k 
delovodniku 1953–1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah, nekatere vsebine so posebej 
ločene v ovitkih.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal ObLO Slovenska Bistrica leta 1961. Delovodnik 1952 se 
nahaja v fondu Krajevni ljudski odbor Zgornja Polskava. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Zg. Polskava je bil ustanovljen leta 1952 na podlagi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je k okraju Maribor okolica. Obsegal je naselja: Bukovec, Gabernik 
(Gabrnik), Kalše – del, Kočno (Kočno pri Polskavi), Ogljenšak, Pokoše, Frajštajn (Sele pri 
Polskavi), Sp. Polskava – del, Sele (Sele pri Polskavi) in Zg. Polskava. S sprejetjem novega 
Zakona o območjih okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Zg. Polskava ukinjen, vsa 
naselja so bila priključena k ObLO Slovenska Bistrica, ta pa je bil del okraja Maribor.  

 

OBČINSKI LJUDSKI ODBOR ZGORNJA ŠČAVNICA 

Signatura: PAM/0525 

Kraj: Zg. Ščavnica 
Količina: 4 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1953–1955 
Tekoči metri: 0,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi, spisi,okrožnice, navodila odsekov OLO Maribor okolica 1953–1955 in Vojnega 
odseka Maribor 1955; dopisi, spisi, okrožnice, razglasi ObLO Zg. Ščavnica 1953–1955; 
zaupni delovodnik 1955. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po delovodnih številkah.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal SO Lenart leta 1979. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Zg. Ščavnica je bil ustanovljen leta 1952 na osnovi Splošnega zakona o 
ljudskih odborih. Sodil je v okraj Maribor okolica. Obsegal je naselja: Kremberk, Sv. Ana v 
Slovenskih goricah, Ledinek, Lokavec, Rožengrunt, Froleh, Krivi Vrh, Zg. Ročica, Bačkova 
(Zg. Bačkova) in Sp. Bačkova, Zg. Ščavnica in Žice. S sprejetjem novega Zakona o območjih 
okrajev in občin v LRS leta 1955 je bil ObLO Zg. Ščavnica ukinjen, vsa naselja so bila 
priključena k ObLO Lenart v okraju Maribor.  
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SKUPŠČINA OBČINE DRAVOGRAD 

Signatura: PAM/0601 

Kraj: Dravograd 
Količina: 916 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1963–1990  
Tekoči metri: 92,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi po klasifikacijskem načrtu: gradbeni, socialnega varstva, kadrovski, komunalni, 
arondacijski, zaplembeni, upravnih organov in samostojnih zavodov, gospodarski, 
gostinstva, turizma, trgovine, obrti, stanovanjski 1963–1990; kartoteka evidenčnih kartic 
1963–1990; spisi Uprave inšpekcijskih služb 1977–1990.  

Sistem ureditve: Spisi so urejeni in popisani po klasifikacijskih znakih in kronološko. Evidenca k 
spisom so bile predpisane evidenčne kartice. V fondu je ohranjeno gradivo Medobčinske 
inšpekcijske službe, ki je delovala na območju občin Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem 
in Dravograd. Ustanovljena je bila kot samostojni oddelek, ki je bil podrejen neposredno 
tajniku SO Dravograd. Njena naslednica je bila leta 1980 ustanovljena Uprava inšpekcijskih 
služb v občinah Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. 
Čeprav je imela položaj samostojnega medobčinskega upravnega organa s sedežem v 
Dravogradu, je gradivo ohranjeno v omenjenem fondu, saj se vsebinsko dopolnjuje. 

Historiat fonda: Aprila 1981 je SO Dravograd predal spise SO Dravograd za obdobje v letih 1963–
1969. Leta 1995 so bili predani še preostali spisi do leta 1990 in gradivo Uprave 
inšpekcijskih služb Dravograd za obdobje med leti 1977–1990. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih; ljudski odbori so prenehali veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem 
razveljavljeni s predpisi. Kot družbenopolitična skupnost je bil ustanovljen SO Dravograd, 
ki je aprila 1964 sprejel statut. Bil je pravna oseba, ki je do leta 1965 sodila k okraju Maribor. 
Po Zakonu o območjih okrajev in občin iz leta 1964 je območje SO Dravograd obsegalo 
naselja: Črneče, Tribej, Črneška Gora, Dobrova pri Dravogradu, Dravograd, Podklanc, 
Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem – del, Goriški Vrh, Kozji Vrh nad Dravogradom, 
Gorče, Libeliče, Libeliška Gora, Ojstrica, Otiški Vrh, Selovec, Sv. Danijel, Sv. Boštjan, Sv. 
Duh, Bukovska vas, Šentjanž pri Dravogradu, Trbonje, Velka, Vič in Vrata. Leta 1971 so SO 
Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec sklenili dogovor o 
ustanovitvi sveta koroških občin, ki je bil skupni posvetovalni, koordinacijski in 
usmerjevalni organ. Obravnaval je družbenoekonomski in samoupravni razvoj koroških 
občin. Ustava SRS iz leta 1974 je občino opredelila kot samoupravno in temeljno 
družbenopolitično skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju in oblasti delavskega 
razreda in delovnih ljudi. Tem načelom  je sledil tudi statut, ki ga je SO Dravograd sprejel 
4. 3. 1974. SO je bil organ samoupravljanja in najvišji organ oblasti v mejah pravic in 
dolžnosti občine. Občinski upravni organi so bili: komite za gospodarstvo in družbeno 
planiranje, oddelek za občo upravo in proračun, oddelek za ljudsko obrambo, oddelek za 
notranje zadeve in uprava za prihodek. Inšpekcijsko nadzorstvo je opravljala medobčinska 
inšpekcijska služba. Geodetske zadeve je opravljala geodetska uprava v Slovenj Gradcu kot 
medobčinski organ za geodetske zadeve. Maja 1983 je bil sprejet nov statut, po katerem so 
bili upravni organi organizirani kot sekretariati, oddelki, uprave in komiteji. Območje 
občine je določal zakon iz leta 1980 in je obsegal iste k. o. kot leta 1964. Leta 1995, ob 
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nastanku novih občin, je občina Dravograd ostala ena izmed redkih, ki ni spremenila svojih 
meja. 

 

SKUPŠČINA OBČINE GORNJA RADGONA 

Signatura: PAM/0544 

Kraj: Gor. Radgona 
Količina: 383 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1962–1980  
Tekoči metri: 38,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi po klasifikacijskem načrtu: gradbeni, socialnega varstva, kadrovski, komunalni, 
arondacijski, zaplembeni, upravnih organov in samostojnih zavodov, gospodarski, 
gostinstva, turizma, trgovine, obrti, stanovanjski 1962–1980. 

Sistem ureditve: Gradivo je popisano po klasifikacijskih znakih v okviru posameznega leta. 
Gradbeni spisi za obdobje v letih 1962–1980 in spisi za obdobje v letih 1975–1980 so 
popisani do nivoja arhivskih enot. 

Historiat fonda: Del gradiva za obdobje v letih 1962–1974 je bilo prevzetega leta 1994, del pa maja 
1998. Fond je bil dopolnjen septembra 2003, in sicer z gradivom za obdobje v letih 1975–
1980. Predajnik je bil UE Gor. Radgona. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih, ki so prenehali veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem razveljavljeni s 
predpisi. SO Gor. Radgona je po zakonu o območjih okrajev in občin iz leta 1964 obsegal 
območje mesta Gor. Radgona (k. o.: Črešnjevci, Gor. Radgona, Hercegovščak, Mele, Police 
in Sp. Gris) in naselja: Apače, Blaguš, Brezje, Čakova, Boračeva, Črešnjevci, Črnci, Mahovci, 
Dragotinci, Kocjan, Drobtinci, Pogled, Stogovci, Gabrc, Galušak, Kutinci, Podgrad, Gor. 
Ivanjci, Grabe, Grabonoš, Hercegovščak, Hrastje - Mota, Hrašenski Vrh, Rački Vrh, 
Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Rodmošci, Biserjane, Jamna, Videm, Kapelski Vrh, 
Sp. Kocjan, Zg. Kocjan, Grabšinci, Kokolajnščak, Mali Moravščak, Sp. Konjišče, Zg. 
Konjišče, Kočki Vrh, Kraljevci, Kunova, Lastomerci, Lomanoše, Lutverci, Mele, Murski 
Vrh, Murščak, Janhova, Nasova, Lokavci, Negova, Janžev Vrh, Očeslavci, Okoslavci, 
Orehovci, Ptujska Cesta, Orehovski Vrh, Radenci, Lešane, Plitvica, Plitvički Vrh, Podgorje, 
Aženski Vrh, Norički Vrh, Police, Kobilščak, Melanjski Vrh, Radenski Vrh, Žrnova, 
Radvenci, Paričjak, Rihtarovci, Turjanci, Turjanski Vrh, Rožički Vrh, Segovci, Kupetinci, 
Selišči, Slaptinci, Žihlava, Sovjak, Ženik, Sp. Ščavnica, Zagajski Vrh, Ivanjski Vrh, Sp. 
Ivanjci, Stanetinci, Stavešinci, Stavešinski Vrh, Šratovci, Stara Gora, Terbegovci, Novi Vrh, 
Vratja vas, Vratji Vrh, Zbigovci, Žepovci in Žiberci. Statut je SO Gor. Radgona sprejel šele 
20. 4. 1968. Ponovno ga je sprejel že leta 1974, saj je na podlagi ustave SRS prišlo do 
bistvenih sprememb v družbenih in političnih odnosih, ki so temeljile predvsem na sistemu 
samoupravljanja. Leta 1977 so občine Gor. Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota 
sklenile družbeni dogovor o ustanovitvi skupnosti pomurskih občin z namenom, da 
zagotovijo reševanje vprašanj in usklajevanje interesov na področjih, ki so bila skupnega 
pomena za Pomurje. Območje SO Gor. Radgona je tudi po zakonu o območjih iz leta 1980 
ostalo nespremenjeno, z manjšimi spremembami v poimenovanju k.o. Po zakonu o upravi 
je 1. 1. 1995 pričel z delom UE Gor. Radgona kot samostojna organizacijska oblika na 
državni ravni in hkrati organ odločanja na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne 
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pristojnosti. S svojim delovanjem je posegal na območje občin Apače, Gor. Radgona, 
Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici. 

 

SKUPŠČINA OBČINE LENART 

Signatura: PAM/0542 

Kraj: Lenart v Slovenskih goricah 
Količina: 195 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1961–1990 
Tekoči metri: 19,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: izvršnega sveta SO 1974–1976, DPZ 1980–1982, ZKS 1975–1978, ZZD 
1978–1982, sveta za družbeni plan in finance 1962; poročila o volitvah: občinskih 1963–
1965, republiških 1963, 1974, v zbore delovnih skupnosti 1969, v občinski zbor 1969, volitve 
1978, za samoprispevek 1989, 1990; referendum 1972, 1984; pogodbe: o delu 1982, cestnega 
sklada 1975–1980; zaključni računi delovnih organizacij 1963–1980; adaptacija šole v 
Lenartu 1973; občinski sodnik za prekrške 1973–1979; invalidnine 1963–1988; navodila 
varstva invalidov in borcev NOV 1961–1975; učne pogodbe 1962–1980; statuti delovnih 
organizacij 1963–1980.  

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je marca in julija 1992 predala Matična knjižnica Lenart. 

Valorizacija: Urejanje, odbiranje in popisovanje gradiva je potekalo občasno v letih 2007–2009. 
Izločeni so bili duplikati, kopije, blagajniški in finančno-računovodski dokumenti ter  
glasovnice, arhivsko gradivo pa je bilo preloženo v arhivske škatle. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih. Prenehali so veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem razveljavljeni s 
predpisi. Leta 1963 je bil ObLO Lenart ukinjen, namesto njega je bil ustanovljen SO Lenart. 
Skupščina je marca 1964 sprejela statut, v katerem je bila opredeljena kot temeljna 
družbenopolitična skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju in oblasti delovnega 
ljudstva. Bila je pravna oseba v sestavu okraja Maribor. Naselje Lenart je imelo značaj 
mesta. Območje občine je obsegalo naselja: Andrenci, Peščeni Vrh, Brengova, Cenkova, 
Vanetina, Cerkvenjak, Kadrenci, Stanetinci, Cogetinci, Grabonoški Vrh, Ivanjski Vrh, 
Komarnica, Čagona, Čermljenšak, Dražen Vrh – del, Drvanja, Sp. Bačkova, Gočova, Ihova, 
Jurovski Dol, Kremberk, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Ledinek, Lokavec, Malna, Močna, 
Nadbišec, Osek, Sp. Partinje, Zg. Partinje, Radehova, Rogoznica, Rožengrund, Selce, 
Smolinci, Sp. Ročica, Sp. Senarska, Sp. Voličina, Sp. Verjane, Sp. Gasteraj, Sp. Porčič, Sp. 
Žerjavci, Srednji Gasteraj, Zg. Porčič – del, Straže, Gradišče v Slovenskih goricah (Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah), Benedikt v Slovenskih goricah, Obrat, Ženjak, Sv. Lenart v 
Slovenskih goricah, Negovski Vrh, Sv. Trije kralji v Slovenskih goricah, Štanjgrova, 
Trstenik, Šetarova, Ločki Vrh, Stara Gora, Trotkova, Varda, Vinička vas, Lormanje, 
Zamarkova, Gradenšak, Zavrh, Froleh, Zg. Ročica, Krivi Vrh, Zg. Senarska, Zg. Ščavnica, 
Zg. Bačkova, Zg. Voličina, Zg. Verjane, Zg. Gasteraj, Zg. Porčič, Zg. Žerjavci, Žice, Dolge 
Njive, Žitence in Župetinci. Leta 1971 je bil sprejet sklep o ustanovitvi podravskih občin. Bil 
je skupni posvetovalni, koordinacijski in usmerjevalni organ občin Lenart, Maribor, 
Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica. Ustava SRS iz leta 1974 je občino opredelila kot 



A.100–A.161  UPRAVA 

 

 328 

samoupravno in temeljno družbenopolitično skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju 
in oblasti delavskega razreda in delovnih ljudi. Zato je SO Lenart marca 1974 sprejel statut, 
ki je sledil temeljem ustave. V njem so podrobneje opredelili KS in SIS kot obliko 
uresničevanja potreb, interesov in nalog delovnih ljudi in občanov. SO Lenart so 
predstavljali občinski upravni organi, to so bili oddelki, uprave in komisije. Po 
spremembah in dopolnitvah statuta iz leta 1983 so bili upravni organi ustanovljeni kot 
individualno vodeni upravni organi in kot kolegijsko vodeni upravni organi. Individualni 
organi so bili: sekretariati, oddelki, uprave, zavodi, uradi in inšpektorati. Kolegijski organi 
so bili komiteji in komisije. Krajevni uradi so bili, kot notranje organizacijske enote oddelka 
za notranje zadeve, v: Benediktu, Cerkvenjaku, Gradišču, Jurovskem Dolu, Voličini in Zg. 
Ščavnici. Zakonodaja s področja reforme državne in lokalne uprave je bila sprejeta v letu 
1994. UE Lenart je pričel z delom 1. 1. 1995 kot samostojna organizacijska oblika na državni 
ravni in hkrati organ odločanja na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti. 
Njegovo delovno območje je obsegalo občine Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sv. Ana, Sv. 
Trojica v Slovenskih goricah in Sv. Jurij v Slovenskih goricah. 

 

SKUPŠČINA OBČINE LENDAVA – LENDVA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 

Signatura: PAM/0602 

Kraj: Lendava/Lendva  
Količina: 775 arhivskih škatel, 23 škatlic 

kartoteke, katastrski načrti 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1964–1990 
Tekoči metri: 84,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: družbenopolitičnega zbora 1978—1989, zbora KS 1978–1990, zbora 
združenega dela 1978–1990, zbora SO 1978–1981, predsedstva SO 1982–1990, zborov 
občanov 1985–1986; programi dela zborov SO in izvršnega sveta 1975–1988; splošne volitve 
delegacij v zbore 1982, 1986, 1989; zapisniki in poročila komisij za: narodnostna vprašanja 
1974–1978, 1982–1986, odlikovanja 1969–1980, verska vprašanja 1973–1989, volitve in 
imenovanja 1979–1986; kadrovske evidence 1976–1990; programi in dopisi sveta 
pomurskih občin 1976–1986; poročila in analize SO Lendava 1978–1987; spisi po 
klasifikacijskem načrtu 1964–1990; kartoteka evidenčnih kartic 1964–1990; katastrski načrti.  

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini in kronološko. Za obdobje v letih 1967–1990 je 
gradivo popisano do nivoja spisa, do leta 1967 pa so popisane samo gradbene zadeve. 

Historiat fonda: Gradivo SO Lendava za obdobje 1964–1966 je leta 1995 predal UE Lendava. Maja 
2003 je sledila prva dopolnitev fonda, saj so predali gradivo za leta 1967–1982, nato pa še 
decembra 2005 druga dopolnitev s spisi do leta 1990 in katastrskimi načrti za območje 
občine Lendava.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih, ki so prenehali veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem razveljavljeni s 
predpisi. Leta 1963 je bil ObLO Lendava ukinjen, namesto njega pa ustanovljen SO 
Lendava. Skupščina je 8. 4. 1964 sprejela statut, v katerem je bila opredeljena kot osnovna 
samoupravna družbenoekonomska in politična skupnost občanov. Bila je pravna oseba, ki 
je sodila v okraj Maribor. V 11. členu statuta je bilo določeno območje občine, ki je zajemalo 
naselja: Lendava, Lendavske Gorice, Trimlini, Banuta, Brezovec – del, Brezovica, Čentiba, 
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Črenšovci, Dobrovnik, Dolga vas, Dolgovaške Gorice, Dolina pri Lendavi, Dol. Bistrica, 
Gaberje, Genterovci, Gomilica, Gor. Bistrica, Hotiza, Kamovci, Kapca, Kobilje, Kot, Dol. 
Lakoš, Gor. Lakoš, Mostje, Nedelica, Odranci, Petišovci, Benica, Pince, Pince Marof, Velika 
Polana, Mala Polana, Radmožanci, Renkovci, Srednja Bistrica, Strehovci, Trnje, Turnišče, 
Žitkovci in Žižki. Dvojezično območje so sestavljala naselja: Banuta/Bánuta, Benica, 
Čentiba/Csente, Dobrovnik/Dobronak, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolgovaške Gorice/  
Hosszúfaluhegy, Dolina/ Völgyifalu, Dol. Lakoš/Alsólakos, Gaberje/Gyertyános, 
Genterovci/Göntérháza, Gor.  Lakoš/Felsölakos, Kamovci/Kámaháza, Kapca/Kapca, 
Kobilje, Kot/Kót, Lendava/Lendva, Lendavske Gorice/Lendvahegy, Mostje/Hidvég, 
Petišovci/Petesháza, Pince/Pince, Pince Marof/Pincemajor, Radmožanci/Radamos, 
Strehovci, Trimlini/Hármasmalom. Ustava SRS iz leta 1974 je občino opredelila kot 
samoupravno in temeljno družbenopolitično skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju 
in oblasti delavskega razreda in delovnih ljudi. Zato je SO Lendava marca 1974 sprejel 
statut, ki je sledil temeljem Ustave. Območje občine je ostalo nespremenjeno. Leta 1977 so 
občine Gor. Radgona, Lendava, Ljutomer in Murska Sobota sprejele družbeni dogovor o 
ustanovitvi skupnosti pomurskih občin. Delovno področje skupnosti občin je zajemalo 
vprašanja, ki so bila skupnega pomena za samoupravni in družbenoekonomski razvoj 
pomurskih občin in so bila opredeljena v statutu skupnosti občin. Zakonodaja s področja 
reforme državne in lokalne uprave je bila sprejeta v letu 1994. UE Lendava je pričel z 
delom 1. 1. 1995 kot samostojna organizacijska oblika na državni ravni in hkrati organ 
odločanja na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti. Njegovo delovno 
območje je obsegalo občine Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava, Odranci, Turnišče in 
Velika Polana. KU so bili v Črenšovcih, Dobrovniku, Gabrju, Turnišču in Veliki Polani. 

 

SKUPŠČINA OBČINE LJUTOMER 

Signatura: PAM/0548 

Kraj: Ljutomer 
Količina: 70 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1962–1988  
Tekoči metri: 7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi: gradbeni 1982–1988, vojaških vojnih invalidov in varstva borcev 1962–1988. 

Sistem ureditve: Gradbeni spisi so urejeni in popisani po abecednem redu znotraj posameznega 
leta, invalidski pa po abecednem redu.  

Historiat fonda: UE Ljutomer je leta 2000 predal samo dve kategoriji gradiva: gradbene spise in 
invalidske dosjeje. Predložil je poimenski seznam gradbenih spisov za posamezno leto. 
Spisi vojnih invalidov in varstvo borcev so bili naključno imensko popisani. Fond je bil leta 
2001 preurejen po abecedi in kronološko.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS in februarja 1964 sprejetega statuta je bil ustanovljen 
SO Ljutomer. Bil je pravna oseba, ki je spadala k okraju Maribor. Območje občine je 
obsegalo mesto Ljutomer in naselja: Babinci, Kraplje, Berkovci, Berkovski Prelogi, 
Bolehnečici, Boreci, Branoslavci, Vidanovci, Vogričevci, Bučečovci, Bučkovci, Bunčani, 
Cezanjevci, Cven, Desnjak, Drakovci, Gibina, Globoka, Kopriva, Šprinc, Godemarci, 
Bodislavci, Gresovščak, Cuber, Železne Dveri, Grlava, Banovci, Iljaševci, Ilovci, Sp. 
Kamenščak, Zg. Kamenščak, Ključarovci pri Ljutomeru, Grabe pri Ljutomeru, Lukavci, 
Kraplje, Mota, Krištanci, Šalinci, Križevci pri Ljutomeru, Kuršinci, Sitarovci, Logarovci, 
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Kokoriči, Gajševci, Mekotnjak, Moravci v Slovenskih goricah, Zasadi, Noršinci pri 
Ljutomeru, Nunska Graba, Plešivica, Jeruzalem, Precetinci, Presika, Pristava, Radomerje, 
Radomerščak, Radoslavci, Razkrižje, Rinčetova Graba, Slamnjak, Podgradje, Stara Cesta, 
Stara Nova vas, Dobrava, Stročja vas, Šafarsko, Veržej, Veščica in Vučja vas. Občinsko 
upravo so sestavljali temeljni in drugi občinski upravni organi, ki jih je z odlokom 
ustanovila ali odpravila občinska skupščina. K drugim upravnim organom so sodili sodnik 
za prekrške in krajevni uradi, obliko neposrednega samoupravljanja v občini pa so 
predstavljale krajevne skupnosti. Leta 1974 so sprejeli statut, saj so se morali prilagoditi 
bistvenim spremembam v družbenih in političnih odnosih, ki jih je prinesla Ustava SRS iz 
leta 1974. Po zakonu o spremembah območij občin iz leta 1980 je območje SO Ljutomer 
glede k. o. ostalo  nespremenjeno. Spremenilo se  je  samo  ime k. o. Murski vrh - Zasadi v 
k. o. Zasadi. Po Zakonu o upravi je 1. 1. 1995 pričel z delom UE Ljutomer kot samostojna 
organizacijska oblika na državni ravni in hkrati organ odločanja na prvi stopnji v upravnih 
zadevah iz državne pristojnosti. Njegovo delovno območje je obsegalo občine Ljutomer, 
Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje in Veržej.  

 

SKUPŠČINA OBČINE MARIBOR 

Signatura: PAM/0604 

Kraj: Maribor 
Količina: 4740 arhivskih škatel, kartoteka, 

gradbene knjige, registri 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1966–1984  
Tekoči metri: 480 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi po klasifikacijskem načrtu 1967–1982; registri: izdanih delovnih knjižic 1967–1975, 
zasebnih obrtnikov 1967–1972, avtoprevoznikov 1967–1979, učnih pogodb 1967–1983, 
vajeniški za obrt in gostinstvo 1966–1968, kolektivnih pogodb 1981–1982, zasebnih gostišč 
1967–1983, delovnih pogodb za gospodinjske pomočnice in delavce, ki delajo pri 
zasebnikih 1975–1980; evidenca dodeljenih odlikovanj 1967–1982; zaključni računi: skladov 
in upravnih organov SO Maribor 1969–1982, občin Pesnica, Pobrežje, Rotovž, Tabor, Tezno, 
Ruše, Lenart, Slovenska Bistrica 1982; investicijski programi SO Maribor, Tabor, Pesnica 
1982–1984; gradbeni spisi z oznakami Gr. 1–10000 in I/1–2485 ter pripadajoče gradbene 
knjige; kartoteka 1967–1982. 

Sistem ureditve: Spisi so urejeni in popisani po klasifikacijskih znakih za obdobje v letih 1967 do 
1975. Od leta 1976 dalje so za vsako posamezno leto urejeni po klasifikacijskih znakih. 
Ostalo gradivo je popisano po vsebini. Gradbeni spisi so urejeni in popisani po oznakah 
Gr., ki so nastale pri ustvarjalcu. Ker je gradivo nastalo v oddelku za komunalne in 
gradbene zadeve pri SO Maribor in predstavlja obsežno zaključeno celoto, je urejeno kot 
podfond. Popisano je do nivoja spisa. Tehnične enote so oštevilčene samostojno.  

Historiat fonda: S prevzemom gradiva je PAM pričel v letu 1998, ko mu je UE Maribor predal spise 
za obdobje v letih 1967–1975. S prevzemom 16. 7. 2002 so bili ti dopolnjeni do leta 1982. 
Leta 2005 so bili v dveh prevzemih (17. 5 in 23. 6.) prevzeti gradbeni načrti. Predani so bili 
še 4. 12. 2007. Mestna občina Maribor je 12. 11. 2004 fond dopolnila z gradivom oddelka za 
gospodarske dejavnosti.  

Historiat ustvarjalca: Decembra 1966 je bil sprejet Zakon o združitvi mariborskih občin. Skupščine 
občine Maribor Center, Maribor Tabor in Maribor Tezno so se združile v nov SO Maribor, 
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ki je pričel z delom 1. 1. 1967. 29. 1. 1968 je skupščina občine sprejela statut. Občina Maribor 
je postala temeljna družbenopolitična skupnost. Bila je pravna oseba, njeno območje pa je 
obsegalo mesto Maribor in naselja, ki so bila določena z zakonom SRS. Občinsko upravo so 
predstavljali občinski upravni organi, ki so bili oddelki in drugi upravni organi. Oddelki so 
bili za: občo upravo, upravno-politične zadeve, gospodarstvo, finance, gradbene, 
komunalne ter premoženjskopravne zadeve, narodno obrambo, inšpekcijske službe in 
socialno delo. Drugi upravni organi so bili: tajništvo, uprava za izmero zemljišč in kataster 
ter krajevni uradi (Duplek, Fram, Gaj - Kamnica, Hoče, Jakobski Dol, Jarenina, Korena, 
Lovrenc na Pohorju, Malečnik, Miklavž, Pekre - Limbuš, Pernica, Pesnica, Rače, Ruše, 
Selnica ob Dravi, Slivnica, Starše, Šentilj, Velka, Zg. Kungota), ki so spadali k oddelku za 
občo upravo. Maja 1968 je prišlo do sprememb v mejah in poimenovanju katastrskih občin. 
Odpravljeni so bili k. o. Maribor mesto, Grajski Marof in Grajska Vrata. Iz k. o. Maribor 
mesto in Grajski Marof ter iz delov k. o. Grajska Vrata in Krčevina je nastal nov k. o. 
Maribor Grad. Iz delov k. o. Grajska Vrata in Orešje se je ustanovil novi k. o. Melje. 
Spremenilo se je območje k. o. Koroška Vrata, Krčevina in Orešje. V letu 1969 je tudi 
davčna uprava sodila k občinskim upravnim organom. 1971 je bil sprejet sklep o 
ustanovitvi podravskih občin kot skupnega posvetovalnega, koordinacijskega in 
usmerjevalnega organa občin Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica. V skladu 
z Ustavo SRS je 5. 3. 1974 SO Maribor sprejel statut, v katerem se je opredelil kot 
samoupravna in temeljna družbenopolitična skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju 
in oblasti delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Leta 1978 so bile sprejete spremembe 
in dopolnitve statuta, bilo pa je tudi določeno območje občine Maribor, ki je obsegalo 
naslednja naselja: Bezena, Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri Rušah, Bohova, Bresternica, 
Brezula, Brunšvik, Celestina, Ceršak, Ciringa, Cirknica, Ciglence, Činžat, Črešnjevec ob 
Dravi, Čreta, Dobrovce, Dogoše, Dol. Počehova, Dragučova, Drankovec, Dravski Dvor, 
Dražen Vrh – del, Dvorjane, Fala, Flekušek, Fram, Gačnik, Gaj nad Mariborom, Gradiška, 
Gradišče na Kozjaku, Grušena, Gruševa, Hočko Pohorje, Hotinja vas, Hrastje, Hrenca, 
Jablance, Janževa Gora, Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Jelovec, Ješenca, 
Jurovski Dol, Jurovski Vrh, Kamnica, Kaniža, Kopivnik, Košaki, Kozjak nad Pesnico, 
Kozjak pri Ceršaku, Kresnica, Komen, Kušernik, Laznica, Limbuš, Lobnica, Log, Loka, 
Loka pri Framu, Lovrenc na Pohorju, Ložane, Malečnik, Mali Dol, Maribor, Marjeta na 
Dravskem polju, Meljski Hrib, Metava, Miklavž na Dravskem polju, Morje, Nebova, 
Orehova vas, Pekel, Pekre, Pesnica, Pesnica pri Mariboru, Pesniški Dvor, Pivola, Plač, 
Planica, Plintovec, Ploderšnica, Počehova, Počenik, Podigrac, Podova, Polička vas, Polički 
Vrh, Požeg, Prepolje, Puščava, Rače, Radizel, Ranca, Ranče, Razvanje, Rdeči Breg – del, 
Recenjak, Ribniško selo, Ročica, Rogoza, Rošnja, Rošpoh, Ruperče, Ruše, Ruta, Selnica, 
Selnica ob Muri, Skoke, Sladki Vrh, Slatenik, Slatina, Slatinski Dol, Slivnica pri Mariboru, 
Slivniško Pohorje, Smolnik, Sp. Gorica, Sp. Korena, Sp. Velka, Sp. Selnica, Sp. Dobrenje, Sp. 
Hlapje, Sp. Hoče, Sp. Vrtiče, Sp. Boč, Sp. Duplek, Sp. Jakobski Dol, Sp. Slemen, Srebotje, 
Srednje, Stara Gora pri Šentilju, Starše, Svečane, Svečina, Šentilj v Slovenskih goricah, 
Šober, Šomat, Špičnik, Štrihovec, Trate, Trčova, Trniče, Vajgen, Veliki Boč, Vinarje, Vodole, 
Vosek, Vranji Vrh, Vrhov Dol, Vršnik, Vukovje, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Vumpah, 
Vurmat – del, Za Kalvarijo, Zg. Gorica, Zg. Korena, Zg. Kungota, Zg. Selnica, Zg. Velka, 
Zg. Dobrenje, Zg. Gradišče, Zg. Hoče, Zg. Hlapje, Zg. Vrtiče, Zg. Boč, Zg. Duplek, Zg. 
Jakobski Dol, Zg. Slemen, Zimica, Zlatoličje, Zrkovci in Žikarce. Občinsko upravo so 
predstavljali občinski upravni organi, sestavljeni iz sekretariatov in komitejev, ter Občinska 
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geodetska uprava, Občinska uprava družbenih prihodkov in Občinska uprava 
inšpekcijskega nadzorstva. V letu 1980 je prišlo še do sprememb v imenu in območjih k. o. 
v občini Maribor. Po sklepu referenduma, ki je potekal 20. 4. 1980, se je občina 
preoblikovala v šest novih občin. Istočasno so se k. o. preoblikovali tako, da so se njihova 
območja in meje uskladile z mejami novih občin. K. o. Zg. Slemen se je razdelil na Zg. 
Slemen in vzhodni del, ki je dobil ime Žavcarjev Vrh. K. o. Vrhov Dol se je razdelil na Zg. 
Vrhov Dol in zahodni del, ki je dobil ime Sp. Vrhov Dol. K. o. Dogoše se je razdelil na 
vzhodni del, ki je obdržal ime Dogoše ter zahodni del, ki se je preimenoval v Dobravo. 
Tezno se je razdelilo na dva k. o., in sicer je vzhodni del obdržal ime Tezno, zahodni del je 
dobil ime Ob železnici. K. o. Kušernik se je razdelil tako, da se je južni del odcepil in 
priključil h k. o. Vukovje, severni del pa je ostal nespremenjen. Pri k. o. Košaki se je južni 
del odcepil in priključil h k. o. Orešje. Zahodni del k. o. Melje se je priključil h k. o. Maribor 
Grad. Jugozahodni del k. o. Pobrežje se je priključil h k. o. Tezno. Spremenila so se tudi 
imena naslednjih k. o.: Sv. Križ se je preimenoval v Gaj nad Mariborom, Sv. Lovrenc na 
Pohorju v Lovrenc na Pohorju, Sv. Marjeta na Dravskem polju v Marjeta na Dravskem 
polju, Sv. Martin pri Vurberku v Dvorjane, Sv. Miklavž na Dravskem polju v Miklavž na 
Dravskem polju in Vumpah v Vurberk. Občine Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, 
Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor in Maribor Tezno so se maja 1982 združile v 
skupnost mesta Maribor kot PDPS, v katerem so po načelih solidarnosti in vzajemnosti 
delovni ljudje in občani urejali zadeve skupnega pomena za občine in mesto. 
Referendumska odločitev je dobila potrditev tudi v zakonu, ki ga je sprejela Skupščina 
SRS. Mesto je bilo družbenopravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki 
so bile določene z ustavo, zakonom in statutom, sprejetim 14. 4. 1982. Občine ter mesto 
Maribor so sprejeli odlok o skupnih upravnih organih in njihovih strokovnih službah, ki so 
samostojno opravljale upravne, strokovne in druge naloge na področjih, za katera so bili 
organi ustanovljeni. Skupni individualni upravni organi so bili: sekretariat za ljudsko 
obrambo, za finance in za občo upravo. Skupne strokovne in druge službe so bile: skupna 
služba za kadrovske zadeve in skupna služba za upravo zgradb in materialno-tehnično 
poslovanje. Mestni upravni organi so se ustanovili kot individualni in kot kolegijski 
upravni organi. Individualna mestna upravna organa sta bila mestni sekretariat za notranje 
zadeve in mestna geodetska uprava. Kolegijski mestni upravni organi so bili mestni 
komiteji za: gospodarstvo; družbene dejavnosti, zadeve borcev in vojaških invalidov; 
družbeno planiranje; gradbene in komunalne zadeve; za promet in zveze. Leta 1989 je 
prišlo do razdružitve občin. Občini Maribor Ruše in Maribor Pesnica sta razpisali 
referendum o preoblikovanju občin v samostojni občini Ruše in Pesnica. Občina Maribor je 
bila ustanovljena 16. 4. 1990, občine Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Tabor in 
Maribor Tezno pa so bile ukinjene 15. 4. 1990.  
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SKUPŠČINA OBČINE MARIBOR CENTER 

Signatura: PAM/0543 

Kraj: Maribor 
Količina: 959 arhivskih škatel, 44 map, 

kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1954–1966  
Tekoči metri: 102,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi po klasifikacijskem načrtu: socialnega varstva, kadrovski, komunalni, arondacijski, 
zaplembeni, upravnih organov in samostojnih zavodov, gospodarski, gostinstva, turizma, 
trgovine, obrti, stanovanjski 1962–1966; gradbeni projekti Gr. 1–3895/CE 1962–1966; 
evidence in registri uprave za dohodke 1954–1966; kartoteka evidenčnih kartic 1962–1966. 

Sistem ureditve: Spisi so urejeni in popisani po klasifikacijskih znakih. Kot evidenca k spisom so se 
vodile predpisane evidenčne kartice, ki so prešle v veljavo 1. 1. 1962. Ravno zaradi 
evidence je spisovno gradivo ohranjeno od leta 1962 dalje. Gradivo uprave za dohodke je 
popisano po vsebini, ohranjeni pa so predvsem registri in evidence, ki se fizično ne dajo 
ločiti, zato je gradivo iz obdobja med leti 1954–1966. Gradbeni spisi imajo oznako Gr, ki je 
nastala pri ustvarjalcu, in so oštevilčeni po zaporednih številkah. Evidence h gradbenim 
spisom so indeks, gradbena knjiga in kartoteka. 

Historiat fonda: Leta 1990 je oddelek za občo upravo občine Maribor predal gradivo uprave za 
dohodke za obdobje v letih 1954–1966. Leta 1995 je občina Maribor predala spise po 
klasifikacijskem načrtu, fond pa je bil dopolnjen še z evidenčnimi karticami. UE Maribor je 
leta 1998 predal gradbeno dokumentacijo za leta 1962–1966.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih. Prenehali so veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem razveljavljeni s 
predpisi. ObLO Maribor Center je bil ukinjen, ustanovljen pa je bil SO Maribor Center, ki je 
junija 1964 sprejel statut. Po zakonu o območjih okrajev in občin SRS je območje SO 
Maribor Center obsegalo del mesta s k. o.: Brestrnica, Grajska Vrata, Grajski Marof, 
Kamnica, Koroška Vrata, Košaki, Krčevina (Počehova – del, Ribniško selo, Vinarje, Za 
Kalvarijo), Maribor mesto, Orešje (Meljski Hrib), Pekel, Počehova, Rošpoh in druga naselja 
izven mesta Maribor: Celestrina, Ceršak, Kozjak pri Ceršaku, Ciringa, Cirknica, Dol. 
Počehova, Dragučova, Dražen Vrh – del, Flekušek, Slatenik, Gačnik, Črešnjevec ob Dravi, 
Fala – del, Gradišče na Kozjaku, Gradiška, Grušena, Grušova, Hrenca, Janževa Gora, 
Jareninski Dol, Jareninski Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Pesnica pri Mariboru – del, Jelovec, 
Jurski Vrh, Kaniža, Kozjak nad Pesnico, Kresnica, Stara Gora pri Šentilju, Kušernik, 
Ložane, Malečnik, Rošpoh, Metava, Nebova, Pernica, Pesnica, Pesniški Dvor, Plač, 
Plintovec, Jurjevski Dol, Plodršnica, Zg. Gradišče, Počenik, Podigrac, Polička vas, Polički 
Vrh, Pesnica pri Mariboru – del, Ranca, Ročica, Ruperče, Selnica ob Muri, Sladki Vrh, 
Svečane, Vranji Vrh, Slatina, Slatinski Dol, Sp. Selnica, Sp. Velka, Sp. Dobrenje, Mali Dol – 
del, Sp. Hlapje, Sp. Vrtiče, Sp. Boč, Sp. Jakobski Dol, Sp. Slemen, Srebotje, Srednje, Svečina, 
Gaj nad Mariborom, Šentilj v Slovenskih goricah, Šober, Šomat, Špičnik, Štrihovec, Trate, 
Trčova, Vajgen, Veliki Boč, Vodole, Vosek, Vršnik, Vukovje, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, 
Vurmat – del, Zg. Kungota, Zg. Selnica, Zg. Velka, Zg. Dobrenje, Mali Dol – del, Zg. Hlapje, 
Zg. Vrtiče, Zg. Boč, Drankovec, Zg. Jakobski Dol in Zg. Slemen. Občina Maribor Center je 
bila pravna oseba, njen sedež je bil v Mariboru in v sestavu mesta in okraja Maribor. 
Zadeve, ki so bile skupnega pomena za mesto, je opravljal mestni svet. Upravni organi so 
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bili: oddelki, samostojne uprave, uprave in krajevni uradi. Oddelki so bili: za 
programiranje in analize, za upravno-pravne zadeve, za narodno obrambo, za inšpekcijske 
službe in za skupne službe. Samostojna je bila uprava za notranje zadeve. Delovali so še 
uprava za dohodke in deset KU. Decembra 1966 je bil sprejet Zakon o združitvi 
mariborskih občin. SO Maribor Center, Maribor Tabor in Maribor Tezno so se združili v 
nov SO Maribor, ki je pričel z delom 1. 1. 1967. 

 

SKUPŠČINA OBČINE MARIBOR TABOR 

Signatura: PAM/0541 

Kraj: Maribor 
Količina: 632 arhivskih škatel, 39 map,  

23 škatel kartoteke 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1966 
Tekoči metri: 74,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi po klasifikacijskem načrtu 1962–1966; gradbeni projekti Gr. 3-2298/TA 1962–1966; 
evidence in registri uprave za finance 1955–1966; evidenčne kartice 1962–1966. 

Sistem ureditve: Spisi so urejeni in popisani po klasifikacijskih znakih. Evidenca k spisom so 
evidenčne kartice, ki so se začele uporabljati 1. 1. 1962. Ravno zaradi evidence je spisovno 
gradivo ohranjeno od leta 1962 dalje. Gradivo uprave za finance je popisano po vsebini. 
Ohranjeni so predvsem registri in evidence, ki se fizično ne dajo ločiti, zato je gradivo iz 
obdobja med leti 1955–1966. Gradbeni spisi imajo oznako Gr., ki je nastala pri ustvarjalcu, 
in so oštevilčeni po zaporednih številkah. Evidence h gradbenim spisom so indeks, 
gradbena knjiga in kartoteka. 

Historiat fonda: Leta 1990 je oddelek za občo upravo občine Maribor predal gradivo uprave za 
finance za obdobje med leti 1955–1966. Leta 1994 je bilo gradivo s področja financ še 
dopolnjeno, predani pa so bili še spisi po klasifikacijskih znakih za obdobje med leti 1962–
1966. Leta 1995 je bil fond dopolnjen z evidenčnimi karticami. UE Maribor je leta 1998 
predal gradbeno dokumentacijo za obdobje med leti 1962–1966.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih, ki so prenehali veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem razveljavljeni s 
predpisi. ObLO Maribor Tabor je bil ukinjen, ustanovljen pa je bil SO Maribor Tabor, ki je 
maja 1964 sprejel statut. V 2. členu je bilo določeno območje, ki je obsegalo del mesta 
Maribor s k. o: Limbuš – del, Pekre – del, Sp. Radvanje, Studenci, Sv. Magdalena – del, Zg. 
Radvanje in druga naselja izven mesta: Bistrica pri Limbušu, Bistrica pri Rušah, Bezena, 
Činžat, Fala, Hrastje, Kumen, Laznica, Limbuš, Lobnica, Log, Pekre, Razvanje, Puščava, 
Rdeči Breg – del, Recenjak, Ruše, Ruta, Smolnik, Lovrenc na Pohorju in Vrhov Dol. Občina 
Maribor Tabor je bila pravna oseba v sestavu okraja Maribor, njen sedež je bil v Mariboru. 
Upravo skupščine so sestavljali upravni organi in drugi organi. Upravni organi so bili 
oddelki za: občo upravo in družbene službe, za gospodarstvo, finance, notranje zadeve, 
narodno obrambo; drugi organi so bili krajevni uradi in sodnik za prekrške. Decembra 
1966 je bil sprejet Zakon o združitvi mariborskih občin. Maribor Center, Maribor Tabor in 
Maribor Tezno so se združili v novo občino Maribor, ki je pričela z delom 1. 1. 1967. 

 



A.100–A.161  UPRAVA 

 335 

SKUPŠČINA OBČINE MARIBOR TEZNO 

Signatura: PAM/0549 

Kraj: Maribor 
Količina: 661 arhivskih škatel, 37 map,  

38 kartotečnih škatlic 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1966  
Tekoči metri: 77,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi po klasifikacijskem načrtu: gradbeni, socialnega varstva, kadrovski, komunalni, 
arondacijski, zaplembeni, upravnih organov in samostojnih zavodov, gospodarski, 
gostinstva, turizma, trgovine, obrti, stanovanjski 1962–1966; gradbeni projekti Gr. 1–
2300/TE 1962–1966; evidence in registri uprave za finance 1955–1966; kartoteka evidenčnih 
kartic 1962–1966. 

Sistem ureditve: Spisi so urejeni in popisani po klasifikacijskih znakih. Kot evidenca k spisom so se 
vodile predpisane evidenčne kartice, ki so prešle v veljavo 1. 1. 1962. Ravno zaradi 
evidence je spisovno gradivo ohranjeno od leta 1962 dalje. Gradivo uprave za finance je 
popisano po vsebini, ohranjeni pa so predvsem registri in evidence, ki se fizično ne dajo 
ločiti, zato je gradivo iz obdobja med leti 1955–1966. Gradbeni spisi imajo oznako Gr., ki je 
nastala pri ustvarjalcu, in so oštevilčeni po zaporednih številkah. Evidence h gradbenim 
spisom so indeks, gradbena knjiga in kartoteka. 

Historiat fonda: Leta 1990 je oddelek za občo upravo občine Maribor predal gradivo uprave za 
finance za obdobje v letih 1955–1966. Leta 1994 je občina Maribor predala spise po 
klasifikacijskem načrtu, leta 1995 pa je bil fond dopolnjen še s kartotečnimi karticami. UE 
Maribor je leta 1998 predal gradbeno dokumentacijo za obdobje v letih 1962–1966. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih. Prenehali so veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem razveljavljeni s 
predpisi. ObLO Maribor Tezno je bil ukinjen, ustanovljen pa je bil SO Maribor Tezno, ki je 
aprila 1964 sprejel statut. V 4. členu statuta je bilo določeno območje občine, ki je obsegalo 
del mesta Maribor (Tezno, Pobrežje, Brezje) in naselja: Bohova, Brezula, Brunšvik, 
Ciglence, Čreta, Dobrovce, Dravski Dvor, Dvorjane, Fram, Hočko Pohorje, Hotinja vas, 
Jablance, Ješenca, Kopivnik, Loka, Loka pri Framu, Marjeta na Dravskem polju, Miklavž na 
Dravskem polju, Morje, Orehova vas, Pivola, Planica, Podova, Polana, Požeg, Prepolje, 
Rače, Radizel, Ranče, Rogoza, Rošnja, Skoke, Slivnica pri Mariboru, Slivniško Pohorje, Sp. 
Gorica, Sp. Korena, Sp. Hoče, Sp. Duplek, Starše, Trniče, Vumpah (Vurberk), Zg. Gorica, 
Zg. Korena, Zg. Hoče, Zg. Duplek, Zimica, Zlatoličje, Zrkovci in Žikarce. Občina Maribor 
Tezno je bila pravna oseba, njen sedež je bil v Mariboru in v sestavu mesta in okraja 
Maribor. Upravo skupščine so sestavljali upravni, posebni upravni in posebni organi ter 
samostojni referati. Upravni organi so bili oddelki za: občo upravo in družbene službe, 
finance, gospodarstvo, notranje zadeve, narodno obrambo; posebni upravni organi so bili 
krajevni uradi; posebna organa pa sta bila sodnik za prekrške in občinsko disciplinsko 
sodišče. Decembra 1966 je bil sprejet Zakon o združitvi mariborskih občin. Občine Maribor 
Center, Maribor Tabor in Maribor Tezno so se združile v novo občino Maribor, ki je pričela 
z delom 1. 1. 1967. 
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SKUPŠČINA OBČINE MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/0299 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 693 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1962–1993  
Tekoči metri: 73,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi po klasifikacijskem načrtu: socialnega varstva, kadrovski, komunalni, arondacijski, 
zaplembeni, upravnih organov in samostojnih zavodov, gospodarski, gostinstva, turizma, 
trgovine, obrti, stanovanjski 1962–1979, gradbeni (ceste, vodovodi, čistilne naprave, 
kanalizacija) in investicijska vzdrževanja 1963–1993. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po klasifikacijskih znakih v okviru posameznega 
leta, delno pa samo po vsebini. 

Historiat fonda: Mestna občina Murska Sobota je pri urejanju prostora za skladišče našla gradivo 
bivših upravnih organov, ki so delovali na območju Murske Sobote. Gradivo za obdobje 
med leti 1950–1983 je bilo v razsutem stanju prevzeto 6. 1. 2006. Bilo je odloženo k 
pripadajočim fondom; le za SO Murska Sobota je bil oblikovan nov fond. Isti predajnik je 
fond dopolnil še 15. 11. 2007. Spise po klasifikacijskem načrtu za obdobje v letih 1962–1979 
je 16. 7. 2009 predal UE Murska Sobota. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 in aprila 1964 sprejetega statuta je bil 
ustanovljen SO Murska Sobota. Bil je pravna oseba, ki je sodila k okraju Maribor. Območje 
občine je bilo določeno z republiškim zakonom, po katerem je obsegalo mesto Murska 
Sobota in naselja: Adrijanci, Andrejci, Bakovci, Beltinci, Berkovci pri Prosenjakovcih, 
Bodonci, Bogojina, Bokrači, Boreča, Borejci, Bratonci, Brezovci, Budinci, Bukovnica, 
Cankova, Čepinci, Černelavci, Čikečka vas, Dankovci, Dokležovje, Dolenci, Dolič, Dolina, 
Dol. Slaveči, Domajinci, Domanjševci, Fikšinci, Filovci, Fokovci, Gančani, Gederovci, 
Gerlinci, Gorica, Grad, Gor. Črnci, Gor. Petrovci, Gor. Slaveči, Gradišče, Hodoš, Ivanci, 
Ivanjševci, Ivanovci, Ižakovci, Jurij, Kančevci, Korovci, Košarovci, Kovačevci, Krajna, 
Kramarovci, Krašči, Križevci, Krnci, Krog, Krplivnik, Kruplivnik, Kukeč, Kupšinci, 
Kuštanovci, Kuzma, Lemerje, Lipa, Lipovci, Lončarovci, Lucova, Lukačevci, Mačkovci, 
Markišovci, Markovci, Martinje, Martjanci, Matjaševci, Melinci, Mlajtinci, Moravci, 
Moščanci, Motovilci, Motvarjevci, Murski Črnci, Murski Petrovci, Nemčevci, Neradnovci, 
Noršinci, Beznovci, Nuskova, Ocinje, Otovci, Panovci, Pečarovci, Pertoča, Peskovci, 
Petanjci, Polana, Pordašinci, Poznanovci, Predanovci, Prosečka vas, Prosenjakovci, 
Puconci, Puževci, Radovci, Rakičan, Rankovci, Ratkovci, Rogašovci, Ropoča, Satahovci, 
Sebeborci, Selo, Serdica, Skakovci, Sodišinci, Sotina, Središče, Stanjevci, Strukovci, 
Šalamenci, Šalovci, Šulinci, Suhi Vrh, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Trdkova, Tropovci, 
Vadarci, Vanča vas, Vaneča, Večeslavci, Veščica pri Murski Soboti, Vidonci, Vučja Gomila, 
Zenkovci in Ženavlje. Občina je imela tudi narodnostno mešano območje. Madžarom sta 
bili v skladu z Ustavo SRS zagotovljeni enakopravnost in možnost vsestranskega razvoja in 
udejstvovanja na vseh področjih družabnega življenja. V krajih, kjer sta živela oba naroda, 
sta bila slovenski in madžarski jezik enakopravna. Ti kraji so bili: Berkovci, Čikečka 
vas/Csekefa, Domanjševci/Domonkosfa, Hodoš/Hodos, Ivanjševci, Krplivnik/Kapornak, 
Lončarovci, Motvarjevci/Szentlászló, Pordašinci/Kisfalu, Prosenjakovci/Pártosfalva in 
Središče/Szerdahely. Na podlagi bistvenih sprememb v družbenih in političnih odnosih, ki 
jih je leta 1974 prinesla Ustava SRS, so istega leta sprejeli statut. Občina je postala 
samoupravna in temeljna družbena skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju in oblasti 
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delavskega razreda in vseh delovnih ljudi. Leta 1977 so občine Gor. Radgona, Lendava, 
Ljutomer in Murska Sobota sklenile družbeni dogovor o ustanovitvi skupnosti pomurskih 
občin z namenom, da zagotovijo razreševanje vprašanj in usklajevanje interesov na 
področjih, ki so bila skupnega pomena za Pomurje. Območje SO Murska Sobota je ostalo 
tudi po zakonu o območjih iz leta 1980 (z manjšimi spremembami v poimenovanju k. o.) 
nespremenjeno. Po Zakonu o upravi je 1. 1. 1995 pričel z delom UE Murska Sobota kot 
samostojna organizacijska oblika na državni ravni in hkrati organ odločanja na prvi stopnji 
v upravnih zadevah iz državne pristojnosti. Obsegal je naselja, ki so sodila k teritoritoriju 
bivše občine Murska Sobota – Mestno občino Murska Sobota in občine Beltinci, Cankova, 
Gor. Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in 
Tišina. Na območju občin Hodoš, Moravske Toplice in Šalovci je osem naselij, kjer živijo 
pripadniki madžarske narodnosti. 

 

SKUPŠČINA OBČINE PESNICA 

Signatura: PAM/0619 

Kraj: Pesnica pri Mariboru 
Količina: 19 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1982–1994  
Tekoči metri: 1,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Magnetofonski zapisi sej: zborov SO Maribor in SO Pesnica 1982, 1990, DPZ 1984–1994, 
ZZB NOV 1987, ZZD 1982–1989, zbora izvajalcev TKS 1982, 1986–1990, zbora KS 1982–
1991, komisije za kmetijskozemljiške zadeve 1987–1990, komisije za izobraževanje 1990, 
socialnega skrbstva 1982–1987, otroškega varstva 1982, kulturne skupnosti 1988, občinske 
izobraževalne skupnosti 1989. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Magnetofonske trakove sej SO Maribor Pesnica in SO Pesnica je maja 1998 predal 
občinski urad Občine Pesnica.  

Historiat ustvarjalca: Delovni ljudje in občani so se na referendumu, ki je potekal 20. 4. 1980, 
odločili, da se na območju občine Maribor ustanovi naslednjih 6 občin: Maribor Pesnica, 
Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor in Maribor Tezno. 
Referendumska odločitev je dobila potrditev v zakonu, ki ga je sprejela skupščina SRS leta 
1981. Do konstituiranja občin je prišlo aprila 1982, ko so se na zaokroženem urbanem 
območju Maribora občine združile v PDPS – mesto Maribor. Skupno so urejale vse tiste 
zadeve, ki so jih s statutom mesta opredelile kot zadeve skupnega pomena. Aprila 1982 je 
občina Maribor Pesnica sprejela statut. Bila je družbenopravna oseba z vsemi pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi. Območje občine Pesnica je obsegalo k. o.: Ceršak, Ciringa, 
Cirknica, Dol. Počehova, Flekušek, Gačnik, Gradiška, Grušena, Jareninski Dol, Jareninski 
Vrh, Jedlovnik, Jelenče, Jurski Vrh, Kaniža, Kozjak, Kresnica, Kušernik, Mali Rošpoh, 
Pesnica, Pesniški Dvor, Ploderšnica, Počenik, Podigrac, Plač, Plintovec, Polička vas, Polički 
Vrh, Ranca, Ročica, Selnica ob Muri, Sladki Vrh, Slatina, Slatinski Dol, Sp. Velka, Sp. 
Dobrenje, Sp. Hlapje, Sp. Jakobski Dol, Sp. Vrtiče, Srebotje, Svečina, Šentilj v Slovenskih 
goricah, Šomat, Špičnik, Štrihovec, Trate, Vajgen, Vršnik, Vukovski Dol, Vukovski Vrh, Zg. 
Kungota, Zg. Velka, Zg. Dobrenje, Zg. Hlapje, Zg. Vrtiče, Zg. Dražen Vrh in Zg. Jakobski 
Dol. Leta 1989 je bil spet razpisan referendum o organiziranosti občine Maribor Pesnica, ki 
je dobil podlago v zakonu o spremembah in dopolnitvah območja občine. Po tem zakonu 
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se je 16. 4. 1990 ustanovila občina Maribor, do 15. 4. 1990 pa so prenehale delovati občine 
Maribor Pobrežje, Maribor Rotovž, Maribor Tabor in Maribor Tezno. Občini Maribor 
Pesnica in Maribor Ruše sta se preoblikovali v samostojna SO. Po zakonu o upravi je 1. 1. 
1995 pričel z delom UE Pesnica kot samostojna organizacijska oblika na državni ravni in 
hkrati organ odločanja na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti. V 
njegovo delovno območje so spadale občine Kungota, Pesnica in Šentilj. 

 

SKUPŠČINA OBČINE RADLJE OB DRAVI 

Signatura: PAM/1115 

Kraj: Radlje ob Dravi 
Količina: 126 arhivskih škatel, 7 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1956–1990  
Tekoči metri: 12,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: združenega dela SO Radlje ob Dravi 1974–1990, DPZ 1974–1990, zbora KS 
1974–1990, sej ObLO Radlje ob Dravi 1958–1962, občinskega zbora in zbora DS SO Radlje 
ob Dravi 1963–1988; spisi po klasifikacijskem načrtu 1978–1982; vpisniki: občinskega 
sodnika za prekrške 1970–1978, upravno-kazenski za ObLO Podvelka 1956–1960. 

Sistem ureditve: Spisi so popisani po klasifikacijskih znakih. Zapisniki so urejeni in popisani po 
vsebini in kronološko. Ker so popisani do nivoja arhivskih enot, jih za obdobje delovanja 
ObLO Radlje ob Dravi ni mogoče izločiti.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je 23. 10. 2008 predal UE Radlje ob Dravi. Samo zapisniki so 
ohranjeni od leta 1958 dalje. Spisi SO Radlje ob Dravi, ki so nastali po klasifikacijskem 
načrtu pred letom 1978, niso ohranjeni.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih. Prenehali so veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem razveljavljeni s 
predpisi. ObLO Radlje ob Dravi je bil ukinjen, ustanovljen pa je bil SO Radlje ob Dravi. Po 
zakonu o območjih okrajev in občin SRS je območje SO Radlje ob Dravi s sedežem v 
Radljah ob Dravi obsegalo naselja: Brezni Vrh, Brezno, Dravče, Hudi Kot, Josipdol, 
Janževski Vrh, Javnik, Kozji Vrh, Lehen na Pohorju, Dobrava, Radlje ob Dravi, Orlica, 
Pernice, Radelica, Podvelka, Rdeči Breg – del, Remšnik, Ribnica na Pohorju, Gortina, Sp. 
Kapla, Muta, Sp. Vižinga, Planina, Branik nad Muto, Ožbalt, Podlipje, Sv. Primož na 
Pohorju, Brezovec, Sv. Vid, Šentjanž nad Dravčami, Vuzenica, Suhi Vrh pri Radljah, Vas, 
Vuhred, Vurmat – del, Zg. Kapla in Zg. Vižinga. SO je dne 4. 3. 1971 sprejel statut, v 
katerem je bil opredeljen kot temeljna družbenopolitična skupnost. Istega leta so občine 
Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec sklenile dogovor o 
ustanovitvi sveta koroških občin kot skupnega posvetovalnega, koordinacijskega in 
usmerjevalnega organa. Svet je obravnaval vprašanja, ki so bila skupnega pomena za 
koroške občine. Ustava SRS iz leta 1974 je občino opredelila kot samoupravno in temeljno 
družbenopolitično skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju in oblasti delavskega 
razreda in delovnih ljudi. Zato je SO Radlje ob Dravi marca 1974 sprejel statut, ki je sledil 
temeljem ustave. Občinski upravni organi SO Radlje ob Dravi so bili v letu 1980 
organizirani kot individualni in kolegijski upravni organi. Individualni so bili oddelek za 
ljudsko obrambo, notranje zadeve, družbene prihodke in občo upravo, kolegijski pa je bil 
komite za družbeno planiranje in gospodarstvo. KU v Vuzenici, Muti, Ribnici na Pohorju, 
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Podvelki in Ožbaltu so bili notranje organizacijske enote v sestavu oddelka za notranje 
zadeve. Leta 1980 se je k. o. Sv. Primož preimenoval v k. o. Primož na Pohorju, k. o. Sv. Vid 
pa v k. o. Šentvid. Pri k. o. Vurmat se je zaradi uskladitve spremenilo območje in ime k. o.: 
zahodni del k. o. Vurmat se je preimenoval v k. o. Zg. Vurmat, vzhodni del pa v k. o. Sp. 
Vurmat. Leta 1982 je bilo naselje Radlje ob Dravi razglašeno za mesto Radlje ob Dravi. Po 
Zakonu o upravi je 1. 1. 1995 pričel z delom UE Radlje ob Dravi kot samostojna 
organizacijska oblika na državni ravni in hkrati organ odločanja na prvi stopnji v upravnih 
zadevah iz državne pristojnosti. Njegovo delovno območje je obsegalo območje občin 
Radlje ob Dravi, Muta, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Vuzenica. KU so bili na Muti, 
Podvelki, Ribnici na Pohorju in Vuzenici. 

 

SKUPŠČINA OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

Signatura: PAM/0459 

Kraj: Ravne na Koroškem 
Količina: 1542 arhivskih škatel, 7 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1961–1994 
Tekoči metri: 154,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: SO 1963–1994, izvršnega sveta, vseh zborov 1964–1980, ZZD 1978–1984, 
volilnih komisij 1982; samoupravni sporazumi in akti 1979–1984; delovne pogodbe 1979–
1983; evidence državljanov in javna varnost 1962–1993; spisi: zaupni 1965–1984, invalidski 
A–Ž 1945–1984, gozdarstva 1961–1963, veterine, lova, ribištva, trgovine, stanovanjski, 
komunalni, socialni, šolstva, kulture in znanosti 1962–1984. 

Sistem ureditve: Manjši del fonda je urejenega in popisanega po vsebini in kronološko, ostali del pa 
je urejen po klasifikacijskem načrtu.  

Historiat fonda: Septembra 1996 je UE Ravne na Koroškem predal gradivo SO Ravne na Koroškem 
za obdobje med leti 1962–1984. Kasneje je predal še zapisnike SO do leta 1994. Leta 2003 je 
bil fond urejen, popisane so bile tehnične enote. Do nivoja arhivskih enot so popisani le 
invalidski spisi.  

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Ustave SRS iz leta 1963 je Skupščina SRS sprejela Zakon o 
prenehanju veljavnosti zakona o občinskih ljudskih odborih in zakona o okrajnih ljudskih 
odborih, ki so prenehali veljati 15. 2. 1964, v kolikor že niso bili pred tem razveljavljeni s 
predpisi. Ustanovljen je bil SO Ravne na Koroškem, ki je aprila 1964 sprejel svoj statut. 
Območje občine SO Ravne je bilo določeno z republiškim zakonom in je sodilo k okraju 
Maribor. Obsegalo je mesto Ravne na Koroškem (k. o. Javornik – del, Navrški Vrh – del, 
Preški Vrh – del in Ravne) ter naselja izven mesta: Belšak, Bistra, Brdinje, Breznica, Črna, 
Žerjav, Dobja vas, Dolga Brda, Prevalje, Zg. Jamnica, Javorje, Stražišče, Tolsti Vrh pri 
Ravnah na Koroškem, Jazbina, Koprivna, Dobrije, Koroški Selovec, Kotlje, Kot pri 
Prevaljah, Leše, Lokovica, Lom, Ludranski Vrh, Onkraj Meže, Breg, Mežica, Podkraj pri 
Mežici, Polena, Navrški Vrh – del, Podkraj, Plat, Podgora, Podpeca, Poljana, Preški Vrh – 
del, Sele, Strojna, Suhi Vrh, Sp. Jamnica, Topla, Uršlja Gora, Zagrad in Zeleni Breg. Občina 
je bila pravna oseba. Upravni organi občinske skupščine so bili temeljni in posebni organi. 
Temeljni so bili: oddelek za gospodarstvo in finance, občo upravo in družbene službe ter 
odsek za narodno obrambo. Krajevni uradi, sodnik za prekrške in občinsko disciplinsko 
sodišče pa so bili posebni upravni organi. KS v Črni na Koroškem, Mežici, Prevaljah in 
Ravnah so predstavljali temeljno samoupravno teritorialno skupnost. Leta 1971 so SO 
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Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec sklenili dogovor o 
ustanovitvi sveta koroških občin, ki je bil skupni posvetovalni, koordinacijski in 
usmerjevalni organ. Obravnaval je družbenoekonomski in samoupravni razvoj koroških 
občin. Ustava SRS iz leta 1974 je občino opredelila kot samoupravno in temeljno 
družbenopolitično skupnost, ki je temeljila na samoupravljanju in oblasti delavskega 
razreda in delovnih ljudeh. Tem načelom je sledil tudi statut, ki ga je SO Ravne na 
Koroškem sprejel 4. 3. 1974. Po zakonu o spremembah območij občin iz leta 1980 je območje 
SO Ravne na Koroškem doživel manjše spremembe, saj je bil k. o. Sele priključen k SO 
Slovenj Gradec. S statutom, sprejetim leta 1992, so Ravne na Koroškem postale 
samoupravna lokalna skupnost. Po Zakonu o upravi je 1. 1. 1995 pričel z delom UE Ravne 
na Koroškem kot samostojna organizacijska oblika na državni ravni in hkrati organ 
odločanja na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti. Njegovo delovno 
območje je obsegalo celotno območje občin Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne 
na Koroškem. 

 

SKUPŠČINA OBČINE SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0547 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 672 arhivskih škatel, 3 knjige, 

kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1963–1985  
Tekoči metri: 69 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej DS 1974–1975, zborov skupščine 1967–1970, KS 1968, skupščine 1963–
1970, sveta za notranje zadeve 1963–1968, sanitarni 1967–1970, sveta za družbeni plan in 
finance 1963–1975, gasilskega društva 1970, sanitarne inšpekcije 1967–1970, izobraževalne 
skupnosti 1982–1985, spisi: KU Šmartno 1964–1979, SZDL 1971–1973, po klasifikacijskem 
načrtu 1963–1980; nacionalizacija zemljišč 1966–1967; zaključni računi občine in njenih 
organov 1964–1975; statistična poročila 1963–1976.  

Sistem ureditve: Del fonda je urejenega po vsebini in kronološko, del fonda pa po klasifikacijskih 
znakih. Za obdobje v letih 1978–1980 so spisi in invalidski spisi popisani do nivoja 
arhivskih enot. 

Historiat fonda: Leta 1984 je SO Slovenj Gradec predal spise za leta 1962–1969. UE Slovenj Gradec 
je leta 2000 predal gradivo ObLO in OLO ter SO Slovenj Gradec. V letu 2006 je bil fond 
dopolnjen s spisi za leto 1978 ter invalidskimi spisi od leta 1945 dalje, v letu 2007 pa so bili 
od UE prevzeti še spisi za leti 1979 in 1980. 

Historiat ustvarjalca: SO Slovenj Gradec je bil ustanovljen na podlagi ustave in aprila 1964 
sprejetega statuta. Bil je pravna oseba, ki je sodila k okraju Maribor. Območje občine je bilo 
določeno z republiškim zakonom, po katerem je obsegalo mesto Slovenj Gradec (k. o. 
Legen, Slovenj Gradec, Stari trg) in naselja izven mesta: Brda, Mislinjska Dobrava, Turiška 
vas, Golavabuka, Tomaška vas, Gor. Dolič, Gradišče, Legen, Pameče, Troblje, Graška Gora, 
Kozjak, Završe, Mala Mislinja, Mislinja, Šentilj pod Turjakom, Tolsti Vrh pri Mislinji, Paka, 
Pameče, Podgorje, Raduše, Sele – del, Srednji Dolič, Sp. Razbor, Stari trg, Dovže, Razborca, 
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmiklavž, Vodriž, Gmajna, Vrhe in Zg. Razbor. Občinsko 
skupščino so predstavljali temeljni in posebni upravni organi. Temeljni organi so bili 
oddelki, posebni pa krajevni uradi, sodnik za prekrške, občinsko javno pravobranilstvo in 
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disciplinsko sodišče. Na podlagi bistvenih sprememb v družbenih in političnih odnosih, ki 
jih je leta 1974 prinesla ustava SRS, so v letih 1974 in 1978 sprejeli statut. Temu so sledile 
spremembe pri organizaciji upravnih organov, ki so bili kot individualno in kolegijsko 
vodeni upravni organi. Območje SO Slovenj Gradec je tudi po zakonu o območjih občin iz 
leta 1980 ostalo glede k. o. nespremenjeno. Po Zakonu o upravi je 1. 1. 1995 pričel z delom 
UE Slovenj Gradec kot samostojna organizacijska oblika na državni ravni in hkrati organ 
odločanja na prvi stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti. Njegovo delovno 
območje je obsegalo celotno območje občine Mislinja in Mestno občino Slovenj Gradec. 

 

SKUPŠČINA OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

Signatura: PAM/0603 

Kraj: Slovenska Bistrica 
Količina: 1021 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1964–1982  
Tekoči metri: 103,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi po klasifikacijskem načrtu: gradbeni, socialnega varstva, kadrovski, komunalni, 
arondacijski, zaplembeni, upravnih organov in samostojnih zavodov, gospodarski, 
gostinstva, turizma, trgovine, obrti, stanovanjski 1964–1982; evidenčne kartice 1964–1982. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po klasifikacijskih znakih in kronološko.  

Historiat fonda: Leta 1979 je SO Slovenska Bistrica predal gradivo SO Slovenska Bistrica za leti 
1963 in 1964 skupaj z gradivom ObLO Slovenska Bistrica. V letu 1995 je UE Slovenska 
Bistrica predal spise za obdobje med leti 1965–1975, leta 2007 pa še za leta 1976–1982.  

Historiat ustvarjalca: SO Slovenska Bistrica je bil ustanovljen na podlagi ustave in marca 1964 
sprejetega statuta. Bil je pravna oseba, ki je do leta 1965 sodila k okraju Maribor. Po Zakonu 
o območjih okrajev in občin iz leta 1964 je območje SO Slovenska Bistrica obsegalo mesto 
Slovenska Bistrica (k. o. Slovenska Bistrica in Zg. Bistrica) ter naselja izven mesta: Bojtina, 
Božje, Brezje, Kovaški Vrh, Zlakova, Brezje pri Poljčanah, Križeča vas, Sp. Poljčane, 
Bukovec, Cigonca, Videž, Črešnjevec, Leskovec, Lokanja vas, Dežno pri Makolah, Varoš, 
Frajhajm, Gabrnik, Gladomes, Dolgi Vrh, Hošnica, Zg. Brežnica, Hrastovec, Krasna, 
Jelovec, Makole, Jurišna vas, Turiška vas na Pohorju, Kalše, Koritno, Cezlak, Kebelj, Kot, 
Lukanja, Modrič, Nadgrad, Podgrad, Kovača vas, Laporje, Lušečka vas, Fošt, Malo Tinje, 
Globoko, Modraže, Novake, Kočno pri Polskavi, Ogljenšak, Okoška Gora, Ugovec, 
Čadram, Gorica, Lačna Gora, Malahorna, Markečica, Oplotnica, Ošelj, Zg. Nova vas, 
Mostečno, Pečke, Poljčane, Sp. Brežnica, Planina pod Šumikom, Pokoše, Ljubično, Lovnik, 
Zg. Poljčane, Sp. Prebukovje, Zg. Prebukovje, Farovec, Pretrež, Rep, Ritoznoj, Smrečno, Sp. 
Ložnica, Sp. Nova vas, Pragersko, Sp. Polskava, Čadramska vas, Stanovsko, Savinsko, 
Stopno, Strug, Gaj – del, Podboč, Studenice, Stari Grad, Urh, Devina, Klopce, Šentovec, 
Šmartno na Pohorju, Ložnica, Stranske Makole, Štatenberg, Tinjska Gora, Veliko Tinje, 
Visole, Brezje pri Slovenski Bistrici, Stari Log, Trnovec, Vrhloga, Korplje, Preloge, Prepuž, 
Sevec, Vinarje, Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Drumlažno, Ješovec, Kočno ob Ložnici, 
Vrhole pri Laporju, Kostanjevec, Zg. Ložnica, Sele pri Polskavi, Zg. Polskava, Dobriška vas, 
Dobrova, Pobrež, Prihova, Raskovec, Zg. Grušovje, Straža, Zlogona Gora, Zlogona vas, 
Dolgi Vrh, Levič, Razgor in Žabljek. Na podlagi odloka o določitvi območij KS je leta 1965 
bilo na območju SO Slovenska Bistrica ustanovljenih dvanajst KS. Upravo SO so sestavljali 
temeljni upravni, posebni upravni in drugi organi. Temeljni organi so bili oddelki za: občo 
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upravo in družbene službe, gospodarstvo, finance, notranje zadeve, narodno obrambo; 
posebni upravni organi so bili KU; kot drug organ pa je bil sodnik za prekrške. Leta 1971 
so k temeljnim upravnim organom spadale še inšpekcijske službe, davčna in geodetska 
uprava. Istega leta se je ustanovil svet podravskih občin kot skupni posvetovalni, 
koordinacijski in usmerjevalni organ občin Lenart, Maribor, Ormož, Ptuj in Slovenska 
Bistrica. Na podlagi bistvenih sprememb v družbenih in političnih odnosih so v letih 1974 
in 1980 sprejeli statut z namenom, slediti temeljnim načelom ustave SRS. Leta 1980 je 
območje občine obsegalo 61 k. o. in 129 naselij. Spremembe so bile pri naselju Gaj, ki je v 
celoti spadalo k območju SO Slovenska Bistrica. Iz območja sta izpadli naselji Zlogona vas 
in Dolgi Vrh, spremenili sta se imeni naselij Dežno pri Makolah v Dežno in Sele pri 
Polskavi v Sele. Po Zakonu o upravi je 1. 1. 1995 pričel z delom UE Slovenska Bistrica kot 
samostojna organizacijska oblika na državni ravni in hkrati organ odločanja na prvi stopnji 
v upravnih zadevah iz državne pristojnosti. Njegovo delovno območje je obsegalo občine 
Slovenska Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole.  

 

 

A.146 KRAJEVNE SKUPNOSTI 
 

DELOVNA SKUPNOST KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE MARIBOR ROTOVŽ 

Signatura: PAMB/0617 

Kraj: Maribor  
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1982–1997 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki zbora delavcev DS KS občine Maribor Rotovž 1985–1996; samoupravni 
sporazum o ustanovitvi 1982; statut DS KS občine Maribor Rotovž 1989; pravilniki o: 
delovnih razmerjih 1989, osnovah in merilih za delitev sredstev 1987, reševanju 
stanovanjske problematike 1986; finančna poročila 1987–1995; dopisi 1983–1997. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1997 predal DS KS Maribor Rotovž. 

Historiat ustvarjalca: Za smotrno in racionalno opravljanje pravnih, organizacijsko-tehničnih, 
finančnih, administrativnih ter drugih strokovnih in pomožnih del in nalog ter za 
uresničevanje samoupravnih pravic, medsebojnih obveznosti in odgovornosti so KS Anton 
Aškerc, Boris Kidrič, Bresternica, Heroja Toneta Tomšiča, Ivan Cankar, Kamnica, Koroška 
Vrata, Košaki, Krčevina, Ob parku, Počehova, Prežihov Voranc, Rotovž, Talci in Za Tremi 
ribniki sprejeli samoupravni sporazum o ustanovitvi DS KS občine Maribor Rotovž, ki je 
imel sedež na Koroški c. 53. Z delom je pričel 1. 1. 1982. Leta 1989 je bil podpisan še 
samoupravni sporazum o združevanju dela delavcev v DS in samoupravni sporazum o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih DS. Na podlagi obeh sporazumov je 
bil sprejet statut, v katerem je bil DS KS Maribor Rotovž opredeljen kot samoupravna 
skupnost delavcev z omejitvami, ki so izhajale iz samoupravnega sporazuma. Spremenili 
so tudi sedež DS KS, prenesli so ga na Rotovški trg 9. Dne 23. 9. 1991 je bil na zboru 
delavcev DS KS občine Maribor Rotovž sprejet statutarni sklep o spremembi statuta. 
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Skupnost se je preimenovala v Delovno skupnost krajevnih skupnosti Maribor Rotovž, 
sedež pa so prenesli na Partizansko c. 1. Določila statutarnega sklepa so veljala do sprejetja 
novega statuta občine Maribor in Zakona o lokalni samoupravi. Septembra 1996 je bil 
sprejet odlok o razdelitvi Mestne občine Maribor na nove mestne četrti in krajevne 
skupnosti. V skladu s tem odlokom je bil DS KS Maribor Rotovž 28. 3. 1997 ukinjen. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST ANGEL BESEDNJAK MARIBOR 

Signatura: PAM/0584 

Kraj: Maribor 
Količina: 31 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1964–1993  
Tekoči metri: 3,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1974–1982, sej skupščine KS 1978–1986, zasedanj delegacij KS 
1977–1982, seje koordinacijskega odbora za pripravo in izvedbo krajevnega praznika 1983, 
sveta stanovalcev KS 1982–1986, komisije za socialno skrbstvo 1978–1988; samoupravni 
sporazumi 1979–1982; samoupravni akti 1976–1987; dopisi 1964–1993; spisi: socialnega 
skrbstva 1978–1989, poravnalnega sveta 1975–1992, odbora za komunalno dejavnost 1975–
1983, odbora za izgradnjo kabelskega sistema 1986–1991, zbora občanov 1979–1991, kluba 
občanov 1964–1991, hišnih svetov KS 1976–1988, SIS 1986–1989, komisije za društveno 
dejavnost 1974–1989; programi in plani KS 1978–1985; statistika popisa prebivalstva 1981–
1985; zaključni računi KS 1978–1989; pogodbe za PTT priključke 1991; priznanja 1978–1991; 
kadrovske zadeve 1978–1991; knjige. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. Obsega tudi gradivo iz let 1964–1978, ko je 
na tem območju deloval KS Jožica Flander. 

Historiat fonda: Fond je maja 1997 predal KS Angel Besednjak. 

Valorizacija: Leta 2005 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Angel Besednjak je bil ustanovljen leta 1978 na podlagi izida referenduma o 
ustanovitvi novih KS na območju KS Jožica Flander, ki je potekal 18. 12. 1977. Obsegal je 
območje med železniško progo, Nasipno, Primorsko, Fochovo, Betnavsko ul. in Ul. Pariške 
komune. Leta 1996 se je z odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na četrti in KS 
priključil k območju MČ Tabor. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST ANTON AŠKERC MARIBOR 

Signatura: PAM/0597 

Kraj: Maribor 
Količina: 29 arhivskih škatel, 4 ovoji, 1 tulec 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1979–1996 
Tekoči metri: 3,2 
Jezik: slovenski  

Vsebina: Zapisniki sej: skupščine KS 1984–1991, sveta KS 1979–1995; samoupravni akti 1979–
1987; dopisi: skupnosti stanovalcev 1980–1991, o stanovanjskih zadevah 1980–1991, o 
socialnih zadevah 1979–1996; dopisi in poročila o volitvah 1980–1996, plebiscitu 1990, 
komisije za podelitev priznanj in odlikovanj 1979–1989, splošne ljudske obrambe 1979–
1993; zaključni računi 1979–1995; delovodniki 1979–1995; matična knjiga zaposlenih 1979–
1996; obrambni in varnostni načrt 1979–1983; fotografije, priznanja in plakete. 
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Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je novembra 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Valorizacija: V letu 2006 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Anton Aškerc je bil ustanovljen leta 1979 na podlagi referenduma o 
ustanovitvi novih KS na območju KS Ivan Cankar. Meja je potekala: na zahodu po Ul. 
heroja Staneta, in to po južnem robu Ribniške ul., vključno s hišnima številkama Ribniška 2 
in 4, in od Maistrove ul. do severnega roba Ribniške ul. 4; na severu po ravni črti od 
severnega roba Ribniške ul. 4 do začetka poti na Piramido, nato po severozahodnem robu 
poti na Piramido do severnega roba vrha Piramide tako, da so bile zajete še hiše Piramida 
1, 2, in 3; na vzhodu od vrha Piramide po ravni črti proti Kerenčičevi ul., po Kerenčičevi ul. 
in Cankarjevi ul. do Maistrove ul.; na jugu po Maistrovi ul., in to od Cankarjeve ul. do Ul. 
heroja Staneta. Leta 1996 je bil sprejet odlok o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in 
KS, na podlagi katerega se je KS Anton Aškerc priključil k območju MČ Ivan Cankar. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST BORIS KIDRIČ MARIBOR 

Signatura: PAM/0587 

Kraj: Maribor 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1987–1995 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: zborov občanov, sveta in skupščine KS Boris Kidrič 1987–1995, skupnih 
sej s KS Ivan Cankar 1987–1995, delegatov skupščine KS Boris Kidrič 1989–1990; dopisi: o 
urejanju okolja ob javnih spomenikih 1990, o socialnih in stanovanjskih zadevah 1989–1995, 
odbora za izgradnjo kabelske TV 1987–1989, o pripravah na preoblikovanje KS 1995; 
soglasja k ustanovitvi kulturnih društev 1994; poročila: o stanju javnih spomenikov, 
ravnanju s komunalnimi odpadki, protihrupni ukrepi v Kopitarjevi ul., 1993; predlogi 
preimenovanja ulic 1991; priznanja 1989; samoprispevek 1987; bilance 1987–1995; 
delovodnik 1993–1995. 

Sistem ureditve: Fond je urejen po vsebini in kronološko. Gradivo je popisano do nivoja serije, 
podserije in združenih dokumentov.  

Historiat fonda: Fond je leta 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Historiat ustvarjalca: KS Boris Kidrič je bil ustanovljen na podlagi referenduma o ustanovitvi novih 
KS na območju KS Ivan Cankar. Meja je potekala: na zahodu po Cankarjevi ul. med 
Partizansko c. in Maistrovo ul.; na severu po Maistrovi ul. in Kopitarjevi ul. od Cankarjeve 
ul. do železniške proge; na vzhodu po železniški progi od nasprotne strani Kopitarjeve ul. 
do železniškega nadvoza nad Meljsko c. na jugu po Meljski c. in Partizanski c. od 
železniškega nadvoza do Cankarjeve ul. Leta 1996 je bil sprejet odlok o razdelitvi Mestne 
občine Maribor na MČ in KS, na podlagi katerega se je KS Boris Kidrič priključil k območju 
MČ Ivan Cankar. 
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KRAJEVNA SKUPNOST FRANC ROZMAN STANE MARIBOR 

Signatura: PAM/0588 

Kraj: Maribor 
Količina: 41 arhivskih škatel, zemljevidi  
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1973–1997 
Tekoči metri: 4,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: zbora KS 1979–1985, sveta KS 1986–1990, izvršnega sveta KS 1979–1996, KZS 
Maribor Tabor 1981–1983, SIS za zaposlovanje 1980–1988, SIS za raziskovalno dejavnost 
1983–1989, sveta potrošnikov 1981–1990, hišnih svetov 1980–1991, OO ZKS 1986–1990, 
komiteja za SLO in DS v KS 1980–1989, KO RKS v KS 1979–1992, skupščine delegatov KS 
1980–1990; spisi: sveta za socialno skrbstvo 1980–1991, komisije za komunalno dejavnost 
1979–1997, odbora za izgradnjo CATV 1986–1994; pogodbe za oddajo prostorov 1991–1996, 
za PTT-priključke 1990–1992; zaključni računi 1985–1992; delovodniki 1979–1997; 
ureditveni načrti ulic 1973–1987; priznanja, diplome, plakete in zahvala za dosežene 
uspehe na tekmovanjih 1980–1986; kadrovska dokumentacija 1980–1988; knjige; slike 
narodnih herojev. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. Ureditveni načrti ulic so iz obdobja pred 
letom 1978, ko je na tem območju deloval KS Joco Zagernik. 

Historiat fonda: Fond je aprila 1997 predala Mestna občina Maribor. Novembra istega leta je MČ 
Tabor predal še preostalo gradivo. 

Valorizacija: Leta 1998 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: 17. 12. 1978 je bil izpeljan referendum o preoblikovanju in ustanovitvi novega 
KS na območju KS Joco Zagernik. Ustanovili so 4 nove KS, in sicer: KS Franc Rozman 
Stane, KS Proletarskih brigad, KS Joco Zagernik in KS Dušan Kveder. KS Franc Rozman 
Stane je obsegal vse ulice in ceste med: Ul. Pariške komune in Koresovo ul. od Betnavske c. 
do Engelsove c., Engelsovo c., vzhodni rob ulice od Koresove ul. do C. Proletarskih brigad 
in Ul. Frana Kovačiča od Engelsove c. do Betnavske c. Leta 1996 se je z odlokom o 
razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS priključil k območju MČ Tabor. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST HEROJA TONETA TOMŠIČA MARIBOR 

Signatura: PAM/0596 

Kraj: Maribor 
Količina: 19 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1979–1995 
Tekoči metri: 1,9  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: zbora delovnih ljudi in občanov KS 1979–1987, sveta KS 1979–1995, skupščine 
KS 1984–1991, komiteja za SLO in DS 1986–1990; dopisi 1979–1995; dopisi in seznam članov 
Zveze rezervnih vojaških starešin 1979–1982; dopisi SLO 1979–1993; spisi poravnalnega 
sveta 1980–1991; volitve članov delegacij 1980–1990; referendum o volilnem sistemu 1996; 
samoupravni splošni akti 1979–1986; srednjeročni plani, poročila in programi 1981–1995; 
zaključni računi 1979–1995; delovodniki 1980–1995. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je novembra 1997 predala Mestna občina Maribor.  

Valorizacija: Leta 2006 je bila izvedena valorizacija gradiva.  
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Historiat ustvarjalca: KS heroja Toneta Tomšiča je bil ustanovljen leta 1979 na podlagi referenduma 
o ustanovitvi novih KS na območju KS Ivan Cankar. Meja je potekala: na zahodu po 
Cankarjevi ul. od Maistrove ul. do Tomšičeve ul., nato po Kerenčičevi ul. in v podaljšku v 
ravni črti do vrha Piramide; na severu od vrha Piramide do Ul. Pod gradiščem, nato po 
južnem robu te ulice, mimo transformatorske postaje do nadvoza nad železniško progo na 
Šentiljski c.; na vzhodu po železniški progi od nadvoza na Šentiljski c. do ravni nasproti 
Kopitarjeve ul.; na jugu od železniške proge proti Kopitarjevi ul., po Kopitarjevi in 
Maistrovi ul. do Cankarjeve ul. Leta 1996 je bil sprejet odlok o razdelitvi Mestne občine 
Maribor na MČ in KS, na podlagi katerega se je KS heroja Toneta Tomšiča priključil k 
območju MČ Ivan Cankar. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST IVAN CANKAR MARIBOR 

Signatura: PAM/0618 

Kraj: Maribor 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1965–1995  
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1982–1995, skupščine KS 1983; bilance 1987–1995; matične knjige 
zaposlenih delavcev 1965–1995; personalne mape 1965–1995; osebni dohodki 1966–1982; 
obračuni finančnega poslovanja 1982; statistična poročila 1982; odločbe o pravici do 
otroškega dodatka 1976–1977; okrožnice SDK, SO Maribor, ZPIZ 1978–1979. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je leta 1997 predal MČ Ivan Cankar. 

Valorizacija: V letu 2005 je bila izvedena valorizacija gradiva. 

Historiat ustvarjalca: Statut občine Maribor Center iz leta 1964 je omogočal ustanovitev KS kot 
samoupravnih skupnosti občanov. Ustanovitev je bila odvisna od odločitve zbora volilcev 
z območja, za katerega se KS ustanovi. Do ustanovitve KS Ivan Cankar je prišlo šele aprila 
1965 na podlagi odloka o ustanovitvi KS v občini Maribor Center. Meja KS je potekala: od 
cestnega nadvoza na Šentiljski c. po železniški progi do železniškega nadvoza na Meljski c., 
po Meljski c. in Partizanski c. do Trga svobode, po Trgu svobode, Leninovem trgu, Ul. 
heroja Staneta, Ribniški ul. ter po poti na Piramido do vrha Piramide, nato po južnem 
koncu Ul. Pod gradiščem mimo transformatorske postaje do cestnega nadvoza na Šentiljski 
c. KS je bil pravna oseba s svojim statutom. Na podlagi referenduma, ki je potekal 11. 3. 
1979, je prišlo do ustanovitve novih KS na območju KS Ivan Cankar. Nastali so KS: Anton 
Aškerc, Heroja Toneta Tomšiča, Ivan Cankar in Boris Kidrič. KS Ivan Cankar je po novi 
razmejitvi obsegal del naselja, ki je sodil v naslednje okvirje: na zahodu po Trgu svobode, 
Leninovem trgu in Ul. heroja Staneta, in to od Partizanske c. do Maistrove ul.; na severu po 
Maistrovi ul., in to od Ul. heroja Staneta do Cankarjeve ul.; na vzhodu po Cankarjevi ul., in 
to od Maistrove ul. do Partizanske c.; na jugu po Partizanski c. in to od Cankarjeve ul. do 
Trga svobode. KS Ivan Cankar se je leta 1996 z odlokom o razdelitvi Mestne občine 
Maribor na MČ in KS pridružil območju MČ Ivan Cankar, ki ima sedež na Partizanski c. 1.  
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KRAJEVNA SKUPNOST JOŽICA FLANDER MARIBOR 

Signatura: PAM/0586 

Kraj: Maribor 
Količina: 34 arhivskih škatel  
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1960–1997  
Tekoči metri: 3,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1974–1997, sej skupščine KS 1978–1994, zborov občanov KS 1978–
1996, svetov za komunalno gospodarstvo in urbanizem 1983–1997, za družbeno planiranje 
KS 1978–1991, stanovalcev KS 1981–1984, za socialo, vzgojo, izobraževanje, zdravstvo in 
otroško varstvo 1974–1990, potrošnikov KS 1977–1996, za informiranje in obveščanje 1979–
1993, za varstvo okolja 1980–1995, poravnalnega sveta 1984–1993; evidenčni listi 
kandidatov na volitvah, referendumi 1986–1994; popis prebivalstva 1991; dopisi 1982–1997; 
projekti ureditve ulic 1975–1981; statut KS 1979; predlogi za odlikovanja aktivistov 1965; 
priznanje in diplome za športna udejstvovanja 1972–1990; kadrovske zadeve 1962–1991; 
knjige; delovodniki 1962–1984; zaključni računi in finančna poročila Stanovanjske 
skupnosti Jožica Flander 1960–1961, 1964; slike. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je maja 1997 predala Mestna občina Maribor, septembra istega leta 
pa je predala še kadrovsko dokumentacijo.  

Valorizacija: Leta 2005 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: Statut občine Maribor Tabor iz leta 1964 je predvidel ustanovitev KS. Do 
ustanovitve KS je prišlo na podlagi sklepa o potrditvi sklepov zborov volilcev o ustanovitvi 
KS Jožica Flander. Z njegovo ustanovitvijo je prenehala obstajati Stanovanjska skupnost 
Jožica Flander, vse njeno premoženje, pravice in obveznosti pa so prešli na KS Jožica 
Flander. Odlok o določitvi območij KS v občini Maribor Tabor je določil območja 
naslednjih KS: Maks Durjava, Jožica Flander, Joco Zagernik, Studenci, Radvanje, Razvanje, 
Pekre - Limbuš, Ruše in Lovrenc na Pohorju. Meja KS Jožica Flander je potekala: na severu 
od stika Betnavske c. z Ul. Pariške komune, nato do Jadranske ul. in po železniški progi do 
železniškega trikotnika na jugu; na vzhodu po železniški progi Maribor–Ljubljana do 
Nasipne ul. proti Tržaški c. in po njej proti jugu do stika s Streliško ul. vključno z 
Betnavskim gozdom; na jugu po Streliški ul. proti zahodu do Betnavske c.; na zahodu po 
Betnavski c. do križišča z Ul. Pariške komune. Z referendumom o ustanovitvi novih KS na 
območju KS Jožica Flander, ki je potekal 18. 12. 1977, so bile na njegovem območju 
ustanovljeni štirje KS: Miloš Zidanšek, Angel Besednjak, Jožica Flander in Slavko Šlander. 
KS Jožica Flander je obsegal območje med: železniško progo, Ptujsko in Tržaško ul., Ul. 
Proletarskih brigad, Betnavsko in Fochovo ul., OZD Swaty in Zagato. Leta 1996 se je z 
odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS priključil k območju MČ Tabor s 
sedežem v Metelkovi ul. 63. 
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KRAJEVNA SKUPNOST KOŠAKI 

Signatura: PAM/0598 

Kraj: Maribor 
Količina: 37 arhivskih škatel, 1 zvitek 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1968–1995 
Tekoči metri: 4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1979–1995, skupščine KS 1979–1989, zbora občanov KS 1979–
1996, poravnalnega sveta 1978–1994, turističnega društva 1992–1995, odbora za izgradnjo 
CATV 1990–1991; dopisi 1979–1995; spisi: komunalne komisije 1984–1995, socialne komisije 
1979–1995, o izgradnji vodovoda 1978–1983, kanalizacije 1975–1984, telefonskega omrežja 
1980–1981, 1989–1991; načrti: za izgradnjo CATV-omrežja 1986, ureditev ulic 1968, 1975–
1983, ureditev cest 1975, plinovoda 1991, elektroinstalacij 1984, vodovodno omrežje 1985; 
pogodbe in soglasja za: izgradnjo vodovoda 1978–1983, telefonskega omrežja v Košaškem 
Dolu 1980–1981, v Košakih 1987–1990, v Zg. Košakih, Stolnem vrhu in Meljskem hribu 
1989–1991; delovodniki 1982–1995; priznanje KS 1985, 1987; slike. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je novembra 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Valorizacija: Leta 2000 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Košaki je bil ustanovljen 1. 4. 1965 na podlagi odloka o ustanovitvi KS v 
občini Maribor Center. Meja KS je potekala od vrha Piramide po južnem koncu Ul. Pod 
gradiščem mimo transformatorske postaje do cestnega nadvoza na Šentiljski c. tako, da je 
zajela naselja Pod vinogradi, Košaki, Počehova in Pekel. KS je bil pravna oseba s svojim 
statutom. Na podlagi referenduma, ki je potekal 11. 3. 1979, je prišlo do ustanovitve novih 
KS na območju KS Košaki. Nastali so KS Krčevina, KS Košaki in KS Počehova. KS Košaki je 
po novi razmejitvi obsegal naselja oz. ulice: Pod hribom, Košaški Dol, V zavoju, Na 
prehodu, V klancu, Kletarsko ul., Ul. Frana Leona Zalaznika, Šentiljsko c. od št. 110 in vse 
parne št. do 152, Košake in Pekel. KS Košaki se je leta 1996 z odlokom o razdelitvi Mestne 
občine Maribor na MČ in KS pridružil k območju MČ Ivan Cankar, ki ima sedež na 
Partizanski c. 1. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST KRČEVINA 

Signatura: PAM/0616 

Kraj: Maribor 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1980–1997  
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sveta KS 1982–1986, skupščine KS 1980–1986, prve konstitutivne seje sveta 
MČ Ivan Cankar 1997; dopisi 1981–1985; samoupravni sporazumi 1980–1985; 
samoprispevek 1981–1986; ureditev Krčevinske ul. 1980–1982; dopisi odbora za izgradnjo 
poslovne stavbe KS Krčevina 1981–1982; naloge ob konstituiranju novih MČ in KS 1997. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: PAM je fond prevzel junija 1997. 

Valorizacija: Leta 2006 je bila izvedena valorizacija gradiva. 
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Historiat ustvarjalca: KS Krčevina je bil ustanovljen leta 1979 na podlagi referenduma o ustanovitvi 
novih KS na območju KS Košaki. KS Krčevina je obsegal območje: Šentiljska c. vključno s 
številko 3 do 42 A, Praprotnikova ul. od št. 10 do konca, Šubičeva ul., Pod gradiščem, Ob 
potoku, Ul. Josipa Priola, Krčevinska ul. do vključno št. 67 in celotna Ul. Pod vinogradi. 
Leta 1996 je bil sprejet odlok o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS, na podlagi 
katerega se je KS Krčevina priključil k območju MČ Ivan Cankar. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST LIMBUŠ 

Signatura: PAM/0599 

Kraj: Limbuš, Pekre 
Količina: 13 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1974–1993  
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: sveta za komunalo 1979–1990, skupščine KS 1979–1993, sveta za zdravstvo 
in socialo 1980–1984; referendumski programi 1980–1988; zaključni računi KS 1979–1991; 
projektna dokumentacija: vzdrževalna dela Lackove c. 1983–1984 in kanalizacija 1986–1987, 
razsvetljave v Laznici 1984–1989, komunalna ureditev naselja Pod klancem 1980–1988, 
komunalna ureditev Robičevega naselja 1981–1982, stavbe pošte v Limbušu 1974–1978.  

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je marca 1998 predala Mestna občina Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Statut občine Maribor Tabor iz leta 1964 je predvidel ustanovitev KS. V letu 
1964 so bili potrjeni sklepi zbora volilcev o ustanovitvi KS Pekre - Limbuš. KS Pekre - 
Limbuš je pričel poslovati mesec dni po potrditvi statuta. Z njegovo ustanovitvijo je 
prenehal obstajati Krajevni odbor Pekre - Limbuš. Vse njegovo premoženje, pravice in 
obveznosti so prešle na KS Pekre - Limbuš. Odlok o določitvi območij KS v občini Maribor 
Tabor je določal, da so naselja Limbuš, Pekre, Hrastje, Vrhov Dol in Laznica sodila v KS 
Pekre - Limbuš. Z referendumom o ustanovitvi novih KS na območju KS Pekre - Limbuš, ki 
je potekal 11. 3. 1979, sta se oblikovala samostojna KS Pekre in KS Limbuš. Meja KS Limbuš 
je potekala: na vzhodu od Drave skozi gozd ob Marlesu do železniške proge, po mejah k. o. 
Studenci in k. o. Limbuš, nato ob železniški progi do Lesarske ul. in ob njej do Limbuške c., 
nato ob zahodni strani Lesarske ul. proti severu do železniške proge, nato južno ob 
železniški progi do meje k. o. Limbuš proti Marlesu, po meji med k. o. Limbuš in k. o. 
Studenci do Drave; na severu od meje k. o. Studenci po Dravi do meje k. o. Bistrica pri 
Limbušu; na zahodu od Drave po meji k. o. Bistrica in k. o. Laznica do Čeligijevega vrha, 
nato do domačije Vrhov Dol 23, tako da so hišne št. 6, 14, 14 A in 15 sodile v KS Limbuš, 
nato je meja tekla po grebenu proti zahodu do meje med k. o. Vrhov Dol in Lobnica ter 
dalje proti jugu po meji med k. o. Vrhov Dol in Lobnica do grebena Pohorja, in sicer do 
tromeje med k. o. Hrastje, Hočko Pohorje in Vrhov Dol. Leta 1996 se je z odlokom o 
razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS oblikoval KS Limbuš, ki ima sedež Ob 
Blažovnici 41 v Limbušu. 
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KRAJEVNA SKUPNOST LOVRENC NA POHORJU 

Signatura: PAM/0580 

Kraj: Lovrenc na Pohorju 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1951–1984 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki turističnega društva Lovrenc na Pohorju 1964; lokacijsko dovoljenje, 
fotografije in pesem o izgradnji novega mostu preko Drave v Ruti 1969–1971; bilanca 
Tovarne kos in srpov Lovrenc na Pohorju za leto 1951; kopije: kronike župnišča Lovrenc na 
Pohorju 1820–1879, o obratovanju vlečnice Kumen 1967–1984, dopisov Zavoda za socialno 
zavarovanje okraja Maribor 1952–1953. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je leta 1997 predal KS Lovrenc na Pohorju. 

Historiat ustvarjalca: Statut občine Maribor iz leta 1964 je predvidel ustanovitev KS. V letu 1964 so 
bili potrjeni sklepi zbora volilcev o ustanovitvi KS Lovrenc na Pohorju. Poslovati je pričel 
najpozneje mesec dni po potrditvi statuta. Z njegovo ustanovitvijo je prenehal obstajati 
Krajevni odbor Lovrenc na Pohorju. Vse njegovo premoženje, pravice in obveznosti so 
prešli na KS Lovrenc na Pohorju. Odlok o določitvi območij KS v občini Maribor Tabor je 
določil, da so naselja Lovrenc na Pohorju, Kumen, Recenjak, Rdeči Breg – del, Puščava, 
Činžat in Ruta sodila v KS Lovrenc na Pohorju. Leta 1982 se je na območju dotedanje 
občine Maribor ustanovilo 6 občin, med njimi tudi občina Maribor Ruše. KS Lovrenc na 
Pohorju, Bistrica ob Dravi, Ruše, Selnica ob Dravi in KS Smolnik - Fala so sodili v območje 
občine Maribor Ruše. Leta 1998 se je z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij ustanovila občina Lovrenc na Pohorju. 
Na podlagi tega zakona je prenehal delovati KS Lovrenc na Pohorju.  

 

KRAJEVNA SKUPNOST MELJE 

Signatura: PAM/0615 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1979–1996 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1986–1996, sej skupščine KS 1981–1988, zbora krajanov 1988–
1996, zbora delovnih ljudi in občanov 1983–1987; soglasje KS k lokacijski dokumentaciji za 
II. etapo hitre ceste skozi Maribor 1979; glasilo »Meljčan« 1984–1985, 1987. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je aprila 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Historiat ustvarjalca: KS Melje je bil ustanovljen 1. 4. 1965 na podlagi odloka o ustanovitvi KS v 
občini Maribor Center. Meja KS je potekala od cestnega nadvoza na Šentiljski c. od začetka 
Prisojne ul., nato na vrh Meljskega hriba, po mestni meji na vzhod in jug do Drave, po 
levem bregu Drave na zahod do železniškega mostu in po železniški progi na sever do 
cestnega nadvoza na Šentiljski c. KS Melje je deloval do leta 1996, ko se je na podlagi 
odloka o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS pridružil območju MČ Center. 
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KRAJEVNA SKUPNOST MILOŠ ZIDANŠEK MARIBOR 

Signatura: PAM/0458 

Kraj: Maribor 
Količina: 8 arhivskih škatel  
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1970–1997 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1978–1997, sej skupščine delegatov KS 1982–1992, sveta 
potrošnikov 1978–1985; dopisi 1978–1995; spisi: ZKS KS Miloš Zidanšek 1983–1990, hišnih 
svetov 1991–1995, kurilnega odbora 1991, sveta potrošnikov 1978–1985, poravnalnega sveta 
1979–1985, žirije za podeljevanje priznanj; seznami: prejemnikov priznanj OF 1970–1989, 
priznanj KS 1981–1989, dobitnikov državnih odlikovanj 1972–1978; pogodbe za izgradnjo 
PTT-priključkov 1990–1991; zaključni računi 1978–1989; delovodniki 1978–1985; kadrovske 
zadeve 1978–1989. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je leta 1997 predala Mestna občina Maribor.  

Valorizacija: Leta 2005 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Miloš Zidanšek je bil ustanovljen leta 1978 na podlagi referenduma o 
ustanovitvi novih KS na območju KS Jožica Flander, ki je potekal 18. 12. 1977. Obsegal je 
območje med železniško progo, Linhartovo ul., Ul. Pariške komune in Ljubljansko ul. Leta 
1996 se je z odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS priključil območju 
MČ Magdalena s sedežem na Preradovičeva ul. 1. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST MOŠA PIJADE MARIBOR 

Signatura: PAM/0600 

Kraj: Maribor 
Količina: 18 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1975–1997  
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: inventurne komisije 1983–1993, gradbenega odbora CATV 1989, sej sveta za 
urbanizem 1988; dopisi 1979–1997; spisi: sveta potrošnikov 1979–1987, odbora za varnost 
prometa in prometne vzgoje 1980–1991, svetov za urbanizem 1983–1990, stanovalcev 1985–
1990, za informiranje 1980–1987, odbora za izgradnjo CATV 1990–1992; poročila: o izidu 
referenduma 1980, volitvah 1982–1983, vzajemni pomoči 1988–1996; pogodbe za telefonski 
priključek 1990–1991, o sofinanciranju komunalnih akcij v KS 1975–1977; delovodniki 
1979–1997. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. Vsebuje tudi pogodbe o sofinanciranju 
komunalnih akcij v KS Maks Durjava pred letom 1979. 

Historiat fonda: Fond je aprila 1998 predala Mestna občina Maribor. 

Historiat ustvarjalca: 11. 3. 1979 je bil izpeljan referendum o preoblikovanju in ustanovitvi novih KS 
na območju KS Maks Durjava. Ustanovili so tri nove KS, in sicer: KS Moša Pijade, KS Juga 
Polak in KS Maks Durjava. KS Moša Pijade je obsegal vse ulice in ceste med: Pobreško c., 
Taborsko ul. in Ruško c. do Gorkega ul. na severu; na zahodu po Gorkega ul. do železniške 
proge in na vzhodu po železniški progi do železniškega mostu. Leta 1996 se je KS Moša 
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Pijade z odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS priključil k območju 
Mestne četrti Magdalena. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST OB PARKU MARIBOR 

Signatura: PAM/0581 

Kraj: Maribor 
Količina: 15 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1970–1995  
Tekoči metri: 1,5  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1985–1995, hišnih svetov 1984–1990, družbenopolitičnih 
organizacij 1984–1990; poročilo o delu KS 1974–1977, 1988–1989; spisi: poravnalnega sveta 
1982–1992, sveta za zdravstvo 1979–1992, sveta stanovalcev 1988–1991, odbora za 
informativno propagandno dejavnost 1987–1989, plebiscit 1990; zaključni računi 1975–1995; 
letni delovni programi 1983–1991; delovodniki 1984–1993; knjiga umrlih v KS 1987–1994; 
odlikovanja in priznanja 1972–1991; statut KS 1970, 1979; samoupravni sporazumi 1970–
1979; referendum o samoprispevku 1987; gradbena in lokacijska dovoljenja 1981–1988. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je marca 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Valorizacija: Leta 2001 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Ob parku je bil ustanovljen 1. 4. 1965 na podlagi odloka o ustanovitvi KS v 
občini Maribor Center. Meja KS je potekala z vrha Piramide do poti na Piramido do 
Ribniške ul. ter po Ribniški ul., Ul. heroja Staneta, Leninovem trgu, Trgu svobode, 
Slovenski, Strossmayerjevi in Trubarjevi ul. na sever na vrh Piramide tako, da je zajela še 
Vinarje, Ribniško selo in Ribniško ul. 11. 3. 1979 je potekal referendum o ustanovitvi novih 
KS na območju KS Ob parku. Delovni ljudje in občani so se odločili ustanoviti še KS Za 
Tremi ribniki. KS Ob parku je po novi razmejitvi obsegal naslednje območje: na vzhodu je 
meja potekala od Partizanske c. po Trgu svobode in Leninovem trgu proti severu po Ul. 
heroja Staneta do križišča s Tomšičevo ul. in ob Ribniški ul. tako, da so hišne št. Ribniška 
12, 16 in 18 pripadale KS Ob parku, hišne št. 1, 2, 3 in 4 pa ne; na zahodu je meja potekala 
ob prvem ribniku in proti severozahodu po grebenu tako, da so vse hišne številke 
urbanega naselja Za Kalvarijo pripadale KS Ob parku, hišne št. Ribniškega sela pa KS Za 
Tremi ribniki; nato je meja potekala po stari meji med KS Ob parku in KS Prežihov Voranc 
do Trubarjeve ul.; na jugu je potekala do Mladinske ul. (vključene neparne hišne št.) ter po 
njej do Strossmayerjeve ul. (vključene parne hišne št.) do Slovenske ul. in po njej proti 
vzhodu do Trga svobode tako, da je zajela parne hišne. Leta 1996 se je KS Ob parku z 
odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS pridružil k območju MČ Center, 
ki ima sedež v Kacovi ul. 1. 
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KRAJEVNA SKUPNOST PAMEČE PRI SLOVENJ GRADCU 

Signatura: PAM/0591 

Kraj: Pameče  
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1965–1995  
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: sveta KS 1965–1995, skupščine KS 1980–1990; spisi: uvedba 
samoprispevka v KS 1972, izgradnja telefonskega omrežja 1982–1988, izgradnja kanalizacije 
v Trobljah 1981–1984, izgradnja javne razsvetljave v Trobeljskem grabnu 1993, izgradnja 
pokopališča v Pamečah 1975–1989 in kulturnega doma v Pamečah 1984–1989. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je septembra 1997 predala Mestna občina Slovenj Gradec. 

Valorizacija: Med predanim gradivom so bili tudi osebni dohodki, ki jih je PAM leta 2002 vrnil 
Mestni občini Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Statut občine Slovenj Gradec iz leta 1964 je opredeljeval ustanovitev KS, ki jih 
ustanovijo občani v soglasju z občinsko skupščino. Odlok o območjih KS v občini Slovenj 
Gradec je omogočil ustanovitev KS Pameče. V KS Pameče so sodila naselja: Pameče, 
Gmajna – del, Gradišče in Troblje. Z ustanovitvijo Mestne občine Slovenj Gradec leta 1995 
so obstoječi KS in njihovi organi nadaljevali z delom do konstituiranja novih vaških, 
krajevnih ali četrtnih skupnosti oz. do uveljavitve statuta. Leta 1996 je Mestna občina 
Slovenj Gradec z odlokom ustanovila četrtne in primestno-vaške skupnosti, ki so se lahko 
povezovale v KS. KS Pameče pri Slovenj Gradcu se je preimenoval v Vaško skupnost 
Pameče. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST POČEHOVA 

Signatura: PAM/0614 

Kraj: Maribor 
Količina: 20 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1979–1995  
Tekoči metri: 2,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: zbora delavcev DS KS 1984, zborov občanov 1980–1989, kadrovske komisije 
1980, sej skupščine KS 1980–1988, sveta potrošnikov 1980–1986, sej sveta KS 1979–1990; 
dopisi 1980–1995; spisi: odbora za socialno skrbstvo in zdravstveno varstvo 1980–1992, 
sveta potrošnikov 1980–1986, poravnalnega sveta 1980–1992, odbora za gospodarstvo, 
finance in komunalno dejavnost 1981–1991; pogodbe: kanalizacija 1984–1989, vodovod 
1982–1984, telefonsko omrežje 1985, 1990–1991; delovodniki 1979–1991, priznanje KS 
Počehova 1986; slike. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je marca 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Valorizacija: Leta 2002 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Počehova je bil ustanovljen leta 1979 na podlagi referenduma o ustanovitvi 
novih KS na območju KS Košaki. KS Počehova je obsegal območje: Šentiljsko c. od št. 43 
dalje do št. 169, razen parne št. od 110 do 152, Krčevinsko ul. od št. 97 do konca, 
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Počehovsko, Breznikovo, Čebelarsko, Smrekarjevo, Stiplovškovo, Kozinovo ul., Ul. 
Šantlovih in naselje Počehova. Leta 1996 je bil sprejet odlok o razdelitvi Mestne občine 
Maribor na MČ in KS, na podlagi katerega se je KS Počehova priključil k območju MČ Ivan 
Cankar. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU 

Signatura: PAM/0594 

Kraj: Podgorje [Slovenj Gradec]  
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1959–1995  
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sveta KS 1966–1993, poravnalnega sveta KS 1959–1993; odločbe, sporazumi in 
seznami interesentov za izgradnjo telefonskega omrežja 1982–1985, 1990–1994; spisi: 
razširitev pokopališča v Podgorju 1973–1985, gradnja OŠ 1985, regulacija potoka Velunje, 
Suhodolnice 1982–1986, rekonstrukcije in asfaltiranje cest v KS 1975, 1979–1982. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je septembra 1997 predala Mestna občina Slovenj Gradec. 

Valorizacija: Med predanim gradivom so bili tudi osebni dohodki, ki jih je PAM leta 2002 vrnil 
Mestni občini Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Statut občine Slovenj Gradec iz leta 1964 je opredeljeval ustanovitev KS, ki jih 
ustanovijo občani v soglasju z občinsko skupščino. Odlok o območjih KS v občini Slovenj 
Gradec je omogočil ustanovitev KS Podgorje. V KS Podgorje so sodila naselja: Podgorje, 
Graška Gora, Raduša – del, Sp. Razbor, Šmiklavž, Vodriž in Zg. Razbor. Z ustanovitvijo 
Mestne občine Slovenj Gradec leta 1995 so obstoječi KS in njihovi organi nadaljevali z 
delom do konstituiranja novih vaških, krajevnih ali četrtnih skupnosti oz. do uveljavitve 
statuta. Leta 1996 je Mestna občina Slovenj Gradec z odlokom ustanovila četrtne in 
primestno-vaške skupnosti, ki so se lahko povezovale v KS. KS Podgorje se je preimenoval 
v Vaško skupnost Podgorje. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST PREŽIHOV VORANC MARIBOR 

Signatura: PAM/0582 

Kraj: Maribor 
Količina: 17 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1976–1995  
Tekoči metri: 1,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: skupščine KS 1983–1989, sveta KS 1983–1995, sej OO ZKS KS 1976–1985; 
dopisi 1983–1995; spisi: zborov občanov 1983–1991, odbora za varstvo okolja 1983–1991, 
sveta stanovalcev 1983–1991, komisije za socialne zadeve 1979–1983, poravnalnega sveta 
1978–1991; zaključni računi KS 1982–1991; delovodniki 1983–1987; popisni listi in evidenca 
članov ZKS 1976–1978, 1986–1991; nekrologi 1986–1991; priznanja 1986–1991. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je marca 1997 predala Mestna občina Maribor. 
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Historiat ustvarjalca: KS Prežihov Voranc je bil ustanovljen 1. 4. 1965 na podlagi odloka o 
ustanovitvi KS v občini Maribor Center. Meja je potekala po Trubarjevi, Mladinski, 
Strossmayerjevi ul. do Gosposvetske c., po Gosposvetski c. mimo Koroške c. do mestne 
meje in po mestni meji tako, da je zajela še Račji Dvor. KS je bil pravna oseba s svojim 
statutom. Leta 1996 se je z odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS 
pridružil k območju MČ Koroška četrt (leta 2000 se je preimenovala v MČ Koroška Vrata) s 
sedežem na Vrbanski c. 10. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST REKA - POHORJE 

Signatura: PAM/0613 

Kraj: Zg. Hoče  
Količina: 10 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1979–1997 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1980–1997, sveta za komunalo 1980–1991, skupščine delegatov 
1980–1991, poravnalnega sveta 1989–1992, OO ZSMS 1981–1990, KK SZDL 1981–1987, 
sveta za vzgojo, izobraževanje, telesno kulturo in kulturo 1980–1989; spisi: sveta za 
komunalo 1979–1991, zbora krajanov 1980–1994, sveta za kmetijstvo 1984–1992, sveta za 
zdravstvo, socialno skrbstvo in otroško varstvo 1981–1991, komunalne ureditve 1981–1993, 
odbora za obnovitev cerkve Sv. Lenarta 1993–1997; pogodbe o izgradnji telefonskega 
omrežja 1981, 1989–1991; programi praznovanja krajevnega praznika 1983–1986; bilance KS 
1980–1993; glasilo KS Reka - Pohorje 1991. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je marca 1995 predala Mestna občina Maribor, z dopolnitvijo v januarju 1998.  

Valorizacija: Leta 2005 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: 11. 3. 1979 je bil izpeljan referendum o preoblikovanju in ustanovitvi KS na 
območju KS Hoče. Ustanovili so dva KS: Hoče in Reka - Pohorje. V KS Reka - Pohorje so 
sodila naselja, ki so obsegala: Zg. Hoče v celoti razen hišne številke od 1 do 5; Hočko 
Pohorje v celoti, del Slivniškega Pohorja od hišne št. 1 do 38; del Pivole od hišne št. 50 do 
77; Polana v celoti; Križna c., hišna št. 40 in Gozdna ul., hišne št. 105, 107, 109. Leta 1996 je 
KS Reka - Pohorje na podlagi odloka o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS sodil 
k območju mesta Maribor, leta 1998 pa je prešel k novo ustanovljeni občini Hoče - Slivnica. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST ROTOVŽ MARIBOR 

Signatura: PAM/0583 

Kraj: Maribor 
Količina: 38 arhivskih škatel, 2 mapi 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1965–1996 
Tekoči metri: 3,8  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: sveta KS 1965–1991, zbora občanov KS 1971–1979, zbora delavcev KS 
1984–1994, krajevnega odbora za varstvo okolja 1972–1979, sveta potrošnikov 1983–1989; 
dopisi 1979–1994; spisi: poravnalni svet 1978–1990, izgradnja CATV-sistema 1985–1994, 
izgradnja telefonskega omrežja 1982–1992, socialno varstvo in skrbstvo 1982–1987; 
zaključni računi 1968–1991; volitve v državni zbor 1996; delovodniki 1975–1991; gradbena 
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in lokacijska dovoljenja ter soglasja 1980–1993; odlikovanja, priznanja 1977–1989; elaborat 
in osnutek ureditvenega načrta za mestno središče Maribor 1991. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je aprila 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Valorizacija: Leta 1998 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Rotovž je bil ustanovljen 1. 4. 1965 na podlagi odloka o ustanovitvi KS v 
občini Maribor Center. Meja KS je potekala od železniškega nadvoza na Meljski c. po 
železniški progi do Drave, po levem bregu Drave na zahodu do Pristaniške ul., preko 
zahodne strani Vodnikovega trga in po Strossmayerjevi ul. do Slovenske ul., po Slovenski 
ul., Partizanski c. in Meljski c. do železniškega nadvoza na Meljski c. Takšen obseg je imela 
vse do leta 1979, ko je bil 11. 3. 1979 izpeljan referendum o ustanovitvi novih KS na 
območju KS Rotovž. Na njem so se delovni ljudje in občani odločili, da se oblikujeta dva 
KS: Rotovž in Talci. Po novi razmejitvi je KS Rotovž obsegal naslednje območje: na vzhodni 
strani do Svetozarevske c.; na severni do Slovenske ul.; na zahodni strani do 
Strossmayerjeve ul., Vodnikovega trga in Pristaniške ul.; na južni strani pa področje do 
reke Drave. Leta 1996 se je KS Rotovž z odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na 
MČ in KS pridružil k območju MČ Center. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST SELE - VRHE PRI SLOVENJ GRADCU 

Signatura: PAM/0593 

Kraj: Sele 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1976–1995  
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej sveta KS 1976–1995; statut KS Sele - Vrhe 1979; samoupravni sporazum s 
SIS 1981–1985; spisi: poravnalnega sveta 1976–1994, o izgradnji telefonskega omrežja 1983–
1987, vodovoda 1992–1995 in ceste v Selah 1987–1988, o popravilu cerkve sv. Roka 1986, 
doma krajanov Sele 1983–1991. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je septembra 1997 predala Mestna občina Slovenj Gradec. 

Valorizacija: Med predanim gradivom so bili tudi osebni dohodki, ki so bili leta 2002 vrnjeni 
Mestni občini Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Statut občine Slovenj Gradec iz let 1974 in 1978 je opredelil možnost o 
ustanovitvi, združitvi ali izdvojitvi dela KS in priključitvi k drugi KS. Novembra leta 1974 
so delovni ljudje in občani sprejeli predlog SZDL o ustanovitvi KS Sele - Vrhe. Šele na 
drugem zboru, ki je bil 21. 11. 1974, so predlog sprejeli ter z glasovanjem ustanovili KS Sele 
- Vrhe, tako so se ločili od matičnega KS Slovenj Gradec. Na tem zboru so imenovali svet 
KS, poravnalni svet ter odbor za SLO in DSZ, komisije pa so imenovali kasneje. Po javni 
razpravi so na zboru, ki je bil 25. 1. 1979, sprejeli statut KS Sele - Vrhe. Območje KS je 
obsegalo Sele, Vrhe, del Starega trga in del Gmajne. Z ustanovitvijo Mestne občine Slovenj 
Gradec leta 1995 so obstoječi KS in njihovi organi nadaljevali z delom do konstituiranja 
novih vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti oz. do uveljavitve statuta. Leta 1996 je Mestna 
občina Slovenj Gradec z odlokom ustanovila četrtne in primestno-vaške skupnosti, ki so se 
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lahko povezovale v KS. KS Sele - Vrhe pri Slovenj Gradcu se je preimenoval v primestno-
vaško skupnost Sele, ki je zajemala naselja Sele, Vrhe, del Starega trg in del Gmajne v 
mejah prejšnje KS. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST SLAVKO ŠLANDER MARIBOR 

Signatura: PAM/0589 

Kraj: Maribor 
Količina: 16 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1971–1997 
Tekoči metri: 1,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1978–1997, sej skupščine delegatov KS 1978–1994, OO ZSMS 
Slavko Šlander 1980–1981; dopisi 1978–1996; spisi: socialnega skrbstva 1978–1991, 
poravnalnega sveta 1978–1989, odbora za komunalne zadeve 1978–1997; pogodbe za 
izgradnjo PTT-omrežja 1990–1991; poročila o izvedenih akcijah v KS 1988–1989; zazidalni 
načrt soseske S-22 1971–1976; seznam prejemnikov priznanj 1972–1988, statut KS 1979; 
delovodniki 1978–1997; bilance KS 1982–1994; priznanja, knjige in priročniki. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je maja 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Valorizacija: Leta 2005 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Slavko Šlander je bil ustanovljen leta 1978 na podlagi referenduma o 
ustanovitvi novih KS na območju KS Jožica Flander, ki je potekal 18. 12. 1977. Obsegal je 
območje med Tržaško, Streliško in Betnavsko ul. ter Ul. Proletarskih brigad. Leta 1996 se je 
z odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor MČ in KS priključil k območju MČ Tabor. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0595 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 7 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1973–1995 
Tekoči metri: 0,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1975–1995, sej skupščine KS 1978–1989, poravnalnega sveta 
1979–1991; dopisi 1973–1995; spis sekcije kopališč Slovenije 1984–1995; zaključni računi 
KS 1981–1993. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je septembra 1997 predala Mestna občina Slovenj Gradec.  

Valorizacija: Med predanim gradivom so bili tudi osebni dohodki za leta 1970–1995, ki jih je PAM 
leta 2002 vrnil Mestni občini Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Statut občine Slovenj Gradec iz leta 1964 je opredeljeval ustanovitev KS, ki jih 
ustanovijo občani v soglasju z občinsko skupščino. Odlok o območjih KS v občini Slovenj 
Gradec je predvidel ustanovitev naslednjih KS: Slovenj Gradec, Mislinja, Šmartno pri 
Slovenj Gradcu, Podgorje in Pameče. Z ustanovitvijo KS Slovenj Gradec je dne 31. 12. 1964 
prenehala obstajati Stanovanjska skupnost Slovenj Gradec, nekatere njene pravice in 
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pristojnosti pa so se prenesle na KS. V KS Slovenj Gradec so sodila naselja: Slovenj Gradec, 
Gmajna – del, Raduše – del, Stari trg, Sele in Vrhe. Z ustanovitvijo Mestne občine Slovenj 
Gradec leta 1995 so obstoječi KS in njihovi organi nadaljevali z delom do konstituiranja 
novih vaških, krajevnih ali četrtnih skupnosti oz. do uveljavitve statuta. Leta 1996 je 
Mestna občina Slovenj Gradec z odlokom ustanovila četrtne in primestno-vaške skupnosti, 
ki so se lahko povezovale v KS. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG PRI SLOVENJ GRADCU 

Signatura: PAM/0590 

Kraj: Stari trg  
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1974–1995  
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: skupščine KS 1979–1989, sveta KS 1979–1995; statut KS Stari trg 1979, 
vaških odborov 1984–1989; spisi: poravnalni svet 1974–1993, rekonstrukcija in izgradnja 
cest v KS 1979–1980, 1992, izgradnja kanalizacije v KS 1983–1992, izgradnja razsvetljave na 
Podgorski c. 1983, izgradnja telefonskega omrežja v KS 1979–1989. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je septembra 1997 predala Mestna občina Slovenj Gradec. 

Valorizacija: Med predanim gradivom so bili tudi osebni dohodki, ki jih je PAM leta 2002 vrnil 
Mestni občini Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Statuta občine Slovenj Gradec iz let 1974 in 1978 sta omogočala ustanovitev, 
združitev in izdvojitev dela KS ali priključitev k drugemu KS. Delovni ljudje in občani so 
dobili možnost, da so lahko sprejeli sklep o ustanovitvi novega KS in o spremembi 
njegovega območja. Pobudo so posredovali OK SZDL, ki je o njem razpravljal in svoje 
stališče posredoval prizadetim krajevnim konferencam SZDL. O ustanovitvi, razdružitvi, 
izdvojitvi in pripojitvi KS so odločali delovni ljudje in občani z osebnimi izjavljanji na 
zborih v dotičnih KS. Novembra 1974 so na pobudo SZDL delovni ljudje in občani sprejeli 
predlog o ustanovitvi KS Stari trg pri Slovenj Gradcu ter ga tudi izglasovali. Konstituiranje 
KS Stari trg je bilo formalno zaključeno šele s sprejetjem statuta januarja 1979. Vanj so 
sodila naselja Stari trg, Žančani, Štibuh, del Gmajne in del Raduš oz. krajani, ki so po tedaj 
veljavnem volilnem imeniku spadali v ta KS. Z ustanovitvijo Mestne občine Slovenj Gradec 
leta 1995 so obstoječi KS in njihovi organi nadaljevali z delom do konstituiranja novih 
vaških, krajevnih in četrtnih skupnosti oz. do uveljavitve statuta. Leta 1996 je Mestna 
občina Slovenj Gradec z odlokom ustanovila četrtne in primestno-vaške skupnosti, ki so se 
lahko povezovale v KS. KS Stari trg pri Slovenj Gradcu se je preimenoval v primestno- 
vaško skupnost Stari trg, ki je zajemala del naselja Stari trg izven mestnega območja, 
Grajsko vas, Žančane, Raduše in del Gmajne. 
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KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU 

Signatura: PAM/0592 

Kraj: Šmartno pri Slovenj Gradcu 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1959–1995  
Tekoči metri: 0,3  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sveta KS 1959–1995, zborov krajanov KS 1979–1994; spisi: poravnalnega sveta 
1965–1991, izgradnja kanalizacije v Šmartnem 1983–1990, telefonskega omrežja 1985–1988, 
vodovodnega omrežja 1990, javne razsvetljave 1990, ureditev avtobusnega postajališča 
1985, popravilo mostu pri Plesniku 1987. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini.  

Historiat fonda: Fond je septembra 1997 predala Mestna občina Slovenj Gradec. 

Valorizacija: Med predanim gradivom so bili tudi osebni dohodki, ki jih je PAM leta 2002 vrnil 
Mestni občini Slovenj Gradec. 

Historiat ustvarjalca: Statut občine Slovenj Gradec iz leta 1964 je opredeljeval ustanovitev KS, ki jih 
ustanovijo občani v soglasju z občinsko skupščino. Odlok o območjih KS v občini Slovenj 
Gradec je omogočil ustanovitev KS Šmartno. V KS Šmartno so sodila naselja: Šmartno pri 
Slovenj Gradcu, Brde, Golavabuka, Legen, Mislinjska Dobrava, Tomaška vas in Turiška 
vas. Z ustanovitvijo Mestne občine Slovenj Gradec leta 1995, so obstoječi KS in njihovi 
organi nadaljevali z delom do konstituiranja novih vaških, krajevnih ali četrtnih skupnosti 
oz. do uveljavitve statuta. Leta 1996 je Mestna občina Slovenj Gradec z odlokom ustanovila 
četrtne in primestno-vaške skupnosti, ki so se lahko povezovale v KS. KS Šmartno pri 
Slovenj Gradcu se je preimenoval v Vaško skupnost Šmartno. 

 

KRAJEVNA SKUPNOST TALCI MARIBOR 

Signatura: PAM/0585 

Kraj: Maribor 
Količina: 17 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1979–1995 
Tekoči metri: 1,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta KS 1979–1995, krajevne organizacije RK 1984–1988, OO ZSMS 1984, 
OO ZKS 1984, sveta ZKS KS 1980–1985, sveta zbora stanovalcev KS 1982–1988; dopisi 
1979–1995; spisi: SZDL 1979–1990, zveze rezervnih vojaških starešin KS 1980–1991, 
poravnalnega sveta 1979–1991, socialnega varstva 1979–1992, sindikata 1980–1987, odbora 
za CATV 1985–1994, odbora za promet 1988–1991, sveta potrošnikov 1986–1988, hišnih 
svetov 1980–1991; finančna poročila 1980–1995; delovodniki 1979–1987. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je maja 1997 predala Mestna občina Maribor.  

Historiat ustvarjalca: KS Talci je bil ustanovljen leta 1979 na podlagi referenduma o ustanovitvi KS 
na območju KS Rotovž. Meja KS Talci je potekala od železniške proge na vzhodu do 
Partizanske c. na severu in od Svetozarevske c. na zahodu do reke Drave na jugu. Leta 1996 
se je KS Talci z odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS priključil k 
območju MČ Center. 
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KRAJEVNA SKUPNOST ZA TREMI RIBNIKI MARIBOR 

Signatura: PAM/0579 

Kraj: Maribor 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1979–1995  
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: skupščine KS 1979–1995, zborov občanov 1979–1988, skupščine KS 1979–
1988, delegacij za zbor KS 1986–1989; dopisi 1979–1995; spisi: skupnosti za komunalno 
dejavnost 1983–1989, potrošniški svet 1980–1988, komisije za socialno skrbstvo 1979–1988, 
poravnalni svet 1980–1990, izgradnja vodovodnega omrežja v Ribniškem selu 1986–1988, 
odbora za izgradnjo CATV 1984–1988, odbora za PTT-omrežje 1980–1988, KZS 1979–1985; 
sporazumi in družbeni dogovori 1981–1989; lokacijska in gradbena dovoljenja ter soglasja 
1979–1987; letni plani KS 1981–1989; delovodniki 1979–1987. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno in popisano po vsebini. 

Historiat fonda: Fond je marca 1997 predala Mestna občina Maribor. 

Valorizacija: Leta 2005 je bila izvedena valorizacija gradiva.  

Historiat ustvarjalca: KS Za Tremi ribniki je bil ustanovljen leta 1979 na podlagi referenduma o 
ustanovitvi novih KS na območju KS Ob parku. Meja KS je potekala: na severu po Ribniški 
ul. mimo obeh ribnikov ter za Piramido tako, da so vse hišne številke Piramida sodile k 
sosednji KS; nato je meja potekala po stari meji med KS Ob parku in KS Košaki tako, da je 
zajela naselji Ribniško selo in Vinarje (od hišne št. 6 do 27) do Kamniškega potoka in nato 
proti zahodu do naselja Za Kalvarijo; nato se je meja nadaljevala proti jugovzhodu po 
grebenu tako, da so vse hišne številke naselja Ribniško selo pripadale KS Za Tremi ribniki, 
vse hišne številke naselja Za Kalvarijo pa KS Ob parku. Leta 1996 je bil KS Za Tremi ribniki 
z odlokom o razdelitvi Mestne občine Maribor na MČ in KS pridružen območju MČ 
Center. 
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A.148 UPRAVNE ENOTE 
 

UPRAVNA ENOTA MARIBOR 

Signatura: PAM/1738 

Kraj: Maribor 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1979–2002  
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: inšpekcije v občini Maribor 1994, primopredajni med Ministrstvom za 
obrambo in UE Maribor, o komisijskem uničenju varnostnih in obrambnih načrtov 1991–
1997; povzročena škoda v času agresije na Slovenijo 1991; pomoč beguncem in Hrvaški 
1991; usposabljanje na področju civilne obrambe in obrambni sistem 1996–1999; 
propagandno-informativna dejavnost 1990–1993. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Novembra 2008 je UE Maribor – oddelek za civilno obrambo in varovanje tajnih 
podatkov predal gradivo s področja civilne obrambe. Čas nastanka gradiva obsega obdobje 
od leta 1979 do 2002 in predstavlja zaključeno celoto. V tretji arhivski škatli se hrani 
gradivo z oznako tajni podatki. Rok nedostopnosti je do 1. 1. 2014. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Zakona o upravi so bili ustanovljeni UE, ki so bili organizirani za 
območje ene ali več lokalnih skupnosti. UE Maribor je pričel z delom 1. 1. 1995. Njegovo 
delovno področje je bilo enako delovnemu področju ministrstev, katerih naloge se 
teritorialno izvajajo preko UE. Zaradi boljše delitve dela in funkcionalne povezanosti z 
ministrstvi je bil UE organiziran tako, da je imel notranje organizacijske enote za 
posamezna področja. Opravljal je naloge in pristojnosti z delovnih področij ministrstva za: 
finance, notranje zadeve, zunanje zadeve, pravosodja, obrambe, dela, družine in sociale, 
gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, kulture, okolja in prostora, prometa, 
šolstva in športa, zdravja, visokega šolstva, znanosti in tehnologije ter javne uprave. 
Odločal je na prvi stopnji o upravnih stvareh iz državne pristojnosti, imel pa je tudi del 
pospeševalne in nadzorstvene funkcije v prostoru, ki ga je pokrival. UE Maribor je s svojim 
delovanjem pokrival celotno območje Mestne občine Maribor in občin Hoče - Slivnica, 
Miklavž na Dravskem polju, Rače - Fram in Starše ter del občine Pesnica. Glede na obseg, 
naravo in način opravljanja nalog ter krajevne razmere in potrebe je imel organizirane 
izpostave za območje ene ali več lokalnih skupnosti. To so bili KU v Dupleku, Framu, 
Hočah, Gaju - Kamnici, Malečniku, Miklavžu na Dravskem polju, Pekrah - Limbušu, 
Pernici, Račah, Orehovi vasi - Slivnici in Staršah. Razmerje do lokalnih skupnosti se je 
pričelo izvrševati z dnem, ko so se konstituirali organi občin kot lokalne skupnosti v 
skladu z zakonom, ki je urejal lokalno samoupravo. UE je vodil načelnik, ki ga je imenovala 
in razrešila vlada na predlog ministra, pristojnega za upravo, in po predhodnem mnenju 
občinskih svetov občin, za katere je bil pristojen UE. 
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A.150 POSEBNI UPRAVNI ORGANI 
 

Posebni upravni organi predstavljajo skupino fondov s področja uprave, notranjih zadev, 
financ, gospodarstva in negospodarstva. V ta sklop so uvrščene agencije, skladi, zavodi, centri, 
uprave in komisije. Gre za ustvarjalce gradiva, ki so po svoji organizacijski strukturi 
predstavljali: izpostave oziroma podružnice republiških upravnih organov, temeljne enote 
upravnih organov, finančno samostojne zavode upravnih organov, samostojne družbene in 
pravne osebe, samostojne in samoupravne delovne organizacije ter na podlagi družbenega 
dogovora in sklenjenih samoupravnih sporazumov ustanovljene skupnosti, inšpektorate in 
uprave za posamezna področja dela.  

Najpomembnejše gradivo za gradbeno zgodovino Maribora in okolice je hranjeno v fondih 
Uprava za gradnje in regulacije Maribor in Uprava za gradnje in regulacije Maribor okolica. 
Ohranjene so gradbene zadeve s spisi in gradbenimi načrti za gradnje in adaptacije zasebnih 
stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, stanovanjskih blokov, šol, gospodarskih, 
industrijskih in komunalnih objektov v ožjem in širšem središču Maribora za obdobje v letih 
1840–1963 in v krajih mariborske okolice za leta 1906–1965. 

Škoda, ki jo je povzročila druga svetovna vojna na območju Maribora, Gor. Radgone, Murske 
Sobote in Slovenj Gradca, je evidentirana v fondih okrajnih komisij za vojno škodo, ki so bile 
ustanovljene junija 1945 in katerim so oškodovanci morali vložiti prijave o povzročeni škodi.  

V času delegatskega sistema je za informiranost na področju Maribora in njegovih šestih občin 
skrbel informacijsko-dokumentacijski center. Zbiral je informacije in uporabnike obveščal o 
obstoju določenih dokumentov in informacij.  

Gradivo s področja plačilnega prometa v državi, davčnega nadziranja, revidiranja 
lastninskega preoblikovanja pravnih oseb ter vsa druga nadziranja v skladu z zakonom 
hranimo v fondih Agencije RS za plačilni promet – podružnica Maribor in podružnica Murska 
Sobota. 
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A.151  POSEBNI ORGANI ZA UPRAVO, NOTRANJE IN 
ZUNANJE ZADEVE TER PRAVOSODJE 

 

CARINARNICA MARIBOR 

Signatura: PAM/0125 

Kraj: Maribor 
Količina: 12 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1969–1990 
Tekoči metri: 1,2 
Jezik: slovenski, srbohrvaški 

Vsebina: Zapisniki: IO, zbora DS, sindikalne skupine, sveta DS 1974–1987; dopisi 1969–1986; 
pravilniki 1973–1988; obvestila 1975; delovni načrti 1976; razna glasila, publikacije, reklame 
1972–1981; volitve v SIS 1982–1989. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat ustvarjalca: Carinarnica Maribor je bila področni organ carinske uprave Maribor. Delovala 
je kot mejna carinarnica. Imela je svoje izpostave na mejnih prehodih. 

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA 

Signatura: PAM/1391 

Kraj: Gor. Radgona 
Količina: 176 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1962–1995 
Tekoči metri: 17,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi o rejništvu, posvojitvah, zavodskem varstvu, otrocih z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, razvezah zakonov, nezakonskih otrocih, preživninah, priznanju 
očetovstva, družinskih in premoženjskih razmerah 1962–1988; spisi o bolniških stroških, 
pogrebnih stroških, potnih stroških, brezplačnem zdravljenju 1962–1974; podpore: 
denarne, potrebna pomoč, socialna pomoč, družbena pomoč, kadrovska pomoč, preskrba, 
štipendije, socialne razmere 1962–1980; skrbništvo: postavitev skrbnika, posebno 
skrbništvo, pravna pomoč, skrbniške zadeve 1962–1995; spisi o zapornikih, alkoholizmu, 
duševnih boleznih 1981–1995.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 2001 in 2008 predal Center za socialno delo Gornja Radgona.  

Historiat ustvarjalca: Po drugi svetovni vojni je socialno varstvo postalo naloga in obveznost države, 
laične in cerkvene dobrodelne organizacije so bile odpravljene. Do leta 1975 je socialna 
služba delovala v okviru SO Gor. Radgona. Leta 1975 je bila ustanovljena Občinska 
skupnost socialnega skrbstva Gornja Radgona. Leta 1979 je bil sprejet Zakon o socialnem 
skrbstvu, ki je določal, da morajo Občinske skupnosti socialnega skrbstva, ki še niso 
ustanovile centra za socialno delo, to storiti najkasneje do konca leta 1981. 1. 5. 1982 je bil 
ustanovljen Center za socialno delo Gornja Radgona. Je javni socialnovarstveni zavod, ki 
opravlja socialnovarstvene dajatve in storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in 
težav ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov. Redno dejavnost 
izvaja na območju UE Gor. Radgona in pokriva občine Apače, Gor. Radgona, Radenci in 
Sv. Jurij ob Ščavnici.  
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CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER 

Signatura: PAM/1395 

Kraj: Ljutomer 
Količina: 94 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1963–1987 
Tekoči metri: 9,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi o rejništvu, posvojitvah, zavodskem varstvu, otrocih z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju, razvezah zakonov, nezakonskih otrocih, preživninah, priznanju 
očetovstva, družinskih in premoženjskih razmerah 1964–1987.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal Center za socialno delo Ljutomer leta 2003. 

Historiat ustvarjalca: Po drugi svetovni vojni je socialno varstvo postalo naloga in obveznost države, 
laične in cerkvene dobrodelne organizacije so bile odpravljene. Do leta 1975 je socialna 
služba delovala v okviru Oddelka za družbene službe pri SO Ljutomer. Leta 1975 je bila 
ustanovljena Občinska skupnost socialnega skrbstva. Leta 1979 je bil sprejet Zakon o 
socialnem skrbstvu (Ur. l. SRS, št. 35/79), ki je določal, da morajo Občinske skupnosti 
socialnega skrbstva, ki še niso ustanovile centra za socialno delo, to storiti najkasneje do 
konca leta 1981. 1. 1. 1982 je skupščina Občinske skupnosti socialnega skrbstva sprejela 
sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Ljutomer. Je javni socialnovarstveni zavod, ki 
opravlja socialnovarstvene dajatve in storitve z namenom odpravljanja socialnih stisk in 
težav ter naloge s področja starševskega varstva in družinskih prejemkov. Redno dejavnost 
izvaja na območju UE Ljutomer in pokriva občine Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, 
Razkrižje in Veržej. 

 

CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR 

Signatura: PAM/1390 

Kraj: Maribor 
Količina: 989 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1981 
Tekoči metri: 98,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi: o varstvu odraslih in družbeni pomoči, skrbništvu, nezakonskih rojstvih, 
sprejemališču, varstvu mladoletnikov, razvezi zakonov, varstvu družine, kategorizaciji, 
zdravstvenem varstvu nepremožnih 1955–1981. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 2007 predal Center za socialno delo Maribor. 

Historiat ustvarjalca: V 60. letih 20. st. so posamezne občine mesta Maribor imele oddelke za 
socialno delo. Posebnost je bila le občina Maribor Center, ki je pred letom 1968 ustanovila 
svoj Center za socialno delo Maribor. Po letu 1968, ko so se občine združile, je center 
deloval vse do leta 1974 v okviru občine kot oddelek za socialno varstvo in zdravstvo. Leta 
1975 pa so dejavnost centrov prenesli na SIS. S sprejetjem Zakona o socialnem varstvu leta 
1992 je postala ustanoviteljica centrov za socialno delo država. 
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CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM 

Signatura: PAM/0802 

Kraj: Ravne na Koroškem 
Količina: 173 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1982 
Tekoči metri: 17,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi o rejništvu, posvojitvah, varstvu mladine in družine, skrbništvu, preživninah, 
družinskih in premoženjskih razmerah, kaznivih dejanjih, nezakonskih rojstvih 1948–1982. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 2009 predal Center za socialno delo Ravne na Koroškem. 

Historiat ustvarjalca: Do leta 1980 se je dejavnost socialnega varstva za UE Ravne na Koroškem 
izvajala v okviru Občinske skupnosti socialnega skrbstva Ravne na Koroškem. Občinska 
skupnost socialnega skrbstva Ravne na Koroškem je 1. 1. 1981 ustanovila Center za 
socialno delo Ravne na Koroškem s sedežem na Ravnah. Je javni socialnovarstveni zavod, 
ki opravlja dejavnost socialnega varstva na območju UE Ravne na Koroškem za občine 
Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem. V skladu z aktom o 
ustanovitvi opravlja Center za socialno delo Ravne socialnovarstveno dejavnost, ki obsega: 
izvajanje javnih pooblastil in nalog po raznih predpisih, storitve socialne preventive, 
storitve prve socialne pomoči, storitve pomoč družini za dom, storitve osebne pomoči, 
storitve pomoč družini na domu, organiziranje skupnih akcij za socialno ogrožene skupine 
prebivalcev in izvajanje dopolnilnih programov. 

 

KATASTRSKI URAD IN DAVČNA UPRAVA LENDAVA 

Signatura: PAM/0053 

Kraj: Lendava/Lendva  
Količina: 63 arhivskih škatel, 35 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1854–1963 
Tekoči metri: 7,9 
Jezik: slovenski, madžarski, nemški 

Vsebina: Indikacijske skice 1854, 1858, 1860, 1864; parcelni zapisniki 1860, 1864, 1909, 1921–1945; 
posestni listi; spremembni izkazi; seznami posestnikov, ki sodijo v območje katastrskih 
uradov Ljutomer, Murska Sobota in Gor. Radgona 1959–1962; zapisniki o pregledu 
poslovanja urada 1950–1952; seznami izdanih prepisov in izvlečkov 1940–1951; razpored 
po kulturah in razredih 1957–1959, 1960, 1963; seznami lastnikov in parcel z indikacijsko 
skico občin: Filovci, Renkovci, Strehovci 1870; dopisi Ministrstva za finance, oddelka za 
kataster 1946–1947.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko.  

Historiat ustvarjalca: Za območje Prekmurja je bila katastrska izmera opravljena med leti 1857 in 
1864. Po letu 1883 so bili ustanovljeni uradi, ki so skrbeli za vodenje in vzdrževanje 
zemljiškega katastra.  
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KATASTRSKI URAD MARIBOR 

Signatura: PAM/1414 

Kraj: Maribor 
Količina: 92 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1892–1959 
Tekoči metri: 9,2 
Jezik: slovenski, nemški 

Vsebina: Računski zapisniki občin, zapisniki izračunavanja površin katastrskih občin; 
kategorizacija občin; razporeditev po kulturah in razredih; naznanilni listi; posestni listi; 
spremembni izkazi in vložni zapisniki. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno vsebinsko po posameznih katastrskih občinah.  

Historiat fonda: Gradivo je v letih 1963 in 1964 predal Katastrski urad Maribor, večina gradiva pa 
zajema časovno obdobje po letu 1918. 

Historiat ustvarjalca: Z namenom evidentiranja vseh zemljišč po načinu obdelave, velikosti in 
kvaliteti je bil izdelan zemljiški kataster. Podatki evidentiranja bi naj omogočili kar najbolj 
pravično obdavčitev dohodka od kmetijske dejavnosti in evidentiranje stvarnih pravic na 
zemljiščih. Zemljiški katastri so imeli dvojni namen – na eni stani obdavčitev zemljišč, na 
drugi strani pa evidentiranje stvarnih pravic na zemljiščih. Osnova zemljiškega katastra je 
katastrski načrt. Evidenci zemljiškega katastra in zemljiške knjige sta se vodili pri sodiščih. 
Po letu 1923 se je katastrska služba s katastrskimi uradi osamosvojila, vendar pa je bila 
tesneje povezana z davčno oz. finančno službo. Takratni katastrski uradi so namreč za 
svoje delo odgovarjali banovinskim finančnim direkcijam, te pa ministrstvu za finance, v 
sklopu katerega je že od leta 1919 delovala Generalna direkcija katastra. S sprejetjem 
Uredbe o ureditvi katastrske službe v LRS (Ur. l. LRS, št. 24/1948) leta 1948 se je katastrska 
služba na novo organizirala. Odslej so jo opravljali Geodetska uprava pri vladi LRS in 
katastrski uradi pri OLO. Za opravljanje te službe se je v sestavi Geodetske uprave 
ustanovila katastrska uprava, dotedanji katastrski referati pa so se preoblikovali v 
katastrske urade pri OLO. Njihove naloge so bile zbiranje in obdelava potrebnih podatkov, 
sestava in stalno vzdrževanje katastrskega operata za ves okraj, pregled in dopolnjevanje 
katastrskega operata, izdajanje kopij, prepisov in izvlečkov. Po ukinitvi katastrskih uradov 
leta 1964 so njihove pristojnosti prevzeli posamezni SO oz. več SO v primeru njihove 
medobčinske organiziranosti. Katastrski urad Maribor je v letih 1929–1941 obsegal območje 
okrajev Maribor desni breg, Maribor levi breg in del okraja Ptuj. Skupno je obsegal 42 občin 
in 3 kraje iz občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah (Vitomarci). 

 

KMETIJSKA ZEMLJIŠKA SKUPNOST OBČINE MARIBOR 

Signatura: PAM/0605 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1976–1985 
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč, ugotovitve tržne vrednosti zemljišča in 
odstopu prednostne pravice za nakup zemljišča 1976–1985. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko in popisano do nivoja spisa. 
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Historiat ustvarjalca: Na podlagi 7. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. SRS, št. 26/73) so 24. 
12. 1973 kmetijski, gozdnogospodarski in drugi OZD, KS na območju občine Maribor, SO 
Maribor, družbene organizacije in samoupravne skupnosti sklenili dogovor o ustanovitvi 
in financiranju zemljiške skupnosti na območju občine Maribor. KZS je bil pravna oseba. 
Njegovo notranjo organizacijo je urejal statut, ki ga je sprejela skupščina KZS, sestavljena iz 
delegatov podpisnic dogovora. Za izvajanje sprejete politike je skupščina izvolila izvršni 
odbor in poravnalni svet skupnosti ter tudi ustrezne komisije. Temeljne naloge KZS so bile: 
skrb za pravilno rabo kmetijskih zemljišč; sodelovanje pri planiranju prostora v občini; 
spodbujanje razvoja različnih oblik proizvodnega sodelovanja med kmeti in kmetijskimi 
organizacijami; gospodarjenje s skladom kmetijskih zemljišč; priprava agrarnih operacij in 
sodelovanje pri njihovi izvedbi ter sodelovanje pri določanju in dodeljevanju skupnih 
pašnikov. V letih 1982 in 1983 so bili sklenjeni sporazumi o ustanovitvi in organizaciji KZS 
v vseh novonastalih občinah: Maribor Pesnica, Maribor Ruše, Maribor Tezno, Maribor 
Rotovž, Maribor Tabor in Maribor Pobrežje. Leta 1984 so vsi KZS mariborskih občin 
sklenili samoupravni sporazum o združitvi v območno zvezo – KZS Maribor, da se v njej 
skupno dogovarjajo o izvajanju kmetijske zemljiške politike. KZS je bil družbenopravna 
oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih je določala ustava, zakon o 
kmetijskih zemljiščih in drugi samoupravni splošni akti. Sedež KZS Maribor je bil v 
Vinarski ul. 14. KZS je upravljala skupščina, ki so jo zastopali delegati KZS občine Pesnica, 
Ruše, Pobrežje, Rotovž, Tabor in Tezno. Leta 1988 so sprejeli statut KZS (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 16/88 z dne 26. 8. 1988), ki je urejal samoupravno organiziranost, 
družbeni nadzor in opravljanje strokovnih nalog. Leta 1989 je bila sprejeta odredba, s 
katero je Mestni komite za gospodarstvo 1. 1. 1990 prevzel strokovno službo KZS 
mariborskih občin. 

 

KOMISIJA ZA LIKVIDACIJO KREDITNIH ZADRUG MINISTRSTVA FINANC 
LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE, POVERJENIŠTVO XII MARIBOR 

Signatura: PAM/0452 

Kraj: Maribor 
Količina: 11 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1925–1946], 1947–1954 
Tekoči metri: 1,1 
Jezik: slovenski, nemški 

Vsebina: Sejni zapisniki 1947–1949; seznami kreditnih zadrug Poverjeništva za Maribor, Celje in 
Gor. Radgono 1947; letna poročila kreditnih zadrug 1945; zbir osnovnih podatkov o 
kreditnih zadrugah; bilance stanja kreditnih zadrug okoliša Maribor in Gor. Radgona 1947–
1949; poročila s službenih potovanj 1947; ocenitve nepremičnin ter inventarja kreditnih 
zadrug 1946–1948; dopisi in okrožnice 1933–1949; sodni sklepi o likvidacijah posameznih 
kreditnih zadrug 1947; zapisnik o predaji gradiva Državnemu arhivu LRS Maribor 1954. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo mariborskega poverjeništva Komisije za likvidacijo kreditnih zadrug je 
bilo v PAM predano maja 1954. 

Historiat ustvarjalca: Z odločbo Ministrstva za finance LRS z dne 24. 4. 1947 je bil na podlagi Uredbe 
o likvidaciji kreditnih zadrug z dne 17. 4. istega leta imenovan Odbor za likvidacijo 
kreditnih zadrug v Ljubljani. Člane odbora je imenoval minister za finance. Za lažje in bolj 
sistematično delo so bili ustanovljeni področni odseki Odbora za likvidacijo kreditnih 
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zadrug, t. i. poverjeništva. Tričlansko Poverjeništvo XII za Maribor je bilo ustanovljeno 29. 
5. 1947, prvo sejo pa je imelo 4. 6. 1947. Po navodilih ministrstva z dne 1. 7. 1947 je bil 
odbor preimenovan v Komisijo za likvidacijo kreditnih zadrug pri Ministrstvu za finance 
LRS. Poverjeništva Komisije so imela nalogo, da zbirajo in posredujejo podatke o 
uslužbencih, premoženjskem stanju in poslovanju kreditnih zadrug svojega delokroga z 
namenom likvidacije zadrug. Zastopala so Komisijo za likvidacijo kreditnih zadrug v 
likvidacijskih postopkih ter kreditne zadruge v pravnih in dejanskih zadevah na osnovi 
njihovega vpisa v zadružni register. Komisija za likvidacijo kreditnih zadrug je bila pravni 
naslednik vseh kreditnih zadrug v likvidaciji. Sedež Poverjeništva za Maribor je bil v 
Gosposki ul. 23, maja 1949 pa se je poverjeništvo preselilo na Partizansko c. 11. Konec 
septembra 1948 je mariborsko poverjeništvo prevzelo še posle Poverjeništva za Gornjo 
Radgono. Pri večini kreditnih zadrug mariborskega okoliša je bil vpis razpusta v register 
opravljen septembra 1947, postopek likvidacije pa je bil dokončan z izbrisom iz registra leta 
1955. Takrat Poverjeništva za Maribor ni bilo več, kajti 24. 5. 1949 je Komisija za likvidacijo 
kreditnih zadrug v Maribor poslala dopis, v katerem je sporočila, da poverjeništvo ukinja. 

 

MEDOBČINSKA UPRAVA INŠPEKCIJSKEGA NADZORSTVA OBČIN 
MARIBOR, LENART IN SLOVENSKA BISTRICA 

Signatura: PAM/0564 

Kraj: Lenart v Slovenskih goricah , Maribor, 
Slovenska Bistrica, Pesnica pri 
Mariboru, Ruše 

Količina: 140 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1962–1994  
Tekoči metri: 14,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi s klasifikacijskimi znaki: stvarne in imenske zadeve od A do Ž 1962–1994. 

Sistem ureditve: Fond je popisan do nivoja spisa. Spisi so razporejeni na stvarne in imenske zadeve 
v okviru posameznega klasifikacijskega znaka takrat veljavnega klasifikacijskega načrta. 
Kartoteka evidenčnih kartic je sestavni del fonda in predstavlja pripomoček pri iskanju 
gradiva.  

Historiat fonda: V fondu je ohranjeno gradivo Uprave inšpekcijskih služb SO Maribor za obdobje 
1962–1980, ki je delovala na Rotovškem trgu 1. Inšpekcijske službe so kasneje imele svoj 
sedež na naslovu Ul. heroja Tomšiča 2. Na tem naslovu je deloval Tržni inšpektorat RS, 
Enota Maribor in Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Maribor, ki sta gradivo leta 
1999 tudi predala. 

Historiat ustvarjalca: V skladu z določbami statutov občin Lenart, Maribor in Slovenska Bistrica so 
te sklenile dogovor o oblikovanju in ustanovitvi Skupne uprave inšpekcijskega nadzorstva 
občin Lenart, Maribor in Slovenska Bistrica. Uprava je bila ustanovljena na podlagi odloka, 
objavljenega leta 1980. Z delom je pričela 1. 1. 1981. Imela je status samostojnega skupnega 
upravnega organa s sedežem v Mariboru, Rotovški trg 9. Izvajala je inšpekcijsko 
nadzorstvo na področjih: inšpekcije dela, gradbene, veterinarske, kmetijske, gozdarske, 
lovske, ribiške, požarne, urbanistične, vodnogospodarske, sanitarne, elektroenergetske, 
tržne, vinarske inšpekcije, inšpekcije cestnega prometa in inšpekcije za javne ceste. Skupno 
upravo je vodil direktor, ki so ga imenovale skupščine občin na predlog predsednikov 
izvršnega sveta podpisnic dogovora. Kot notranje organizacijske enote so delovali 
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inšpektorati. Leta 1983 so občine sprejele odlok, s katerim je bila uprava preimenovana v 
Medobčinsko upravo inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, Lenart in Slovenska 
Bistrica. V letu 1990 sta se jim pridružili še občini Pesnica in Ruše, uprava pa se je 
preimenovala v Upravo inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, Pesnica, Ruše, Lenart in 
Slovenska Bistrica. V letu 1993 je občina Slovenska Bistrica razveljavila sodelovanje, 
inšpekcija pa se je preimenovala v Upravo inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, 
Pesnica, Ruše in Lenart. 

 

OKRAJNA KOMISIJA ZA VOJNO ŠKODO GORNJA RADGONA 

Signatura: PAM/0445 

Kraj: Gor. Radgona 
Količina: 29 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: inventar 

Ohranjeno gradivo: 1945–1946 
Tekoči metri: 2,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Prijave vojne škode 1945–1946; register umrlih in pogrešanih. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan do nivoja arhivskih enot. Vsebuje približno 5000 prijav 
vojne škode, ki so razvrščene po krajih. Vsaka prijava vojne škode je predstavljena z 
imenom in priimkom prijavitelja in krajem bivanja ter signaturo arhivske enote. Signatura 
je sestavljena iz dveh delov, ki sta razmejena s poševnico. Prvi del predstavlja tehnično 
enoto, drugi del pa arhivsko enoto v okviru tehnične enote, ki je enaka delovodni številki 
prijave. 

Historiat fonda: Gradivo fonda Okrajna komisija za vojno škodo Gornja Radgona je v arhiv predal 
OLO Maribor 26. 2. 1963. 

Historiat ustvarjalca: Okrajna komisija za vojno škodo Gornja Radgona je bila ustanovljena leta 1945 
na podlagi Uredbe o ustanovitvi državne komisije za vojno škodo. Prijave so vložili 
oškodovanci iz naselij: Andrenci, Apače, Aženski Vrh, Blaguš, Biserjane, Bodinski Vrh, 
Bolehnečici, Boračeva, Brengova, Brezje, Bučkova, Bučečovci, Cenkova, Cerkvenjak, 
Cogetinci, Cven, Čakova, Črešnjevci, Črnci, Dragotinci, Drakovci, Dražni Vrh, Drobtinci, 
Drvanja, Grabe, Grabišinci, Grabonoš, Grabonoški Vrh, Gor. Cmurek, Grubišno Polje, 
Gvajnski Vrh, Gor. Radgona, Galušak, Hercegovščak, Hrastje - Mota, Hrašenski Vrh, 
Ivanjci, Ivanjski Vrh, Ivanjševci, Ihova, Ižmenci, Jamna, Jankova, Janžev Vrh, Kapela, 
Kapelski Vrh, Kadrenci, Kobilščak, Kocjan, Kočki Vrh, Kokolajnščak, Kamarnica, Konjišče, 
Kozina, Kraljevci, Krčevina, Kremberg, Krihenberg, Kunova, Kutinci, Lastomerci, Ledinek, 
Lešane, Lipovčane, Ljutomer, Ločki Vrh, Lokavec, Lomanoše, Lutverci, Mahovci, Mala 
Nedelja, Mali Moravščak, Mele, Murščak, Nasova, Negova, Norički Vrh, Novi Vrh, Obrat, 
Očeslavci, Orehovci, Orehovski Vrh, Osek, Paričjak, Peščeni Vrh, Police, Podgrad, 
Podgorje, Plitvica, Plitvički Vrh, Rožički Vrh, Radenci, Radenski Vrh, Radmošci, Radvenci, 
Rihtarovci, Rinkovci, Ročica, Rožengrunt, Rožički Vrh, Segovci, Smolinci, Sp. Kocjan, 
Stanetinci, Stavešinski Vrh, Stavešinci, Stogovci, Sovjak, Stara Nova vas, Sv. Anton, Sv. 
Ana, Sv. Benedikt, Sv. Jurij ob Ščavnici, Sv. Lenart (Lenart v Slovenskih goricah), Sv. Duh 
na Stari gori, Sv. Trije kralji, Ščavnica, Šratovci, Štajngrova, Terbegovci, Trate, Trotkova, 
Trstenik, Turjanci, Turjanski Vrh, Velka, Vanetina, Videm, Vratja vas, Vratji Vrh, Vučja vas, 
Zagajski Vrh, Zbigovci, Zg. Ročica, Zg. Ščavnica, Zg. Kocjan, Zg. Gris, Ženjak, Žepovci, 
Žiberci, Žice, Župetinci. Komisija je zaključila z delom v začetku leta 1946. 
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OKRAJNA KOMISIJA ZA VOJNO ŠKODO MARIBOR 

Signatura: PAM/0446 

Kraj: Maribor 
Količina: 170 arhivskih škatel, registri, 

kartoteka 

Informativna pomagala: inventar 

Ohranjeno gradivo: 1945–1946  
Tekoči metri: 21 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Prijave vojne škode: fizičnih oseb za območje Maribor mesto in Maribor okolica, 
industrijskih in rudarskih podjetij; sklepi o prijavi vojne škode na kulturno-zgodovinskih 
spomenikih 1945–1946; registri in abecedna kartoteka prijav vojne škode 1945–1946. 

Sistem ureditve: Fond je urejen po takratnih zaporednih številkah prijave vojne škode. Popisan je 
do nivoja arhivskih enot. K prijavam sodi abecedna kartoteka, ki je bila namenjena za 
iskanje. Kartoteka ni popolna. Vsaka arhivska enota je predstavljena z imenom in 
priimkom prijavitelja, krajem bivanja ter signaturo arhivske enote. Signatura je sestavljena 
iz dveh delov, ki sta razmejena s poševnico. Prvi del signature predstavlja tehnično enoto 
(škatlo), drugi del pa arhivsko enoto v okviru tehnične enote, ki je enaka zaporedni številki 
prijave. 

Historiat ustvarjalca: Okrajna komisija za vojno škodo Maribor je bila ustanovljena junija 1945 na 
podlagi Uredbe o ustanovitvi državne komisije za vojno škodo. Oškodovanci so morali 
prijave  vložiti v roku 40 dni od določitve delovanja komisij. Rok prijave so podaljšali do 
19. 9. 1945. Komisije tudi v tem času niso končale dela, saj so posamezne prijave datirane še 
z januarjem in februarjem 1946. Prijave so vložili oškodovanci mestnih četrti iz okraja 
Maribor mesto: Koroška, Magdalenska, Stolna, Meljska, Kolodvorska, Frančiškanska, 
Krčevinska, Pobreška, Tezenska in Studenška četrt. Okrajna komisija je zbirala tudi prijave 
oškodovancev, ki so prihajali iz krajev širšega mariborskega območja: Cirknica, Zg. in Sp. 
Jakobski Dol, Stara Gora, Selnica ob Dravi, Šentilj v Slovenskih goricah, Zg. in Sp. Kungota, 
Ceršak, Vukovje, Sv. Martin (Dvorjane), Gačnik, Ožbalt ob Dravi, Kozjak, Sladki Vrh, 
Smolnik, Ruše, Bistrica pri Mariboru, Jarenina, Zg. in Sp. Duplek, Kapla, Sv. Peter 
(Malečnik), Lobnica, Limbuš, Loka, Fram, Bezena, Kumen, Brunšvik, Koprivnik, Dobrovce, 
Meljski Hrib, Nova vas, Sp. in Zg. Radvanje, Dogoše, Pekre, Lovrenc na Pohorju, Podvelka, 
Lehen na Pohorju, Kamnica, Bresternica, Sv. Marjeta ob Pesnici, Sv. Križ nad Mariborom, 
Jelovec, Jurij ob Pesnici, Slemen, Duh na Ostrem vrhu, Rače, Hotinja vas, Orlica, Janževski 
Vrh, Skoke, Selnica ob Muri, Svečina, Ribnica na Pohorju, Ješenca, Reka na Pohorju, Zg. in 
Sp. Hoče, Podova, Brezula, Planica, Hudi Kot, Podvelka, Miklavž na Dravskem polju, 
Orehova vas, Rogoza, Ploderšnica, Slivnica, Trniče, Prepolje, Devica Marija v Brezju, 
Puščava, Marjeta na Dravskem polju, Bohova, Selnica ob Muri, Rogoznica, Korena, Lenart 
v Slovenskih goricah, Črešnjevec, Sp. Žerjavci, Morje pri Framu, Remšnik, Selce, Lomarje, 
Čermenšak, Sp. in Zg. Gasteraj, Sv. Jurij, Partinje, Žitnice, Zamarkova, Gočova, Sp. in Zg. 
Verjane, Sp. in Zg. Voličina, Malna, Zg. Žerjavci, Radehova, Senarska, Lenart, Sv. Trojica, 
Šetarova, Sp. Porčič, Zavrh, Jablance, Sv. Barbara (Korena), Zimica, Žikarce.  
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OKRAJNA KOMISIJA ZA VOJNO ŠKODO MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/0447 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 63 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: inventar 

Ohranjeno gradivo: 1945–1946  
Tekoči metri: 6,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Prijave vojne škode: fizičnih oseb, za industrijska in rudarska podjetja, gospodarske 
objekte 1945–1946. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan do nivoja arhivskih enot. Vsebuje približno 11.600 prijav 
vojne škode, ki so razvrščene po krajih. Vsaka arhivska enota je predstavljena z imenom in 
priimkom prijavitelja in krajem bivanja ter signaturo arhivske enote. Signatura je 
sestavljena iz dveh delov, ki sta razmejena s poševnico. Prvi del predstavlja tehnično enoto, 
drugi del pa arhivsko enoto v okviru tehnične enote, ki je enaka zaporedni številki prijave.  

Historiat fonda: Gradivo fonda Okrajna komisija za vojno škodo Murska Sobota je v PAM predal 
OLO Maribor 26. 2. 1963.  

Historiat ustvarjalca: Okrajna komisija za vojno škodo Murska Sobota je bila ustanovljena leta 1945 
na podlagi Uredbe o ustanovitvi državne komisije za vojno škodo. Prijave so vložili 
oškodovanci iz naselij: Adrijanci, Andrejci, Bakovci, Beltinci, Berkovci, Bodonci, Bokrači, 
Boreča, Borejci, Bratonci, Brezovci, Breznovci, Budinci, Cankova, Čepinci, Černelavci, 
Čikečka vas, Dankovci, Dokležovje, Dolenci, Dolič, Dolina, Domanjševci, Domajinci, Dol. 
Slaveči, Fikšinci, Fokovci, Gančani, Gederovci, Gerlinci, Gorica, Gradišče, Gor. Lendava, 
Gor. Črnci, Gor. Petrovci, Gor. Slaveči, Hodoš, Hotiza, Ivanci, Ivanjševci, Ižakovci, 
Kančevci, Korovci, Kovačevci, Košarovci, Krajna, Kramarovci, Krašci, Križevci, Krog, 
Krplivnik, Krnci, Kruplivnik, Kukeč, Kupšinci, Kuštanovci, Kuzma, Lemerje, Lipovci, 
Lončarevci, Lucova, Lukačevci, Mačkovci, Mala Kaniža, Markišavci, Martinje, Martjanci, 
Matjaševci, Markovci, Melinci, Mlajtinci, Moravci, Moščanci, Motovilci, Murski Črnci, 
Murski Petrovci, Murska Sobota, Nemčavci, Noršinci, Nuskova, Ocinje, Otovci, Panovci, 
Pečarovci, Pertoča, Peskovci, Petanjci, Polana, Pordašinci, Poznanovci, Predanovci, 
Prosečka vas, Prosenjakovci, Puconci, Puževci, Satahovci, Sebeborci, Selo, Skakavci, 
Sodišinci, Sotina, Središče, Stanjevci, Sv. Jurij, Tešanovci, Tišina, Topolovci, Trdkova, 
Tropovci, Vanča vas, Vaneča, Večeslavci, Veščica, Vidonci, Vučja Gomila, Zenkovci, 
Ženavlje. Komisija je zaključila z delom v začetku leta 1946. 

 

OKRAJNA KOMISIJA ZA VOJNO ŠKODO SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0448 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 73 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: inventar 

Ohranjeno gradivo: 1945–1946 
Tekoči metri: 7,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Prijave vojne škode 1945–1946; registri A in B popisa vojne škode na 
kulturnozgodovinskih predmetih; popisi premičnin po k. o.; izkazi zemljišč po k. o. 1945. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan do nivoja arhivskih enot. Vsebuje 9580 prijav vojne 
škode. Te so urejene po krajih. Vsaka arhivska enota je predstavljena z imenom in 
priimkom prijavitelja in krajem bivanja ter signaturo arhivske enote. Signatura je 
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sestavljena iz dveh delov, ki sta razmejena s poševnico. Prvi del predstavlja tehnično enoto, 
drugi del pa arhivsko enoto v okviru tehnične enote, ki je enaka zaporedni številki prijave.  

Historiat fonda: Fond Okrajna komisija za vojno škodo Slovenj Gradec je arhivu predala Skupščina 
okraja Maribor v obdobju od 29. 9. do 24. 12. 1965. 

Historiat ustvarjalca: Okrajna komisija za vojno škodo Slovenj Gradec je bila ustanovljena leta 1945 
na podlagi Uredbe o ustanovitvi državne komisije za vojno škodo. Prijave so vložili 
oškodovanci iz naselij: Bistra, Bistriški Jarek, Brde, Brginje, Breznica, Brezno, Bukovska vas, 
Črna, Črneče, Črneška Gora, Dobja vas, Dobrije, Dobrova, Dolgo Brdo, Dolič, Dovže, 
Dravče, Dravograd, Farna vas, Gmajna, Golavabuka, Goriški Vrh, Gorče, Gor. Dolič, Grad, 
Grebinj, Gradišče, Graška Gora, Guštanj (Ravne na Koroškem), Jamnica, Javorje, Javornik, 
Jazbina, Kotlje, Koprivna, Kot, Kozji Vrh, Kozjak, Legen, Leše, Libeliče, Lokavica, Libeliška 
Gora, Muta, Lom, Ludranski Vrh, Mala Mislinja, Marenberg (Radlje ob Dravi), Meža, 
Mežica, Mlake, Mislinja, Mušenik, Muta, Naverški Vrh, Nemška vas, Ojstrica, Otiški Vrh, 
Paka, Pameče, Pernice, Planina, Podgorje, Podpeca, Podgora, Podkraj, Polena, Poljana, 
Podklanc, Prevalje, Prežki Vrh, Pristava, Raduše, Razborca, Sele, Selovec, Slovenj Gradec, 
Sp. Dolič, Sp. Razbor, Sp. Javorje, Sp. Vižinga, Stražišče, Stari trg, Straže, Strojna, Suhi Vrh, 
Sv. Anton na Pohorju, Sv. Florjan, Sv. Lenart, Sv. Boštjan, Sv. Janez, Sv. Jernej, Sv. Križ, Sv. 
Jedert, Sv. Duh, Sv. Peter, Sv. Primož, Sv. Primož nad Muto, Sv. Ožbalt, Sv. Peter na 
Kronski gori, Sv. Vid, Šmiklavž, Šmartno, Šoštanj, Št. Danijel, Št. Ilj (Šentilj pod Turjakom), 
Št. Janž nad Marenbergom (Št. Janž pri Radljah), Tolsti Vrh, Tomaška vas, Topla, Trbonje, 
Tribej, Troblje, Turiška vas, Uršlja Gora, Vas, Velka, Velikovec, Vič, Vodriž, Vrata, Vrhe, 
Vuhred, Vuzenica, Zagrad, Završe, Zeleni Breg, Zelovec, Zg. Javorje, Zg. Gortina, Zg. 
Podgorje, Zg. Razbor, Zg. Vižinga, Žerjav. Okrajne komisije za vojno škodo so v začetku 
leta 1946 zaključile z delom.  

 

REPUBLIŠKI ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE – OBMOČNA ENOTA MARIBOR 

Signatura: PAM/1388 

Kraj: Maribor 
Količina: 940 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1956–1995  
Tekoči metri: 158 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Osebni kartoni delavcev 1956–1991; denarna nadomestila 1961–1992; štipendije – Titov 
sklad 1981–1989, ostale štipendije 1966–1987; zapisniki sej 1964–1989; podatki delavcev, 
zaposlenih v tujini 1966–1973; zaključni računi 1961–1982; delovna dovoljenja za tujce 
1992–1995. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko in vsebinsko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predal Republiški zavod za zaposlovanje – Območna enota 
Maribor leta 1994, kasneje je bilo več dopolnitev. 

Historiat ustvarjalca: Prvo obdobje organiziranega zaposlovanja je imelo svoje začetke razvoja že 
pred letom 1900 in je trajalo do konca prve svetovne vojne. Ta razvoj je označevala 
izključno posredovalna funkcija med delodajalci in delavci na področju zaposlovanja. 
Vloga je bila kasneje razširjena tudi na posredovanje stanovanj kot eno izmed oblik 
reševanja obstoječih problemov novozaposlenih delavcev iz drugih regij, kar pomeni, da je 
imela ta posredovalna vloga že prisotno tudi socialno noto. V Kraljevini SHS in Kraljevini 
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Jugoslaviji smo bili priča institucionalizaciji področja zaposlovanja. Pričele so se 
ustanavljati borze dela. Poleg posredniške vloge je bila zanje značilna še poudarjena 
zaščitna vloga za zagotavljanje obstoja brezposelnih delavcev. Država s centralističnim 
vodenjem je imela ključno vlogo pri organiziranem zaposlovanju, ki je obdržalo vse 
prejšnje klasične funkcije. Preobrat je bil storjen v letih 1954–1960, ko so posredovalnice za 
delo zamenjale zaposlovalnice z že bolj razvejano regionalno organiziranostjo. S tem so bili 
postavljeni zametki zavodov za zaposlovanje. Organizacijska spremenljivost, 
decentralizacija pristojnosti po občinah, večja samostojnost pri razpolaganju s sredstvi in 
razširjena dejavnost so bile glavne značilnosti Zavoda za zaposlovanje vse do ustanovitve 
SIS za zaposlovanje leta 1974. Po osamosvojitvi Slovenije so SIS in njihove DS prevzeli 
republiški upravni organi. Preimenovali so se v Republiški zavod za zaposlovanje, ki je 
deloval kot organ v sestavi Ministrstva za delo, od leta 1992 dalje pa kot samostojni javni 
zavod s statusom pravne osebe. Leta 1998 se je Republiški zavod preimenoval v Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, njegove območne enote pa v območne službe. 

 

SKLAD ZA ZIDANJE STANOVANJSKIH HIŠ OBČINE MARIBOR TEZNO 

Signatura: PAM/0561 

Kraj: Maribor  
Količina: 32 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1960–1966 
Tekoči metri: 3,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: upravnega odbora 1963–1966, o pregledu poslovnega sklada 1965; zaključni 
računi 1960–1965; posojila 1960–1964; krediti 1960–1964; dopisi 1963–1966; gradbeni načrti 
1965; stanovanjski projekti 1965. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: PAM je gradivo prevzel novembra 1967 od SO Maribor. 

Historiat ustvarjalca: ObLO Maribor Tezno je na seji 15. 6. 1960 sprejel odlok o ustanovitvi Sklada za 
zidanje stanovanjskih hiš občine Maribor Tezno. Z rednim poslovanjem je pričel 1. 7. 1960. 
Sklad je bil samostojen družbeni sklad in pravna oseba. Ustanovljen je bil z namenom 
dajanja posojil za gradnjo ali dovršitev stanovanj, dozidavo oziroma velika popravila 
obstoječih stanovanjskih hiš in stanovanj ter gradnjo komunalnih objektov, ki so bili s temi 
gradnjami v neposredni zvezi. Sredstva je vlagal tudi kot investitor v gradnjo stanovanj, z 
namenom prodaje ali oddaje stanovanjskih hiš oziroma stanovanj. Sklad je upravljal 
upravni odbor, ki je štel 11 članov. Januarja 1966 je sklad prenehal z delovanjem, in sicer po 
sprejemu odloka o prenehanju veljavnosti odloka o ustanovitvi omenjenega sklada. 
Sredstva ukinjenega sklada so se prenesla v kreditni sklad Kreditne banke Maribor.  
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SKUPNOST ZA CENE OBČINE MARIBOR 

Signatura: PAM/0450 

Kraj: Maribor 
Količina: 22 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1981–1983  
Tekoči metri: 2,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: organizacij družbenega sektorja, sveta skupnosti za cene 1981–1983; 
dopisi družbenega in zasebnega sektorja 1981–1983; cene obrtnih storitev in družbenega 
sektorja 1981–1983, delovodnik 1981. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in kronološko.  

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1998 predal UE Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Skupnost za cene občine Maribor je bila ustanovljena na podlagi 
samoupravnega sporazuma in družbenega dogovora (MUV, št. 4/81, 7/81), ki so ga 
februarja 1981 sklenili tozdi, OZD in skupnosti ter obrtno združenje z območja občine 
Maribor, ki so bili združeni v Medobčinski gospodarski zbornici za Podravje in katerih 
cene izdelkov in storitev so bile v pristojnosti občine. Skupnost je bila družbenopravna 
oseba, ki je imela sedež v Mariboru, Ul. heroja Staneta 1. Naloge skupnosti so bile: skladno 
z razvojnimi in planskimi usmeritvami je pripravljala osnove za določanje politike cen, 
predlagala je ukrepe za izvajanje politike cen na podlagi ocen in ugotovitev o izvajanju 
ekonomske politike, nudila je strokovno pomoč predvsem glede uporabe meril za 
oblikovanje cen, pripravljala je analize o vplivu predlaganih sprememb cen na poslovne 
stroške organizacij in o vplivu na življenjske stroške. Način dela in odločanje organov 
skupnosti sta določala statut in poslovnik o delu sveta skupnosti. Družbenoekonomski 
razvoj mesta Maribor je v naslednjih letih sledil osnovam dolgoročnega programa 
stabilizacije pri izvajanju politike cen. Za izvajanje tega programa je bila do maja 1985 
zadolžena Skupnost za cene mesta Maribor, nato pa je za družbeno kontrolo cen skrbel 
Mestni komite za gospodarstvo mesta Maribor.  

 

SKUPŠČINA OBČINE MARIBOR, ODDELEK INŠPEKCIJSKIH SLUŽB – 
VETERINARSKI INŠPEKTORAT  

Signatura: PAM/0611 

Kraj: Maribor 
Količina: 13 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1965–1985  
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Poročila o: živalskih kužnih boleznih 1979–1985, delu veterinarske službe 1982–1983; 
odločbe in dopisi: Medobčinske uprave inšpekcijskega nadzorstva 1981–1983, 
veterinarskega inšpektorata 1981; pravilniki in ukrepi za preprečevanje bolezni živali 1978–
1980; navodila veterinarske službe 1968–1978; prijave sodniku za prekrške 1965–1979. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini in kronološko.  

Historiat fonda: Fond je bil urejen leta 1999. Ime fonda je oblikovano po prvotnem imenu 
ustvarjalca, saj je imel veterinarski inšpektorat vseskozi sedež v Mariboru, najprej v 
Prešernovi ul. 6, nato pa na Rotovškem trgu 9. Za to obdobje je ohranjenega tudi največ 
gradiva.  
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Historiat ustvarjalca: Inšpekcijske službe so bile eden izmed oddelkov SO Maribor. Delovno 
področje, naloge in pristojnosti oddelkov je določila občinska skupščina s posebnim 
odlokom. V letu 1969 so k oddelku inšpekcijskih služb sodile sanitarna in tržna inšpekcija, 
inšpekcija dela, tehnične inšpekcije, kmetijska in gozdarska ter veterinarska inšpekcija. V 
letu 1980 je bil sklenjen dogovor o ustanovitvi skupne uprave inšpekcijskega nadzorstva 
občin Lenart, Maribor in Slovenska Bistrica. Z delom je pričela 1. 1. 1981. Skupna uprava je 
opravljala nadzorstvo na področjih inšpekcije dela, inšpekcije za ceste ter cestnega 
prometa, gradbene, veterinarske, kmetijske, gozdarske, lovske, ribiške, požarne, 
urbanistične, vodnogospodarske, sanitarne, elektroenergetske, tržne in vinarske inšpekcije. 
V skupni upravi so se kot notranje organizacijske enote oblikovali inšpektorati, ki so 
opravljali inšpekcijski nadzor na območju vseh treh občin. Inšpekcijska služba je imela 
položaj samostojnega upravnega organa s sedežem na Rotovškem trgu 9 v Mariboru. V 
letu 1982 se je preimenovala v Medobčinsko upravo inšpekcijskega nadzorstva občin 
Maribor, Lenart in Slovenska Bistrica, v okviru katere je deloval veterinarski inšpektorat. 
Leta 1990 se je preimenovala v Upravo inšpekcijskega nadzorstva občin Maribor, Pesnica, 
Ruše, Lenart in Slovenska Bistrica s sedežem v Mariboru.  

 

STANOVANJSKI SERVIS MARIBOR 

Signatura: PAM/0562 

Kraj: Maribor 
Količina: 22 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1954–1965 
Tekoči metri: 2,2 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Upravni spisi 1954–1961 (potrdila, prošnje); zapisniki: strokovnih kolegijev, 
stanovanjske organizacije Zavoda 1959–1965; delovne pogodbe – čistilci A–Ž; zaključni 
računi 1957–1965; servisi – stalni in honorarni; posojila 1961; kreditni skladi 1963; prejeta, 
odposlana pošta 1961–1965; prošnje za lokale, potrošniška posojila 1965; izdaja štampiljk 
hišnim svetom; sindikalna blagajna 1963; osebna kartoteka – stalni in honorarni uslužbenci 
za vsa leta. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1998 predal UE Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Stanovanjska skupnost Maribor Center je pričela poslovati z Uredbo o 
upravljanju stanovanjskih hiš maja 1954. Pristojni organ za zadeve in naloge Stanovanjske 
skupnosti je bil ObLO Maribor Center. Stanovanjske skupnosti so delovale vse do leta 1960, 
ko je bil na podlagi ustanovitvene odločbe ObLO Maribor Center z dne 7. 6. 1960 
ustanovljen Stanovanjski servis Maribor Center. Registracija servisa je bila izvršena v 
register samostojnih zavodov pri ObLO Maribor Center 20. 8. 1960. Servis je opravljal 
pravne, administrativne in finančne posle za hišne svete na podlagi pogodbe s slednjimi. 
Poleg tega je vršil razna dela v zvezi s popravili stanovanjskih hiš ali tekočim 
vzdrževanjem. 
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STANOVANJSKI SKLAD OBČINE MARIBOR CENTER  

Signatura: PAM/0568 

Kraj: Maribor 
Količina: 18 arhivskih škatel, 4 knjige 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1965 
Tekoči metri: 1,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: kreditnega sklada za zidanje stanovanjskih hiš občine Maribor 1955–1960, sej 
Mestne občine – sklada 5. 6. 1960, sej Mestne občine, imenovanje članov upravnega odbora 
Stanovanjskega sklada Občine Maribor Center 1961–1965; poročila za leta 1959–1963; 
delovodnik 1958–1959; zaključni računi 1962–1965; gradbena dokumentacija; gradbeni 
načrti I in II; posojila iz Sklada SRS za stanovanjsko izgradnjo; dokumentacija za kupljena 
stanovanja na Gosposvetski c. 43/III; seznam lokalov občine Maribor Center; knjiga 
nepremičnin in inventarja, knjiga evidenc in posojil 1958–1960. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Februarja 1965 je gradivo fonda predal Zavod za stanovanjsko in komunalno 
izgradnjo okraja Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Stanovanjski sklad občine Maribor Center je bil ustanovljen junija 1960 z 
odlokom o ustanovitvi. Bil je samostojen družbeni sklad in pravna oseba. Sklad je bil 
namenjen za gradnjo ali dovršitev novih stanovanj, dozidavo oziroma velika popravila 
obstoječih stanovanjskih hiš in stanovanj ter gradnjo komunalnih objektov, ki so bili s temi 
gradnjami v neposredni zvezi. Upravljal ga je odbor, ki ga je sestavljalo 11 članov. Sklad je 
prenehal z delovanjem 31. 12. 1965 na podlagi odloka o prenehanju veljavnosti odloka o 
njegovi ustanovitvi.  

 

UPRAVA NEPREMIČNIN MARIBOR 

Signatura: PAM/0453 

Kraj: Maribor 
Količina: 65 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1966 
Tekoči metri: 6,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: likvidacijske komisije Uprave nepremičnin 1964–1965, upravnega odbora 
1954–1964, sveta delovne skupnosti Zavoda za poslovne prostore Maribor 1965–1966; 
nepremičninski spisi Nep. 3001–5162; seznami najemnikov in koristnikov zgradb in 
poslovnih prostorov 1965; najemne pogodbe za poslovne prostore in lokale A–Ž 1953, 
1960–1966; delovne pogodbe za hišnike, kurjače in čistilke 1954–1965; pogodbe: o rušenju 
objektov v občini Maribor Tabor 1965, za koriščenje mestnega zemljišča 1960–1966; 
gradbeni spisi. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. Gradivo Mestne uprave nepremičnin se 
nahaja tudi v fondu Mestni ljudski odbor Maribor. 

Historiat fonda: Mestna uprava nepremičnin Maribor je v letu 1945 uvedla evidenco nepremičnin 
in premičnin, ki so bile zaplenjene na področju mesta Maribor. Nepremičninski spisi so se 
vodili od št. 3001 dalje. Marca 1966 je Uprava nepremičnin v likvidaciji predala te spise od 
Nep. 3001 do 5162 ter pripadajoči abecedni register k spisom in register po mariborskih 
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ulicah. Junija 1998 je bil fond dopolnjen še z zapisniki, pogodbami in gradbenimi projekti. 
Gradivo je predal UE Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Upravo nepremičnin v Mariboru kot finančno samostojni zavod je ustanovil 
MLO Maribor z odločbo št. 3925/1/54. Sedež je imela na Krekovi ul. 23. Naloge zavoda so 
bile upravljanje in vzdrževanje imovine SLP na področju mesta Maribor, in sicer v kolikor 
te nepremičnine niso bile dodeljene v upravljanje stanovanjskim skupnostim, 
gospodarskim organizacijam in ustanovam. Zavod je vodil kolektivni organ, sestavljen iz 
treh članov. Na čelu uprave je bil upravnik, ki ga je imenoval MLO Maribor na predlog 
sveta za komunalne in gradbene zadeve pri MLO Maribor. Uprava nepremičnin Maribor je  
31. 12. 1964 prenehala z rednim poslovanjem in je prešla pod likvidacijsko upravo. 
Naslednik je bil Zavod za gospodarjenje s poslovnimi prostori in zemljišči v družbeni 
lastnini, skrajšano Zavod za poslovne prostore Maribor, ki se je konstituiral do 15. 3. 1965 
in je imel sedež v Prešernovi ul. 6. 

 

UPRAVA STANOVANJSKE SKUPNOSTI SLOVENSKA BISTRICA 

Signatura: PAM/0454 

Kraj: Slovenska Bistrica 
Količina: 8 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1950–1953], 1954–1962 
Tekoči metri: 0,8 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sestankov: stanovanjskih skupnosti Slovenska Bistrica, Oplotnica in Poljčane 
1953–1957, hišnih svetov 1955–1959; prošnje, pogodbe in odločbe v zvezi z najemnino in 
dodelitvijo stanovanj 1950–1959; zaključni računi 1953–1959; delovodniki 1954–1960; dopisi 
1951–1962.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Valorizacija: Dokumentarno gradivo je bilo izločeno v letu 2008. 

Historiat ustvarjalca: Stanovanjska skupnost Slovenska Bistrica je od junija 1954 delovala na širšem 
slovenskobistriškem območju ter nadzirala in urejala stanovanjske zadeve. Do leta 1959 sta 
se ji priključili še stanovanjski upravi Oplotnica in Poljčane. Od tega leta naprej je bila 
Uprava stanovanjske skupnosti Slovenska Bistrica v likvidaciji. 

 

UPRAVA ZA GOZDARSTVO PRI OKRAJNEM LJUDSKEM ODBORU MARIBOR  

Signatura: PAM/0566 

Kraj: Maribor 
Količina: 144 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1950–1965  
Tekoči metri: 14,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej sveta za gozdarstvo 1958–1962, sveta za gospodarstvo 1961, revizijske 
komisije 1954–1961, upravnega odbora okrajnega gozdnega sklada Maribor 1961, 
gozdarske službe o ogledu gozdov 1954–1955, 1959, sveta za kmetijstvo in gozdarstvo OLO 
Maribor 1957–1961, o pregledu sadik 1956, komisije za perspektivni plan 1955, 1957, 
lovskih družin 1953–1954; perspektivni plani obnove gozdov 1950–1965; poročila: 
statistična 1954–1955, 1959, logarjev 1952–1953, inštituta za gozdno in lesno gospodarstvo 
1958–1959; plani sečnje 1954–1965; registracija žag venecijank 1956; zaključni račun 
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Medobčinskega gozdnega sklada 1963–1965; statistični pregled: drevesnic 1955, turizma 
1964; organizacija gozdarske službe 1960–1965; investicijski programi gozdnih cest 1955–
1961; strokovni izpiti za gozdne delavce 1958–1962; sklepi okrajnega sodišča Maribor 1954–
1957; spisi: kmetijskih 1955–1959 in gozdnih gospodarstev 1954–1962, zaupni 1961; register 
prekrškov 1954; indeksi 1953–1958; delovodniki 1950–1961. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: K fondu je priključeno gradivo Uprave za gozdarstvo pri OLO Maribor okolica, ki 
je bila ustanovljena na podlagi navodil izvršnega sveta LRS o ureditvi gozdarske službe v 
okrajih in mestih (Ur. l. LRS, št. 15/54) dne 3. 7. 1954. Vsebuje gradivo od leta 1950 dalje, saj 
so gozdna in kmetijska gospodarstva pošiljala upravi za gozdarstvo poročila, gozdne 
plane, prijave o prekrških in podatke o koriščenju gozdov. V fondu se nahaja tudi gradivo 
okrajnih gozdnih skladov, ki so bili v letu 1961 ukinjeni, in leta 1962 ustanovljenega 
Medobčinskega gozdnega sklada. Nastal je z združitvijo gozdnih skladov ObLO Lenart, 
Dravograd, Maribor Center, Maribor Tabor, Maribor Tezno, Ormož, Ptuj, Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem, Slovenska Bistrica in Slovenj Gradec, ki so delovali na območju okraja 
Maribor. Gradivo se dopolnjuje glede organiziranosti in planov gozdarske službe do leta 
1965.  

Valorizacija: Fond je bil leta 2005 urejen in popisan, istočasno pa se je izvedla valorizacija gradiva. 
Izločena so bila sečna dovoljenja, knjigovodsko-finančne priloge, kopije obrazcev, dopisov, 
odločb. 

Historiat ustvarjalca: Na podlagi Zakona o okrajnih ljudskih odborih ter v zvezi z navodili o 
ureditvi gozdarske službe (Ur. l. LRS, št. 15/54) je OLO Maribor 23. 3. 1956 sprejel odlok o 
ustanovitvi Uprave za gozdarstvo pri OLO Maribor. Leta 1957 je bilo predpisano navodilo 
o organizaciji gozdarske službe v okrajih in občinah (Ur. l. LRS, št. 27/57), po katerem so 
gozdarsko službo v okrajih opravljale okrajne uprave za gozdarstvo. Te so bile samostojen 
upravni organ pod nadzorstvom tajništva OLO za gospodarstvo. Njihove naloge so bile: 
skrbeti za izdelavo gozdnih gospodarskih elaboratov in predlagati te elaborate v potrditev 
Upravi za gozdarstvo LRS; dajati Upravi za gozdarstvo LRS predloge za izločitev zemljišč 
za pogozditve in gozdne melioracije; pripravljati predloge za sestavo okrajnega 
gospodarskega plana glede gojitve ter izkoriščanja gozdov; dajati strokovna mnenja v 
zadevah s področja gozdarstva in hudourništva; nadzorovati, ali se na območju okraja – in 
sicer v gozdovih, ki spadajo v SLP, in v vseh drugih gozdovih – izvršujejo predpisi o 
gozdovih (o obnovi, gojitvi, varstvu in izkoriščanju gozdov), ter skrbeti za to, da se ti 
predpisi pravilno izvršujejo; voditi gozdni kataster in predpisane evidence; podpirati 
vzgojo gozdnih kadrov in skrbeti za njihovo strokovno izobraževanje; izdajati odločbe v 
upravnih zadevah na prvi stopnji s področja gozdarstva; dajati predloge OLO v zvezi z 
ustanavljanjem žagarskih in lesnopredelovalnih obratov in podjetij, ki se ukvarjajo z nego, 
vzgojo, varstvom in urejanjem gozdov ter prometom z lesom; s pogodbo prepustiti 
opravljanje posameznih nalog podjetjem, ki se ukvarjajo z gozdno proizvodnjo, zavodom 
in drugim državnim organom; opravljati vse druge upravne naloge s področja gozdarstva, 
ki spadajo v pristojnost OLO. Uprava za gozdarstvo pri OLO Maribor je izvrševala naloge 
OLO v zvezi z upravljanjem gozdov, ki so prešli v SLP na območju okraja. V zvezi z 
upravljanjem okrajnega gozdnega sklada je opravljala strokovno, pisarniško ter 
računovodsko službo in kolavdirala investicijska ter vzdrževalna gozdarskogospodarska 
dela, ki so se financirala iz sredstev okrajnega gozdnega sklada. Okrajno upravo za 
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gozdarstvo je vodil šef uprave, ki je bil lahko samo gozdarski inženir z 10-letno prakso in 
strokovnim izpitom ali gozdarski tehnik s 15-letno prakso in strokovnim izpitom. 
Imenoval ga je OLO, odgovarjal pa je neposredno svetu za kmetijstvo in gozdarstvo pri 
OLO. Terensko delo so opravljali revirni gozdarji po gozdarskih revirjih in logarji po 
logarskih okoliših. Gozdarske revirje in logarske okoliše je določila Uprava za gozdarstvo. 
Z odlokom o določitvi gozdnogospodarskih območij v okraju Maribor iz leta 1962 so 
določili  koroško (slovenjegraško), mariborsko  in  ptujsko gozdnogospodarsko območje. 
31. 3. 1965 je bil OLO Maribor ukinjen, s tem pa tudi upravni organi za gozdarstvo pri OLO 
Maribor.  

 

UPRAVA ZA GRADNJE IN REGULACIJO MARIBOR  

Signatura: PAM/0011 

Kraj: Maribor  Ohranjeno gradivo: 1840–1963 
Količina: 718 arhivskih škatel, 3 knjige  Tekoči metri: 71,8 
Informativna pomagala: inventar, kartotečni listki, 

pregledni situacijski načrti 
Jezik: slovenski, nemški, srbohrvaški 

Vsebina: Gradbene zadeve s spisi in gradbenimi načrti za gradnje in adaptacije zasebnih 
stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, stanovanjskih blokov, šol, gospodarskih, 
industrijskih in komunalnih objektov v ožjem in širšem središču Maribora 1840–1963; 
gradbeni registri mariborskih občin 1955–1960. 

Sistem ureditve: Pri ureditvi fonda sta upoštevani načeli provenience in pertinence. Osnova za 
ureditev fonda so kartotečni listki – kartice za vsak objekt v Mariboru, grajen ali prezidan 
med letoma 1840 in 1963, ne glede na to, ali je zanj ohranjen gradbeni spis ali ne. Kartica 
ima v naslovu evidenčno številko gradbenega spisa objekta, sestavljeno iz okrajšane 
oznake občine, v kateri je lociran objekt, numerične oznake spisa ter imena ulice in hišne 
številke objekta. Tu so še rubrike za druge koristne podatke o objektu, ki pa večinoma niso 
izpolnjene: ime vogalne ulice, k. o., številka gradbene in vrtne parcele, letnica izdaje 
gradbenega in uporabnega dovoljenja, letnica priključitve na vodovod, elektriko, kanal in 
plin, imena lastnikov in opombe. Kartice za objekte, grajene do leta 1941, imajo ob 
evidenčni številki spisa s svinčnikom dopisano prejšnjo signaturo spisa, ki so jo uporabljali 
v predvojnem gradbenem arhivu Mestnega gradbenega urada Maribor. Na hrbtni strani 
nekaterih evidenčnih kartic je še fotografija objekta, večinoma iz let 1957–1967. Evidenčne 
kartice so v kartotečni omari zložene po abecednem vrstnem redu ulic v Mariboru, pri ulici 
pa po zaporedju hišnih številk. Gradbeni spisi so v arhivskih škatlah odloženi po občinah, 
v katerih so objekti locirani. Spisi za objekte v ožjem centru mesta Maribor imajo pred 
zaporedno številko spisa še okrajšano oznako občine MA, spisi za objekte, locirane na 
Pobrežju, imajo okrajšano oznako občine PO, na Taboru oznako TA, na Studencih oznako 
STU, gradbeni spisi za objekte z območja Kamnice pa okrajšano oznako občine KA. 
Gradbeni spis sestavljata spisovni in grafični del (oziroma načrti). Če je za določen objekt 
ohranjeno gradivo o več izvedenih gradbenih posegih, je le-to medsebojno ločeno in 
kronološko zloženo. Nekateri gradbeni spisi so zelo skromni po vsebini, nekateri pa 
vsebujejo obširno gradbeno dokumentacijo s številnimi gradbenimi posegi. V spisovnem 
delu gradbenega spisa so od dokumentov vloga investitorja za izdajo gradbenega 
dovoljenja s kratkim opisom nameravanih del, morebitna soglasja sosedov ali občinskih 
komisij, razpisi in zapisniki o komisijskem ogledu stavbišča, spisi o morebitnih sporih pri 
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gradnji, gradbeno dovoljenje, pri novejših gradnjah lokacijska dokumentacija in odločba o 
odobritvi projekta gradnje, vloga za izdajo uporabnega dovoljenja, kolavdacijski zapisnik 
ali poročilo, uporabno dovoljenje in tehnični elaborat. Grafični del gradbene zadeve 
sestavljajo mapna kopija ali situacijski načrt v merilu 1 : 2880, iz katerega je razvidna lega 
parcele oziroma objekta, ter načrti s tlorisi, prerezi in fasadami objekta, večinoma v merilu 
1 : 100. Pri zahtevnejših večjih objektih so priloženi statični izračun, armaturni načrti in 
opažni načrti (pri novejših večjih objektih). Sestavni del fonda ter informacijsko pomagalo 
uporabnikom gradiva so pregledni situacijski načrti, na katerih sta ožje in širše mestno 
središče Maribora razdeljeni na sekcije A3 formata v merilih 1 : 1000 in 1 : 2880. Na sekcijah 
so označena imena ulic, hišne številke stavb, evidenčna številka stavbe oziroma 
gradbenega spisa ter parcelne meje in številke. Gradnje po letu 1945 so šrafirane v rdeči 
barvi, do leta 1945 v sivi, z rumeno barvo pa so obarvani objekti, ki so bili med drugo 
svetovno vojno bombardirani in nato po vojni porušeni. To informacijsko pomagalo je zelo 
uporabno, predvsem v primerih, ko uporabnik ne ve natančne lokacije objekta, mora jo pa 
poznati vsaj približno. 

Historiat fonda: Gradivo je leta 1976 predal arhivu Zavod za urbanizem Maribor, TOZD Biro za 
urbanizem in promet Maribor, ki je gradivo kot del Gradbenega arhiva Občine Maribor 
prevzel od Uprave za gradnje in regulacijo Maribor ter ga hranil v svojih prostorih. Predal 
ga je po kosovnem seznamu, ki je vseboval zaporedne številke in oznake predanih 
tehničnih enot – map oziroma svežnjev, kot tudi zaporedne številke in oznake manjkajočih 
tehničnih enot, ki se niso ohranile. Hkrati je izročil informacijska pomagala – kartoteko in 
pregledne situacijske načrte v merilih 1 : 1000 in 1 : 2880. Leta 1988 je Mestni komite za 
gradbene in komunalne zadeve Maribor, Prešernova ul. 6, predal arhivu tri gradbene 
registre mariborskih občin iz let 1955–1960. V dvajsetih letih 20. st. je začel Mestni gradbeni 
urad Mestne občine Maribor zaradi dolgotrajnega pisarniškega poslovanja pri gradnjah od 
izdaje gradbenega dovoljenja do izdaje uporabnega dovoljenja zadrževati gradbene spise 
na svojem oddelku. Le-ti so sčasoma zaradi živahne gradbene dejavnosti po prvi svetovni 
vojni postajali številnejši in obsežnejši, saj so bili posamezni spisi dopolnjeni tako z 
ohranjeno gradbeno dokumentacijo iz centralnega arhiva mariborske občine iz časa pred 
prvo svetovno vojno kot tudi z gradbeno dokumentacijo o morebitnih poznejših gradbenih 
posegih. Gradbene spise so odlagali po abecednem zaporedju uličnih imen in hišnih 
številk. Pred uničenjem v štajerskih tovarnah papirja med nemško okupacijo je gradbeni 
arhiv obvarovalo dejstvo, da je ostal prikrit v prostorih mestnega gradbenega urada. Po 
osvoboditvi se je kaj kmalu pokazala prava vrednost ohranjenih gradbenih spisov, ko je 
bilo potrebno obnoviti v vojni poškodovane ali porušene stavbe ali oceniti škodo na njih. 
Gradivo je prevzel gradbeni sektor MLO Maribor kot naslednik predvojnega Mestnega 
gradbenega urada. Tedaj so tudi opustili ureditev fonda po abecednem redu ulic in hišnih 
številk ter uvedli pregled po evidenčnih številkah, pri čemer je vsak objekt dobil svojo 
evidenčno številko, ki je stalna in ni odvisna od vsakokratne spremembe imena ulice ali 
hišne številke. Fond so po prevzemu v PAM preuredili in preimenovali v fond Uprava za 
gradnje in regulacijo Maribor 1840–1963 (po zadnjem večjem ustvarjalcu gradiva). Kot 
osnova za ureditev fonda je upoštevana evidenčna kartica iz kartotečnega kazala, ki je bila 
nastavljena za vsak objekt v ožjem in širšem središču Maribora. Fond je prvotno obsegal 
tudi gradbene zadeve, ki so se nanašale na objekte v krajih mariborske okolice za obdobje v 
letih 1906–1965. Za te gradbene objekte evidenčne kartice niso bile nastavljene, temveč je 
bilo gradivo razvrščeno po abecednem vrstnem redu krajev. Zato so se v arhivu po končani 
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inventuri fonda v letih 2003–2004 odločili, da gradbene zadeve, ki se nanašajo na gradnje v 
krajih mariborske okolice, ločijo od gradbenih zadev ožjega in širšega središča Maribora ter 
oblikujejo fond Uprava za gradnje in regulacijo Maribor okolica 1906–1965. Kot 
informacijsko pomagalo za uporabo gradiva je PAM začel leta 1990 izdajati zvezke 
publikacije Viri 2, Viri za gradbeno zgodovino Maribora po letu 1850, z objavljenim 
popisom gradbenih zadev iz ožjega in širšega središča Maribora. Popisi gradbenih zadev z 
oznako MA – Maribor so izšli v prvih šestih zvezkih, popisi gradbenih zadev z oznako 
STU – Studenci v zvezkih 7 do 9, popisi gradbenih zadev z oznako PO – Pobrežje v zvezkih 
10 do 12, popisi gradbenih zadev z oznako TA – Tabor v zvezkih 13 do 16, v 17. zvezku pa 
je objavljen popis gradbenih zadev z oznako KA – Kamnica. Gradbene zadeve tega fonda je 
možno dopolniti z ohranjenimi načrti Zbirke gradbenih načrtov 1796–1991 ter fondov 
Mestna občina Maribor, Občina Radvanje, Občina Košaki, Okrajni ljudski odbor Maribor 
okolica, Občinski ljudski odbor Maribor Center, Občinski ljudski odbor Maribor Tabor, 
Občinski ljudski odbor Maribor Tezno in Občinski ljudski odbor Maribor Košaki.  

Historiat ustvarjalca: Uprava za gradnje in regulacijo Maribor je le eden izmed ustvarjalcev gradiva 
tega obsežnega fonda s področja uprave, ki obsega gradbene zadeve, nastale v letih med 
1840 in 1963, oziroma je zgolj eden njihovih zadnjih večjih ustvarjalcev. Uprava je bila 
ustanovljena s sklepom, sprejetim na prvi seji Mestnega sveta mesta Maribora dne 21. 1. 
1958, kot skupna služba vseh štirih mariborskih mestnih občin. Sestavljena je bila iz dveh 
delov: gradbenega in geodetskega referata ter iz gradbene inšpekcije. Njeni upravni posli 
so bili izdajanje lokacijskih dovoljenj, gradbenih in drugih začasnih dovoljenj, imenovanje 
komisij za tehnične preglede, izdajanje odločb za tehnični prevzem objektov, izdajanje 
uporabnih dovoljenj, izvajanje odobrenega regulacijskega načrta mesta Maribor, izvajanje 
gradbene inšpekcije nad gradnjami in druga dela s področja urbanizma. Delovala je do leta 
1961, ko je bila s sklepom Mestnega sveta mesta Maribora na njegovi 29. seji 27. 2. 1961 
ukinjena. Njene naloge so bile razdeljene med več ObLO mesta Maribor in Okrajnim 
zavodom za urbanizem Maribor.  

 

UPRAVA ZA GRADNJE IN REGULACIJO MARIBOR OKOLICA 

Signatura: PAM/0074 

Kraj: Maribor Ohranjeno gradivo: 1906–1965 
Količina: 106 arhivskih škatel Tekoči metri: 10,6 
Informativna pomagala: inventar Jezik: slovenski, nemški, srbohrvaški  

Vsebina: Gradbene zadeve o gradnjah ali adaptacijah zasebnih stanovanjskih hiš, gospodarskih 
poslopij, stanovanjskih blokov, šol ter gospodarskih, industrijskih in komunalnih objektov 
v krajih mariborske okolice 1906–1965. 

Sistem ureditve: Fond je urejen po načelu prvotne ureditve. Gradbene zadeve so razvrščene po 
abecednem vrstnem redu krajev v mariborski okolici, v okviru posameznega kraja pa po 
zaporedju hišnih številk objektov, ki so povzete iz gradbenega spisa. Sledijo jim gradbeni 
spisi, iz katerih ni bilo moč ugotoviti hišne številke in ki so razvrščeni po abecednem 
vrstnem redu investitorjev. Za njimi so gradbeni spisi za objekte družbenega pomena. 
Gradbeni spisi imajo arhivske oznake od OK/1 do OK/847. Gradivo sestavljata spisovni in 
grafični del (oziroma načrti). V spisovnem delu so od dokumentov vloge investitorja za 
izdajo gradbenega dovoljenja, komisijski zapisniki o ogledu stavbišča, lokacijska 
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dokumentacija z lokacijskim dovoljenjem, morebitna soglasja, gradbena dovoljenja, 
odločbe o odobritvi projekta gradnje, vloge za izdajo uporabnega dovoljenja, poročila o 
opravljenem tehničnem pregledu objekta, uporabna dovoljenja in tehnični elaborati. 
Grafični del gradbene zadeve sestavljajo mapna kopija ali situacijski načrt v merilu 1 : 2880, 
iz katerega je razvidna lega parcele oziroma objekta, ter načrti s tlorisi, prerezi in fasadami 
objekta, večinoma v merilu 1 : 100. Pri bolj zahtevnih objektih so priloženi še statični 
izračun ter armaturni in opažni načrti. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je bilo do leta 2003 sestavni del fonda Uprava za gradnje in 
regulacijo Maribor 1840–1963, zato je historiat v glavnem istoveten s historiatom 
omenjenega fonda. Gradbene spise fonda Uprava za gradnje in regulacijo Maribor okolica 
1906–1965 dopolnjujejo gradbeni spisi fonda Okrajni ljudski odbor Maribor okolica 1945–
1955 ter gradbene zadeve ObLO posameznih krajev.  

 

UPRAVA ZA NOTRANJE ZADEVE MARIBOR 

Signatura: PAM/0567 

Kraj: Maribor 
Količina: 9 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1965–1967 
Tekoči metri: 1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Spisi o: spremembi priimka in imena, državljanstvu 1965–1967. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je popisano na nivoju združenih dokumentov. 

Historiat fonda: Gradivo fonda Uprava za notranje zadeve je leta 1998 predal UE Maribor. 

Historiat ustvarjalca: SO Maribor Center je na seji občinskega zbora in zbora DS dne 4. 4. 1965 
sprejel odlok o ustanovitvi Uprave za notranje zadeve SO Maribor Center kot temeljnega 
upravnega organa. Uprava je opravljala naloge, za katere so bili po temeljnem zakonu o 
službi notranjih zadev pristojni okrajni in občinski organi za notranje zadeve. V notranji 
organizaciji SO Maribor Center pa je bil ukinjen oddelek za notranje zadeve. S sprejetjem 
Zakona o združitvi mariborskih občin v novo občino Maribor leta 1966 je z januarjem 1967 
te naloge prevzela Uprava za notranje zadeve SO Maribor.  

 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO – ORGANIZACIJSKA ENOTA 
MARIBOR 

Signatura: PAM/1404 

Kraj: Maribor 
Količina: 159 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1996 
Tekoči metri: 15,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapis o razvoju šolstva v Mariboru in okolici; pravilniki, statuti 1952–1990; seznami šol 
1957–1970; programi, poročila, dopisi Zavoda RS za šolstvo 1957–1983; poročila: o 
pregledih šol, uspehu, stanju šolstva, statistična, organizacijska, delovni načrti osnovnih in 
srednjih šol, šol za odrasle, domov za učence in ostalih vzgojno-izobraževalnih zavodov 
1955–1995; zapisniki: strokovnih aktivov ravnateljev 1967–1993, učiteljev 1980–1990, sej 
sveta za vzgojo in izobraževanje 1981, strokovnega sveta SRS za vzgojo in izobraževanje 
1984–1985; dopisi 1968–1969, 1981–1991; članki, referati; projekt opisnega ocenjevanja 1992–
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1996; problematika: romskih učencev 1985–1986, uvajanje računalnika v šole 1986–1987, 
analiza vrtcev 1962–1970, usmerjeno izobraževanje 1976–1980, zaključni izpiti 1960–1968; 
učni načrti, predmetniki, učbeniki 1958–1989; gradivo in naloge za posamezne predmete 
1965–1990; fotografije.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat ustvarjalca: Zavod RS za šolstvo je javni zavod, ki opravlja svetovalne in razvojno-
proučevalne strokovne naloge na področju izobraževanja. Leta 1954 je bila pri Svetu za 
prosveto in kulturo Slovenije ustanovljena Komisija za proučevanje šolstva. Leta 1956 se je 
na podlagi sklepa vlade LRS preimenovala v Zavod za proučevanje šolstva, leta 1959 pa v 
Zavod za napredek šolstva. V njegovi pristojnosti je delovalo dvaindvajset vsebinsko in 
operativno samostojnih zavodov za prosvetno-pedagoško službo. Leta 1965 se je Zavod za 
napredek šolstva združil z Zavodom LRS za strokovno izobraževanje v Zavod za šolstvo 
SRS. Leta 1974 se je preimenoval v Zavod SRS za šolstvo, leta 1991 pa v Zavod RS za 
šolstvo.  

 

ZAVOD ZA PRAVNO POMOČ MARIBOR 

Signatura: PAM/0607 

Kraj: Maribor 
Količina: 2 arhivski škatli 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1965–1968 
Tekoči metri: 0,2 
Jezik: slovenski jezik 

Vsebina: Zapisnik o ustanovitvi zavoda 1965; zaključni račun 1965; bilanca uspeha 1965–1966. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1968 predal Zavod za pravno pomoč Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Zavod za pravno pomoč Maribor je bil ustanovljen 11. 3. 1965. Predmet 
poslovanja je bil opravljanje vseh vrst in oblik pravne pomoči po določbah zakona o 
odvetništvu. Zavod je prenehal delovati novembra 1967. 
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A.152  POSEBNI ORGANI ZA GOSPODARSTVO IN 
FINANCE 

 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET – PODRUŽNICA 
MARIBOR 

Signatura: PAM/1151 
Kraj: Maribor 
Količina: 1680 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1970–2002 
Tekoči metri: 168 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Podatki o gospodarskih in negospodarskih organizacijah 1970–2002. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. V fondu je ohranjeno gradivo 
SDK. 

Historiat fonda: Del gradiva je leta 2002 predala Agencija RS za plačilni promet, podružnica 
Maribor. Novembra 2006 in 2008 je AJPES, podružnica Maribor, predal gradivo za obdobje 
v letih 1995–2001 in septembra 2009 še gradivo za leti 1993 in 1994. 

Historiat ustvarjalca: Z ukazom o razglasitvi prvega Zakona o družbenem knjigovodstvu 19. 10. 
1959 je bilo uvedeno družbeno knjigovodstvo kot javna služba, s katero se je zagotavljala 
evidenca in kontrola o uporabi družbenih sredstev in razpolaganju z njimi, evidenca o 
gospodarskih gibanjih in kontrola nad tem, kako so uporabniki družbenega premoženja 
izpolnjevali obveznosti do družbene skupnosti. Na osnovi tega zakona je SDK deloval v 
okviru Narodne banke FLRJ. Sledilo je več sprememb zakona; leta 1962 je najprej SDK 
postal samostojna in enotna služba pri Narodni banki, leta 1965 pa se je popolnoma 
osamosvojil. Zakon iz leta 1967 je SDK predpisal statistična raziskovanja, ki so imela 
pomen za vso državo. Hkrati se je predpisala organizacija podružnic s sedeži v 
posameznih krajih, sedeži central v glavnih mestih republik in avtonomnih pokrajin ter 
glavne centrale za Jugoslavijo v Beogradu. Z Zakonom o Agenciji RS za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje iz leta 1994 se je SDK preimenoval v Agencijo RS za plačilni 
promet. Delo agencije je bilo javno. Opravljala je naslednje naloge: plačilni promet v državi, 
davčno nadziranje, statistiko kot del nacionalnega programa statističnih raziskovanj, 
informiranje, drugo nadziranje v skladu z zakonom, revidiranje lastninskega 
preoblikovanja pravnih oseb, druge naloge po posebnih predpisih in na njih temelječih 
pogodbah. Na podlagi 84. člena Zakona o plačilnem prometu je Agencija RS za plačilni 
promet morala zaključiti s poslovanjem do 31. 12. 2002, s 1. 1. 2003 pa je prenehala 
obstajati. Arhivsko gradivo je prevzel AJPES, vse ostale pravice in obveznosti pa RS. 

 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET – PODRUŽNICA 
MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/1069 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 750 arhivskih škatel, 11 ovojev 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1959–2002 
Tekoči metri: 78 
Jezik: slovenski 
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Vsebina: Podatki o gospodarskih organizacijah, negospodarstvu, društvih za območje Murske 
Sobote, Lendave in Ljutomera 1959–2002. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. V fondu je ohranjeno gradivo 
SDK. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 2002 predala Agencija Republike Slovenije za plačilni promet 
– podružnica Murska Sobota. 

 

DAVČNA UPRAVA MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/0090 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 86 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1919–1944 
Tekoči metri: 8,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Pogodbe: darilne, menjalne, kupne; seznami in pristojbinski vpisniki; notarski akti; 
registri 1919–1941; kazala k pristojbinskim vpisnikom 1923–1934; vloge na davčno upravo 
1941–1944. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno kronološko po posameznih letih.  

Historiat ustvarjalca: Davčna uprava Murska Sobota je bila podrejena Dravski finančni direkciji v 
Ljubljani, obsegala pa je območja občin Bodonci, Cankova, Gor. Petrovci, Grad, Križevci v 
Prekmurju, Kupšinci, Kuzma, Martjanci, Murska Sobota, Murska Sobota okolica, Pečarovci, 
Pertoča, Puconci, Rogaševci, Selo v Prekmurju, Šalovci in Tišina.  

 

DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE – DAVČNI URAD MARIBOR – 
IZPOSTAVA MARIBOR 

Signatura: PAM/0612 

Kraj: Maribor 
Količina: 569 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1963–1990 
Tekoči metri: 56,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Indeksi 1963–1989; spisi o odmeri davka na nepremičnine in darila 1967–1972; davek od 
nepremičnin 1972–1989; dediščina in darila 1974–1989; starostno zavarovanje kmetov 1972–
1990. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 2000 predala Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni 
urad Maribor, Izpostava Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Davčna uprava RS je organ v sestavi Ministrstva za finance. Sestavljajo jo 
Generalni davčni urad in davčni uradi. Davčni uradi so organizacijske enote davčne 
uprave, ki so bili ustanavljeni za opravljanje nalog davčne službe na določenem območju 
ali za določeno področje dela. Izpostave in referati so teritorialne organizacijske enote 
davčnih uradov. Davčna uprava RS izvaja naloge davčne službe v skladu z zakoni, ki 
urejajo obdavčevanje in postopek v zvezi z obdavčenjem, zakonom, ki ureja inšpekcijski 
nadzor, drugimi predpisi ter mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, in 
Zakonom o davčni službi. Davčni urad opravlja odmero davkov in davčno izvršbo 
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odmerjenih davkov, opravlja davčni nadzor in izvaja postopke davčne izvršbe, vodi 
davčne evidence, neposredno izvaja naloge davčnih preiskav, izvaja postopke davčne 
izvršbe denarnih terjatev države in samoupravnih lokalnih skupnosti v skladu z zakonom, 
ki ureja splošni upravni postopek, in zakonom, ki ureja prekrške, izvaja vračila preveč 
plačanih davkov in pripadajočih obresti, sodeluje z drugimi inšpekcijskimi organi ter 
organi policije, opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem davčnega registra. Davčni urad 
Maribor obsega območja UE Lenart, Maribor, Pesnica, Ruše in Slovenska Bistrica. 

 

DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE – DAVČNI URAD MARIBOR – 
IZPOSTAVA SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0565 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 41 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1956–1980 
Tekoči metri: 4,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Kupne, menjalne, izročilne, darilne pogodbe, sklepi o dedovanju 1956–1980. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 2002 predala Davčna uprava RS, Davčni urad Maribor, 
Izpostava Slovenj Gradec. 

 

 

A.153 POSEBNI ORGANI ZA NEGOSPODARSTVO 
 

INDOK CENTER OBČINE MARIBOR 

Signatura: PAM/0570 

Kraj: Maribor 
Količina: 131 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1971–1994 
Tekoči metri: 13,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: zbora KS 1974–1989, ZZD 1974–1990, DPZ 1974–1990, zbora občin 1982–
1990, izvršnega sveta SO Maribor 1979, 1985–1990, statutarno-pravne komisije 1985–1989, 
strokovno-tehnične komisije 1982–1986, koordinacijskega odbora 1987–1989, občinskega 
komiteja za gospodarstvo 1981, skupnosti socialnega varstva 1983–1984; poročila o: delu 
SO Maribor 1990, realizaciji programa investicijskega vzdrževanja 1988, razvoju občine 
1978, varstvu okolja 1991; glasila: »Občan« 1978–1984, »Kranjčan« 1984–1986, »Evropa« 
1990, »Ruški delavec« 1989–1990, »Livar« 1989–1990, »Združeno zdravstvo« 1983–1989, 
»Sladkogorčan« 1988, »Novinar« 1990, »Gozdar« 1988–1989, »Obrtnik« 1990, »Neod-
visnost« 1994, »Delegat« 1975–1978; INDOK bilteni 1981–1990; Informacije SO Maribor 
1971, 1974–1976; Ekonomski center Maribor – statistični pregledi in analize razvoja občin 
1980–1987; samoupravni sporazumi in aneksi 1976–1980. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in popisano do nivoja tehničnih enot. 
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Historiat ustvarjalca: Informacijsko-dokumentacijski center Maribor je bil ustanovljen na podlagi 
družbenega dogovora, ki so ga februarja 1981 (Medobčinski uradni vestnik, št. 7/81) 
sklenili SO Maribor, družbenopolitične organizacije, občinske skupnosti in Svet podravskih 
občin. Ustanovljen je bil iz dotedanjega INDOK centra, ki je deloval pri sekretariatu SO 
Maribor. Temeljne naloge centra so bile: zbiranje informacij, pomembnih za samoupravno 
delegatsko odločanje, še zlasti na ravni občine; zbrane informacije je urejal po enotnem 
klasifikacijskem načrtu; koordiniral in razvijal je informacijsko dejavnost v občini, OZD in 
KS; sodeloval je pri izobraževanju kadrov; skrbel je za informiranje v sredstvih javnega 
obveščanja ter obveščal uporabnike o obstoju določenih dokumentov in informacij. 
Družbeni dogovor o nalogah in vlogi informacijsko-dokumentacijskega centra v Mariboru 
je bil ponovno sklenjen leta 1984, saj je bila v letu 1982 na podlagi referenduma iz leta 1980 
dotedanja občina Maribor razdeljena na 6 občin: Maribor Pesnica, Maribor Pobrežje, 
Maribor Rotovž, Maribor Ruše, Maribor Tabor in Maribor Tezno. Temeljne naloge centra 
so ostale iste vse do leta 1989/90, ko je družbeni dogovor prenehal veljati. 

 

IZPITNA KOMISIJA ZA STROKOVNE UČITELJSKE IZPITE MARIBOR 

Signatura: PAM/0887 

Kraj: Maribor 
Količina: 33 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1948–1977 
Tekoči metri: 3,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Prijave za opravljanje strokovnih učiteljskih izpitov 1948–1967; dopisi, poročila 1948–
1971; zapisniki o strokovnem učiteljskem izpitu 1949–1975; učne priprave 1949–1977; 
opravilni vpisnik 1949–1977; navodila za ocenjevanje 1976; delovodnik komisije Murska 
Sobota 1963; glavna vpisnica za izpite Murska Sobota 1963. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1996 predala III. gimnazija Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Izpitne komisije za opravljanje strokovnih izpitov je imenoval sekretariat Sveta 
za šolstvo LRS za dobo dveh let. Komisijo so sestavljali predsednik, tajnik in izpraševalci za 
pedagogiko in psihologijo, za metodiko in praktični nastop, za slovenski jezik, za 
zgodovino in temeljne družbene in državne ureditve ter za organizacijo prosvetne službe 
in šolstva. Strokovni izpit za učitelje in vzgojitelje je obsegal: praktični nastop, pisni 
izdelek, ustni izpit iz splošne in strokovne pedagoške izobrazbe ter ustni izpit iz 
poznavanja organizacije prosvetne službe in šolstva. 

 

KULTURNA SKUPNOST MARIBOR 

Signatura: PAM/1435 

Kraj: Maribor 
Količina: 6 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1971–1989  
Tekoči metri: 0,6  
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki in sklepi sej 1982–1989; pogodbe s kulturnimi ustanovami 1978–1984; dopisi: 
Kulturne skupnosti Slovenije 1982–1989, Akvarija 1971–1989, Lutkovnega gledališča in 
kulturnih dejavnosti Rotovž 1971–1989, PAM 1980–1989, PMM 1982–1989, Slovenskega 
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narodnega gledališča Maribor – drama in Borštnikovega srečanja 1982–1987, Umetnostne 
galerije Maribor 1982–1989, Univerzitetne knjižnice Maribor 1981–1989, Zavoda za varstvo 
naravne in kulturne dediščine Maribor 1980–1989. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat ustvarjalca: Občinske kulturne skupnosti so bile ustanovljene na podlagi Zakona o 
kulturnih skupnostih (Ur. l. SRS, št. 46/1970). Odločale so o upravljanju kulturnih ali 
umetniških dejavnosti, sprejemale so družbene dogovore o programih, skrbele za 
zagotavljanje sredstev za njihovo izpopolnjevanje ter sodelovale pri usmerjanju razvoja 
kulturnih dejavnosti. Na podlagi Zakona o kulturnih skupnostih (Ur. l. SRS, št. 38/1974) so 
jih reorganizirali kot SIS. Njihovo delovanje je kasneje urejal Zakon o svobodni menjavi 
dela na področju kulturnih dejavnosti (Ur. l. SRS, št. 1/1981). Z uveljavitvijo XIX. 
amandmaja k ustavi SRS 1974, ki je bil razglašen 27. 9. 1989, so določbe omenjenega zakona 
prenehale veljati. Naloge kulturnih skupnosti so prešle na občine.  

 

MESTNI ŠOLSKI SVET V MARIBORU 

Signatura: PAM/1403 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1920–1922  
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski, nemški 

Vsebina: Dopisi 1920–1922. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno kronološko. 

Historiat ustvarjalca: Leta 1869 je bil sprejet tretji šolski zakon. Cerkev je izgubila svojo vlogo pri 
vodenju in nadzorovanju šol. Didaktično in pedagoško stanje so nadzirali šolski 
inšpektorji, za vodstvo in nadzor nad vzgojo pa so bili ustanovljeni šolski sveti. Mestni 
šolski svet Maribor je bil ustanovljen po sprejetju omenjenega zakona. Opravljal je naloge 
krajevnega in okrajnega šolskega sveta. Skrbel je za izvrševanje veljavnih predpisov, 
upravljal je krajevni šolski fond, skrbel je za finančne zadeve občinskih šolskih ustanov, za 
šole, za učence, učitelje, njihove plače, izobraževanje, izpopolnjevanje, stanovanja in 
denarna nadomestila, izvajal je nadzor nad vzgojo in poučevanjem ter odločal o deželnem 
jeziku, ki se bo uporabljal v posamezni šoli na jezikovno mešanem področju. 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.  

 

OBČINSKA IZOBRAŽEVALNA SKUPNOST MARIBOR 

Signatura: PAM/1437 

Kraj: Maribor 
Količina: 27 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1967–1990  
Tekoči metri: 2,7 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: zbora delavcev 1967–1980, gradbenih odborov za gradnjo OŠ 1983–1985, sej 
sklada za gradnje OŠ in VVZ 1974–1976; finančni načrti in poročila 1970–1985; investicijsko 
tehnična dokumentacija za objekte: OŠ Borci za severno mejo 1981, OŠ Bojana Ilicha 1978, 
OŠ Borisa Kidriča 1979, OŠ bratov Polančičev 1972–1974, 1982–1983, Gradbeni šolski center 
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1980, OŠ Brezje 1977–1978, OŠ Gustava Šiliha 1985–1986, OŠ Janka Padežnika 1975–1979, 
OŠ Košaki Maribor 1979, OŠ Malečnik 1985, OŠ Prežihovega Voranca 1978, OŠ Ludvika 
Pliberška 1974, 1987, OŠ Tabor II 1981–1986, OŠ Tabor I 1976–1980, OŠ Toneta Čufarja 
1975–1977, Tehnološka srednja elektro, strojna in tekstilna šola 1979–1980, Dom Antona 
Skale 1979, OŠ Ceršak 1980–1981, OŠ Sv. Duh na Ostrem vrhu 1977–1979, OŠ Dvorjane 
1978–1980, postaja milice Pobrežje 1987, OŠ bratov Greif Duplek 1979, OŠ Hoče 1975, 1982, 
OŠ Jakobski Dol 1975–1981, OŠ Jarenina 1985–1990, OŠ Kamnica 1974–1976, OŠ Sp. 
Kungota 1982–1986, OŠ Rada Robiča Limbuš 1973–1975, OŠ Lovrenc na Pohorju 1973–1977, 
OŠ Miklavž 1974–1976, OŠ Pernica 1980, OŠ Pesnica 1973–1974, OŠ Razvanje 1973, OŠ Reka 
pri Hočah 1979–1980, OŠ Rače 1978–1979, OŠ Sladki Vrh 1978, OŠ Ruše 1975–1978, OŠ 
Selnica ob Dravi 1975, 1980–1981, OŠ Starše 1977–1978, OŠ Šentilj 1978, OŠ Žitečka vas 
1978–1979, OŠ Svečina 1976. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. Fond vsebuje tudi gradivo 
Temeljne izobraževalne skupnosti Maribor.  

Historiat ustvarjalca: Občinske raziskovalne skupnosti so bile ustanovljene kot SIS na podlagi 
Zakona o izobraževalnih skupnostih (Ur. l. SRS, št. 38/1974). Oblikovale so politiko na 
vzgojno-izobraževalnem področju, sprejemale programe za razvoj izobraževalne 
dejavnosti, skrbele za permanentno izobraževanje delavcev in delovnih ljudi, zagotavljale 
sredstva za izobraževalno dejavnost in za investicije na tem področju, skrbele za materialne 
potrebe za delo učencev in študentov, posebno skrb so posvečale otrokom, katerih starši so 
bili na začasnem delu v tujini, skrbele so za smotrno uporabo prostorov in opreme za 
izobraževalno dejavnost, načrtovale potrebe ter skrbele za šolanje in izobraževanje 
učiteljev, vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev, pospeševale izobraževalno dejavnost 
italijanske in madžarske narodne manjšine in sodelovale pri oblikovanju vzgojno-
izobraževalnega sistema. Z uveljavitvijo XIX. amandmaja k ustavi SRS iz leta 1974, ki je bil 
razglašen 27. 9. 1989, so prenehale veljati določbe Zakona o izobraževalnih skupnostih. 
Naloge slednjih so prešle na občine.  

 

OBČINSKA RAZISKOVALNA SKUPNOST MARIBOR 

Signatura: PAM/1436 

Kraj: Maribor 
Količina: 21 arhivskih škatel, 7 knjig 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1975–1982  
Tekoči metri: 2,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej raziskovalne skupnosti 1975–1979, odbora samoupravne delavske kon-
trole 1976–1982, komisije za inovacijsko dejavnost 1976–1979, komisije za delovni program 
1980, posvetovanja občinskih raziskovalnih skupnosti obdravskega območja 1975–1980, 
področnih raziskovalnih skupnosti za energetiko, strojništvo, geologijo, rudarstvo, 
metalurgijo, elektrotehniko, računalništvo in informatiko, kemijo, kemično tehnologijo in 
biokemijo, matematično-fizikalne vede, gozdarstvo, lesarstvo, papirništvo in grafiko, 
tekstil in usnjarstvo, graditeljstvo, kmetijstvo, živilstvo in veterinarstvo, biomedicino, 
vzgojo in izobraževanje, humanistične in zgodovinske vede, promet in zveze ter družbo-
slovne vede 1975–1980; nagrade Občinske raziskovalne skupnosti 1976–1979; raziskovalne 
naloge in projekti 1975–1980; srednjeročni program SO Maribor 1975–1980; statuti 1975–
1981; dopisi 1975–1980; samoupravni sporazumi 1976–1978; obrazci M4 1980–1982. 
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Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat ustvarjalca: Občinske raziskovalne skupnosti so bile ustanovljene na podlagi Zakona o 
raziskovalni dejavnosti in raziskovalnih skupnostih z dne 21. 11. 1979 (Ur. l. SRS, št. 
35/1979). Skupnosti so ugotavljale in opredeljevale potrebe in interese po razvojni 
dejavnosti v občinah, oblikovale so raziskovalne programe na svojem območju ter 
zagotavljale sredstva za raziskovalne naloge. Občinske raziskovalne skupnosti so 
prenehale obstajati z Zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 81/1991-I). 

  

OBČINSKA TELESNOKULTURNA SKUPNOST MARIBOR 

Signatura: PAM/1445 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1981–1983  
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Dopisi in popisi osnovnih sredstev 1981–1983; pogodbe o dodelitvi sredstev 1981. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat ustvarjalca: Občinske telesnokulturne skupnosti so bile ustanovljene kot SIS na podlagi 
Zakona o telesnokulturnih skupnostih (Ur. l. SRS, št. 20/1973). Skrbele so za uveljavljanje in 
razvoj telesnokulturne dejavnosti, zlasti množične, in jo usklajevale s splošnimi družbenimi 
potrebami na svojem območju. Kasneje je njihovo dejavnost urejal Zakon o svobodni 
menjavi dela na področju telesne kulture (Ur. l. SRS, št. 35/1979). Z uveljavitvijo XIX. 
amandmaja k ustavi SRS iz leta 1974, ki je bil razglašen 27. 9. 1989, so prenehale veljati 
določbe zakona, ki so določale obveznost ustanovitve SIS na področju telesne kulture. 
Njihove naloge so prešle na občine.  

 

SKUPNOST OTROŠKEGA VARSTVA MARIBOR 

Signatura: PAM/1438 

Kraj: Maribor 
Količina: 19 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1969–1989  
Tekoči metri: 1,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Gradbena dokumentacija za otroške vrtce v: Mariboru, Bresternici, Bistrici pri Rušah, 
Dupleku, Brezju, Ceršaku, Dobrovcih, Dvorjanah, Framu, Hočah, Jakobskem Dolu, 
Jarenini, Kamnici, Koreni, Košakih, Lovrencu na Pohorju, Malečniku, Miklavžu, Pekrah, 
Pernici, Pesnici, Zg. Radvanju, Račah, Rogozi, Rušah, Selnici ob Dravi, Sladkem Vrhu, 
Slivnici, Staršah, Svečini, Šentilju in Zg. Velki 1969–1989. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko. 

Historiat ustvarjalca: Občinske skupnosti otroškega varstva so bile ustanovljene kot samoupravne 
organizacije na podlagi zakona o skupnostih otroškega varstva in o financiranju nekaterih 
oblik otroškega varstva v SRS, ki je bil sprejet 29. 12. 1979. Otroško varstvo je obsegalo 
nekatere oblike organiziranega varstva dojenčkov, predšolskih in šolskih otrok ter 
zagotavljanje stalnih dopolnilnih denarnih prejemkov družin delavcev z otroki. Na podlagi 
zakona o družbenem varstvu otrok in o skupnostih otroškega varstva, ki je bil sprejet 25. 4. 
1974, so občinske skupnosti otroškega varstva reorganizirali kot SIS. Njihovo dejavnost je 
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kasneje urejal zakon o družbenem varstvu otrok z dne 21. 11. 1979. Z uveljavitvijo XIX. 
amandmaja k ustavi SRS iz leta 1974, ki je bil sprejet 27. 9. 1989, so prenehale veljati 
določbe omenjenega zakona, ki so določale obveznost ustanovitve SIS na področju 
otroškega varstva. Njihove naloge so prešle na občine. 

 

SKUPNOST SOCIALNEGA SKRBSTVA MARIBOR 

Signatura: PAM/1393 

Kraj: Maribor 
Količina: 1 arhivska škatla 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1970–1989  
Tekoči metri: 0,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Gradbena dokumentacija: Doma upokojencev Danice Vogrinec 1982–1987, otroškega 
doma v Dalmatinovi ul. 1984–1987, doma Tone Kozelj Fram 1986–1989; obrazci osebnih 
dohodkov 1970–1981. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat ustvarjalca: Občinske skupnosti socialnega skrbstva so bile ustanovljene na podlagi zakona 
o socialnem skrbstvu z dne 25. 12. 1974. Skrbele so za razvoj socialnega skrbstva, razvijale 
preventivne dejavnosti za odpravljanje vzrokov, ki bi ogrožali razvoj posameznika, družin 
in skupin občanov, organizirale strokovno službo socialnega skrbstva, ustanavljale socialne 
zavode ter skrbele za njihov razvoj in delovanje. Njihovo delovanje je kasneje urejal zakon 
o socialnem skrbstvu z dne 21. 11. 1979. Z uveljavitvijo XIX. amandmaja k ustavi SRS iz leta 
1974, ki je bil sprejet 27. 9. 1989, so prenehale veljati določbe omenjenega zakona, ki so 
določale obveznost ustanovitve SIS na področju socialnega skrbstva. Njihove naloge so 
prešle na občine. 

 

STALNA IZPITNA KOMISIJA ZA SREDNJEŠOLSKE IZPITE V MARIBORU 

Signatura: PAM/1399 

Kraj: Maribor 
Količina: 13 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1945–1946 
Tekoči metri: 1,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Prijave in zapisniki o srednješolskih izpitih in izpitih v okviru tečajne gimnazije za borce 
in aktiviste OF 1945–1946. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko.  

Historiat ustvarjalca: Stalne izpitne komisije za srednješolske izpite so bile sestavljene na osnovi 
Uredbe o stalnih izpitnih komisijah za srednješolske in učiteljske izpite, objavljene v Ur. l. 
LRS št. 24–178/45. Bile so namenjene dijakom, ki so zaradi vojnih razmer izgubili eno ali 
več šolskih let. Izpitne komisije so se oblikovale za borce, aktiviste OF, žrtve fašističnega 
nasilja in otroke teh oseb ter za vse tiste, ki so bili iz političnih razlogov odstranjeni iz šole 
ter za vse ostale dijake. Ta uredba je prenehala veljati po odloku izvršnega sveta LRS, ki je 
bil objavljen v Ur. l. LRS, št. 39-90/58 (točka II/a). 
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ZAVOD ZA CENE MARIBOR 

Signatura: PAM/0609 

Kraj: Maribor 
Količina: 15 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1963–1966  
Tekoči metri: 1,5 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: sveta Zavoda za cene in Mestnega sveta mesta Maribor 1963–1966; cene 
obrtnih storitev in družbenega sektorja 1963–1966; zaključni računi 1966; dopisi 1964–1966. 

Sistem ureditve: Gradivo je urejeno po vsebini in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1998 predal UE Maribor.  

Historiat ustvarjalca: Zavod za cene Maribor je bil ustanovljen z odlokom Mestnega sveta Maribor z 
dne 16. 5. 1963 (Uradni vestnik okraja Maribor, št. 19/63) kot samostojna in samoupravna 
delovna organizacija. Ustanovljen je bil z namenom neposrednega izvajanja politike cen, ki 
so jo določali družbeni plani in drugi akti; spremljal in analiziral je gibanje cen za 
proizvode in storitve ter njihov vpliv na proizvodnjo in promet blaga; spremljal in 
analiziral je učinek prometnega davka in carin; opravljal je nadzor nad cenami in druge 
upravne zadeve na področju cen in tarif, ki so jih določali zvezni in republiški zakoni, 
predpisi Mestnega sveta mesta Maribor in skupščine občin. Zavod je sodeloval tudi z 
delovnimi organizacijami, njihovimi združenji in gospodarsko zbornico, kadar je šlo za 
dogovarjanje o cenah, skupnem nastopanju na trgu in drugih vprašanjih, ki so bila 
skupnega pomena. Zavod je bil pravna oseba. Imel je statut, ki ga je sprejel razširjeni zbor 
DS. Imel je tudi poslovni in rezervni sklad ter sklad skupne porabe. Mestni svet mesta 
Maribor je na svoji seji dne 27. 12. 1966 sprejel odlok o odpravi Zavoda za cene Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 2/67). Zavod je prenehal delovati 1. 1. 1967, službo 
družbene kontrole cen pa je s tem dnem prevzela posebna služba SO Maribor, ki je bila 
pristojna za cene. To je bil referat za cene, ki je deloval v sestavu odseka za splošne 
gospodarske zadeve. 

 

ZAVOD ZA NAPREDEK IN OSKRBO OBRTI MURSKA SOBOTA 

Signatura: PAM/0560 

Kraj: Murska Sobota 
Količina: 3 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1957–1959 
Tekoči metri: 0,3 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej upravnega odbora,  dopisi in finančne zadeve 1957–1958. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1966 predala Gospodarska zbornica Maribor. 

Historiat ustvarjalca: Maja 1957 je bila pri Okrajni obrtni zbornici v Murski Soboti ustanovljena 
izpostava zavoda za napredek obrti in oskrbe LRS. Potreba po ustanovitvi le-te se je kazala 
po večletni želji obrtnih obratov, da se pri Obrtni zbornici ustanovi organ, ki bo po strokov-
no-organizacijski liniji pospeševal obrt in obenem dvigoval upadajočo obrt v Pomurju. V 
svojem začetnem delovanju je zavod proučeval tudi vzroke in načine, kako bi se obrtna 
dejavnost lahko pospeševala v tolikšnem obsegu, da bi zadovoljila vse potrebe potrošnikov 
in dopolnjevala tudi industrijo. 
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ZAVOD ZA PROSVETNO IN PEDAGOŠKO SLUŽBO MARIBOR 

Signatura: PAM/0558 

Kraj: Maribor 
Količina: 6 arhivskih škatel, 1 mapa 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1962–1969  
Tekoči metri: 0,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zaključni računi 1962–1969; plačilni seznami 1962–1968; likvidacija 1969. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Zavod za prosvetno in pedagoško službo Maribor je gradivo fonda predal v letih 
1969 in 1970. 

Historiat ustvarjalca: Zavodi za prosvetno in pedagoško službo so bili ustanovljeni z zveznim 
splošnim zakonom o šolstvu z dne 16. 7. 1958. Njihova naloga je bila skrb za napredek in 
izpopolnjevanje vzgojno-izobraževalnega dela na šolah in drugih ustanovah za vzgojo in 
izobraževanje, pedagoška pomoč učiteljem, vzgojiteljem in inštruktorjem v podjetjih ter 
nadzor pedagoškega dela šol. Z republiškim zakonom o prosvetno-pedagoški službi z dne 
9. 2. 1961 so bile natančneje predpisane naloge, vsebina dela, ustanavljanje in financiranje 
zavodov. Zavodi za prosvetno-pedagoško službo so prenehali s samostojnim delom v 
skladu z določili zakona o pedagoški službi z dne 25. 4. 1969. S 1. 9. 1969 so postali 
organizacijske enote Zavoda za šolstvo LRS.  

 

ZAVOD ZA STANOVANJSKO IN KOMUNALNO IZGRADNJO OKRAJA 
MARIBOR 

Signatura: PAM/0559 

Kraj: Maribor 
Količina: 26 arhivskih škatel, 1 knjiga 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1957–1966 
Tekoči metri: 2,6 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki: sej upravnega odbora komunalnega sklada, zbora DS, sveta zavoda 1963–
1966; plani komunalnega sklada 1965; zaključni računi 1963–1966; pogodbe o oddaji 
mestnega zemljišča 1965; pogodbe z izvajalci 1964–1965; tehnična dokumentacija za ulice: 
Strossmayerjeva 32 in 36, Krekova 26, Kamniška 4 1957–1965. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1998 predal UE Maribor. 

Historiat ustvarjalca: OLO Maribor je 7. 12. 1956 sprejel odločbo o ustanovitvi Zavoda za 
stanovanjsko in komunalno izgradnjo okraja Maribor. Glavne naloge zavoda so bile: 
proučevanje pogojev sodobne stanovanjske gradnje, usklajevanje načrtov graditve 
stanovanjskih naselij po smernicah OLO Maribor in ObLO na območju tega okraja, zbiranje 
in študija znanstvenih izsledkov in izumov s področja stanovanjske in komunalne graditve 
ter skrb za njihovo praktično uvajanje, vodstvo evidence zemljišč, ki jih ObLO določijo kot 
zazidljiva za stanovanjske namene, pospeševanje praktičnega uvajanja sodobnih načinov 
gradnje ter uporaba sodobnih ter cenejših gradbenih materialov, izdelava investicijskih 
programov, oskrbovanje in nabavljanje glavnih načrtov za stanovanjsko zgradbo za 
teritorialne enote, gospodarske organizacije, zavode, zadruge, pravne osebe in zasebnike, 
zastopanje ter vodstvo pravnih in drugih poslov v gradbenih zadevah investitorjev in 
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gradnja stanovanjskih zgradb in komunalnih naprav v lastni režiji s tem, da gotove 
stanovanjske zgradbe proda interesentom v celoti ali po stanovanjskih enotah. Zavod se je 
leta 1965 vpisal v register samostojnih zavodov, ki ga je vodil SO Maribor Center. 

 

ZAVOD ZA STATISTIKO IN EVIDENCO LJUDSKE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
MARIBOR, MURSKO SOBOTO, PTUJ IN SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0449 

Kraj: Maribor, Murska Sobota, Ptuj, Slovenj 
Gradec 

Količina: 1049 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1943–1968 
Tekoči metri: 104,9 
Jezik: slovenski, nemški 

Vsebina: Statistična poročila in popisi o: industrijskih in obrtnih podjetjih 1945–1965, gibanju in 
socialni strukturi prebivalstva 1947–1968, preskrbi prebivalstva 1945–1951, šolah in 
zaposlenih v šolstvu 1951–1964, osebnih dohodkih in zaposlenih v delovnih organizacijah 
1947–1964, kmetijstvu in živinoreji 1945–1964, družbenem bruto produktu in narodnem 
dohodku 1949–1963, stanovanjskem področju 1949–1964, zgradbah in številčenju zgradb 
1948–1963, področju komunale 1948–1963, gostinsko-turistični dejavnosti 1946–1965, 
prometu in prevoznih sredstvih 1948–1964, trgovini 1946–1965, cenah prodajnih artiklov 
1945–1954, naseljih in ulicah 1946–1959, energetiki in porabi energije 1946–1951, 
gozdarstvu, lovu in ribolovu 1945–1964, zadrugah in kreditnih ustanovah 1945–1946, 
gradbeni dejavnosti 1947–1963, športu in kulturi 1951–1964, volitvah v odbore in svete 
1952–1964. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini, tj. po posameznih OLO. V okviru 
posameznega OLO pa je gradivo razvrščeno tudi po kronološkem zaporedju. 

Historiat ustvarjalca: Zavod za statistiko in evidenco LRS je nastal leta 1953 z osamosvojitvijo 
Zavoda za statistiko in evidenco LRS pri Gospodarskem svetu vlade LRS. Sklep o 
ustanovitvi posebnega urada, ki bi vodil statistiko na območju Slovenije, je bil sprejet 
avgusta 1944 na seji SNOS, odlok Predsedstva NVS o ustanovitvi Statističnega urada 
Slovenije pa je bil izdan 16. 6. 1945. V začetku 50. let je urad, že pod imenom Zavod za 
statistiko in evidenco LRS, pričel izdajati publikacije, osrednja publikacija »Statistični 
letopis« je izhajala od leta 1953. Sledila so še tri preimenovanja zavoda: leta 1956 v Zavod 
LRS za statistiko, leta 1963 v skladu s spremembami ustave v Zavod SRS za statistiko, od 
leta 1995 pa zavod nosi prvotno ime Statistični urad Slovenije. 

 

ZAVOD ZA URBANIZEM MARIBOR 

Signatura: PAM/1889 

Kraj: Maribor 
Količina: 1144 arhivskih škatel, kartoteka 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 19. st.–1991 
Tekoči metri: 117,4 
Jezik: slovenski, nemški 

Vsebina: Urbanistična dokumentacija za območje Maribora, Ptuja, Lendave, Ljutomera, Radelj ob 
Dravi 1962–1990; zapisniki o zakoličenju 1966–1977; parcelacije 1967–1976; kaširani načrti; 
kartoteka; albumi – Gradbeni razvoj Maribora in okolice 1859–1968; kartoteka za filme in 
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negative na steklu 1941–1969; filmi in negativi 1941–1974; fotografije Maribora in okolice 
19. st.–1974; kartoteka poimenovanja mariborskih ulic. 

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno vsebinsko in kronološko. Gradbena fototeka je popisana 
na nivoju arhivskih enot. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je v letih 1996 in 1997 predal Zavod za urbanizem Maribor. 

Historiat ustvarjalca: OLO Maribor je na seji okrajnega zbora in na seji zbora proizvajalcev 15. 11. 
1960 na predlog Sveta za komunalne zadeve in urbanizem OLO Maribor sprejel odločbo o 
ustanovitvi Okrajnega zavoda za urbanizem kot samostojnega zavoda z nalogo, da 
proučuje vsa urbanistična vprašanja mest in naselij v okraju Maribor, njihov gospodarski, 
komunalni, stanovanjski, sociološki, zdravstveni, kulturni, prosvetni ter drugi razvoj, da 
proučuje stanovanjske graditve in razvoj komunalnih naprav kot elementov urbanističnega 
projektiranja, izdeluje urbanistične programe in urbanistične ureditvene načrte za ObLO 
ter regionalni urbanistični plan za OLO Maribor. Poleg vsega omenjenega je zavod dajal 
občinskemu ljudskemu odboru svojega delokroga, zavodom in organizacijam strokovno 
pomoč za zadeve s področja urbanizma. Sodeloval pa je tudi z drugimi znanstvenimi 
zavodi in gospodarskimi ter drugimi organizacijami doma in v tujini. Od leta 1962 dalje se 
je zavod imenoval Zavod za urbanizem Maribor s podružnico v Ravnah na Koroškem. 
Razširjeno je bilo samo njegovo delovno območje, dejavnost pa je ostala enaka kot ob 
ustanovitvi. Leta 1967 je bil Zavod pooblaščen za opravljanje strokovnih zadev s področja 
urbanističnega planiranja in projektiranja. S sklepom Okrožnega gospodarskega sodišča v 
Mariboru je bila leta 1978 vpisana za Zavod za urbanizem Maribor naslednja dejavnost: 
priprava in izdelava urbanističnih in prostorskih projektov, programov in načrtov, 
urbanističnih redov, regulacijskih načrtov, zazidalnih načrtov, priprava urbanističnih 
pogojev za gradnjo z izdelavo lokacijske dokumentacije. 
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A.160 SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI 
 

Že ustava iz leta 1963 je uvedla pojem dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki je postal 
po ustavi iz leta 1974 tesno povezan z delovanjem samoupravnih interesnih skupnosti (SIS). 
To so bile organizacije, v katerih so delovni ljudje uresničevali neposredno ali preko svojih 
samoupravnih organizacij in skupnosti svojo ustavno pravico, da ustanovijo SIS, kjer bodo 
zadovoljevali svoje osebne in skupne potrebe ter interese in s tem usklajevali delo na področju, 
za katero so ustanovili SIS. SIS so bili financirani s prispevki iz osebnih dohodkov zaposlenih 
ter dohodkov tozdov, v skladu s cilji, za katere so bila sredstva namenjena. Bili so zgolj 
upravljalske organizacije, ki neposredno niso izvajali nobene službe oziroma dejavnosti. Od 
družbenopolitičnih skupnosti so bile na SIS prenesene številne naloge upravljalskega značaja, 
zlasti naloge s področja financiranja in programiranja ustreznih dejavnosti. Pravice, obveznosti 
in odgovornosti v medsebojnih razmerjih v SIS so urejali samoupravni sporazumi o njihovi 
ustanovitvi, statut in drugi samoupravni akti. Ustava je predvidela ustanovitev SIS na 
področju družbenih dejavnosti (vzgoja, izobraževanje, znanost, kultura, zdravstvo, socialno 
varstvo, telesna kultura) in na nekaterih gospodarskih področjih (komunalna dejavnost, 
energetika, vodno gospodarstvo, promet in zveze).  

V letu 1990 je bilo po določilih ustavnega zakona opravljanje nalog SIS preneseno na Izvršni 
svet RS oziroma na izvršne svete skupščin občin, nato pa je bilo opravljanje dejavnosti javnih 
služb postopoma urejeno s področnimi zakoni. Za posamezne dejavnosti so se ustanovili 
odbori. 
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A.161  SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI S 
PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI 

 

SAMOUPRAVNA INTERESNA SKUPNOST ZA CESTNO IN KOMUNALNO 
DEJAVNOST MARIBOR 

Signatura: PAM/0563 

Kraj: Maribor 
Količina: 1854 fasciklov 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1955–1993 
Tekoči metri: 107 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki in poročila Komunalnega sklada 1965–1976; SIS za komunalno in cestno 
dejavnost 1975–1988; zapisniki, bilance, sklepi pogodbe, poročila, elaborati, investicijski 
programi, samoupravni sporazumi, pravilniki, zazidalni načrti, lokacijska dokumentacija, 
idejne zasnove 1975–1988; zapisniki in spisi SIS za ceste 1986–1993; zapisniki in spisi SIS za 
komunalo 1988–1993. 

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. V njem je ohranjeno gradivo Komunalnega 
sklada, Zavoda za komunalo, Komunalne skupnosti in Skupnosti za ceste mesta Maribor. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je leta 1998 predala Mestna občina Maribor, Mestna uprava. 

Valorizacija: V letu 2007 se je pričelo tehnično urejanje in popisovanje gradiva.  

Historiat ustvarjalca: Maja 1963 je Mestni svet mesta Maribor sprejel odlok o Komunalnem skladu 
Maribor, ki ga je v letu 1964 še dopolnil. Sklad je bil ustanovljen z namenom, da bi za 
območje mesta Maribor in izvenmestno območje zagotovil sredstva za: gradnjo, obnovo, 
preureditev in vzdrževanje komunalnih objektov, naprav in instalacij, za urejanje mestnega 
zemljišča, za študije komunalnih problemov in raziskovalnih del in za sestavo katastra 
komunalnih naprav, objektov in inštalacij. Sklad je bil pravna oseba. Strokovne in 
administrativne zadeve sklada je opravljal Zavod za komunalo Maribor. 31. 8. 1976 je bil 
ukinjen, sredstva, terjatve in obveznosti pa je prevzel SIS za komunalne dejavnosti in 
cestno dejavnost za območje občine Maribor. Vsi KS in OZD, ki so bili uporabniki 
komunalnih storitev, ter SO Maribor so leta 1977 sprejeli družbeni dogovor o soodločanju v 
SIS za komunalne dejavnosti in cestno dejavnost. Soodločali so pri naslednjih zadevah: 
oskrba naselij z vodo, plinom, toplotno energijo in kanalizacijo, opravljanje javnega 
cestnega prometa, vzdrževanje čistoče javnih površin, urejanje ulic, trgov in cest, 
vzdrževanje, modernizacija in gradnja javnih prometnih površin, urejanje naselij, prometa 
in prometne signalizacije itn. Na področju komunalne dejavnosti v Mariboru je deloval še 
Zavod za izgradnjo Maribora. Akt o njegovi ustanovitvi so decembra 1983 sprejeli SO 
Maribor, SIS za cestno dejavnost, SIS za komunalno dejavnost in Samoupravna 
stanovanjska skupnost. Sedež Zavoda za izgradnjo Maribora p. o. Maribor je bil v 
Cankarjevi ul. 3, svoje enote pa je imel še v Prešernovi 12 B, na Koroški c. 118 in Grajskem 
trgu 7. Njegove glavne dejavnosti so bili planiranje, programiranje in usklajevanje rabe 
prostora na območju mesta Maribor ter organizacija in posredovanje pri gradnji objektov. 
Zavod se je moral konstituirati do 31. 12. 1983. Januarja 1984 je bil sklenjen samoupravni 
sporazum o ustanovitvi SIS za ceste za območje mesta Maribor. Skrajšano ime je bilo 
Skupnost za ceste mesta Maribor, njen sedež je bil na Grajskem trgu 1. Marca 1984 je bil 
sprejet še samoupravni sporazum o ustanovitvi SIS za komunalne dejavnosti za območje 
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mesta Maribor, na kratko Komunalna skupnost Maribor. Sedež je imela na Koroški c. 118. 
Na podlagi 7. člena sporazuma je istega leta sprejela statut. Po določilih ustavnega zakona 
se je v obdobju 1989/90 opravljanje nalog SIS preneslo na izvršne svete RS oz. na občine. 
Izvršni svet SO Maribor je na seji 26. 12. 1989 sprejel odredbo, po kateri upravni organi, ki 
prevzamejo delovno področje ter dela in naloge strokovnih služb samoupravnih skupnosti, 
pričnejo z delom 1. 1. 1990. Tako je Zavod za izgradnjo Maribor deloma prešel pod Mestni 
komite za gradbene in komunalne zadeve Maribor, deloma pa pod Sekretariat za ljudsko 
obrambo občin in mesta Maribor. Na podlagi statuta občine Maribor iz leta 1990 je občina 
sprejela odlok o upravnih organih, organizaciji in strokovnih službah. V odloku o 
spremembah in dopolnitvah upravnih organov iz leta 1992 je k občinskim upravnim 
organizacijam spadala še Komunalna direkcija. Opravljala je strokovne in druge naloge, ki 
so se nanašale na gospodarjenje s premoženjem občine, varstvom okolja, stanovanjskim, 
komunalnim in cestnim gospodarstvom ter s strokovnimi in administrativno-tehničnimi 
nalogami za sklade iz teh področij (tudi za Sklad stavbnih zemljišč). Konstituirati se je 
morala do 31. 12. 1992. Izvršni svet SO Maribor pa je bil dolžan v enem mesecu sprejeti 
program, po katerem je Komunalna direkcija prevzela od upravnih organov, podjetij ter 
drugih organizacij opravljanje nalog, ki so sodile v delovno področje direkcije. Po Zakonu 
o upravi in Zakonu o lokalni samoupravi so s 1. 1. 1995 bile ustanovljene občine. 
Komunalna direkcija je postala organ v sestavi Mestne občine Maribor s sedežem v 
Slovenski ul. 40. 

 

SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI OBČINE LENART 

Signatura: PAM/0109 

Kraj: Lenart v Slovenskih goricah 
Količina: 104 arhivske škatle 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: 1974–1990 
Tekoči metri: 10,4 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej: Občinske kulturne skupnosti 1984–1985, SIS za komunalno in cestno 
dejavnost 1979–1990, planinske zveze 1982, občinske izobraževalne skupnosti 1981–1989, 
občinske skupnosti otroškega varstva 1982–1989, komisije za verska vprašanja 1974, 1978, 
odbora za svobodno menjavo dela 1984–1986, strokovne službe SIS 1979–1989, disciplinske 
komisije 1981–1982, KSZ 1984–1987, Občinske gasilske zveze 1974–1989, Občinske 
skupnosti socialnega skrbstva 1975–1980; samoupravni sporazumi 1981–1985; poročila o 
delu, dopisi, programi dela, statut in priznanja ZTKO 1982, 1985–1986; poročila osnovnih 
šol 1976–1988; projekti za vzdrževanje in gradnjo osnovnih šol ter vrtcev 1976, 1983–1990; 
zaključni računi in plani KZS 1982–1990, Občinske kulturne skupnosti 1974–1980, Občinske 
skupnosti socialnega varstva 1975–1981; financiranje izobraževalnih programov 1982.  

Sistem ureditve: Fond je urejen in popisan po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo je marca 1992 predala Matična knjižnica Lenart. V fondu je ohranjeno 
gradivo Občinske kulturne skupnosti, Občinske telesnokulturne skupnosti, Občinske 
izobraževalne skupnosti, Občinske vzgojno-varstvene organizacije, Kmetijske zemljiške 
skupnosti Lenart, Občinske samoupravne stanovanjske skupnosti, SIS za komunalno in 
cestno dejavnost, Občinske skupnosti otroškega varstva ter Občinske gasilske in planinske 
zveze. 
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Valorizacija: Odbiranje, urejanje in popisovanje gradiva je potekalo občasno v letih 2007–2009. 
Izločeni so bili dvojniki, blagajniški in finančno-knjigovodski dokumenti, arhivsko gradivo 
pa se je preložilo v arhivske škatle. 

Historiat ustvarjalca: SIS občine Lenart je bil ustanovljen v skladu z določili ustave SFRJ iz leta 1974. 
Združeval je delovne ljudi občine Lenart z namenom, da bi le-ti v njem zadovoljevali svoje 
osebne ali skupne potrebe in usklajevali delo predvsem na področju kulturne, 
telesnokulurne dejavnosti, vzgoje, izobraževanja in otroškega varstva. Občinski upravni 
organi so lahko opravljali tudi določene strokovne naloge za samoupravne interesne 
skupnosti ali družbenopolitične organizacije na podlagi sporazuma, ki so ga sklenili s 
soglasjem Izvršnega sveta SO Lenart. V letu 1990 se je opravljanje nalog SIS preneslo na 
Izvršni svet RS oziroma na izvršne svete SO, nato pa je bilo opravljanje dejavnosti javnih 
služb postopoma urejeno s področnimi zakoni.  

 

SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM 

Signatura: PAM/0551 

Kraj: Ravne na Koroškem 
Količina: 39 arhivskih škatel, 5 map 

Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1961–1973], 1974–1990 
Tekoči metri: 4,9 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej in skupščin ter delovno gradivo (programi dela, poročila in dopisi): 
Občinske izobraževalne skupnosti 1977–1990, Občinske skupnosti otroškega varstva 1974–
1989, Kulturne skupnosti 1983–1989, Občinske skupnosti za socialno varstvo 1980–1989; 
računski zaključki in bilance: posameznih interesnih skupnosti 1974–1990, skladov, 
ustanov ali zavodov 1969–1990; pregled mejnih in maloobmejnih prehodov 1969–1972; 
prostorski in katastrski načrti 1978–1982; grafični prikaz družbenega plana občine Ravne 
na Koroškem 1981–1985; poročila in analize: stanovanjske problematike 1969–1986, 
vzgojno-izobraževalnega, kulturnega in zdravstvenega področja 1976–1990 ter 
problematike zaposlovanja 1982–1990.  

Sistem ureditve: Gradivo fonda je urejeno po vsebini. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je predala Občina Ravne na Koroškem. 

Valorizacija: Dokumentarno gradivo je bilo izločeno leta 2004. 

Historiat ustvarjalca: SIS občine Ravne na Koroškem je v skladu z določili ustave SFRJ iz leta 1974 
združeval delovne ljudi občine Ravne na Koroškem z namenom, da bi le-ti v njem 
zadovoljevali svoje osebne ali skupne potrebe in interese ter usklajevali delo na področju, 
za katerega so ustanovili interesno skupnost. Po določilih ustave je posamezen SIS 
upravljala njegova skupščina, ki sta jo sestavljala dva doma: zbor izvajalcev in zbor 
uporabnikov. V oba zbora so bili izvoljeni delegati. O zadevah, o katerih so delegati v 
interesni skupnosti glasovali, so odločali v delovnih skupnostih. Izvršilne organe SIS so 
predstavljali odbori ali komisije, ki so bili za svoje delo odgovorni skupščini. Delovne 
skupnosti SIS so leta 1990 prešle v sestavo občinskih upravnih organov oz. upravnih 
organov PDPS. 
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SAMOUPRAVNE INTERESNE SKUPNOSTI SLOVENJ GRADEC 

Signatura: PAM/0610 

Kraj: Slovenj Gradec 
Količina: 31 arhivskih škatel 
Informativna pomagala: arhivski popis 

Ohranjeno gradivo: [1967–1973], 1974–1991 
Tekoči metri: 3,1 
Jezik: slovenski 

Vsebina: Zapisniki sej in skupščin ter delovno gradivo (programi dela, poročila in dopisi): 
Temeljne izobraževalne skupnosti 1967–1975, Občinske izobraževalne skupnosti 1975–
1985, Občinske skupnosti otroškega varstva 1975–1988, Občinske skupnosti za socialno 
varstvo 1975–1988, Občinske skupnosti za zdravstveno varstvo 1982–1989, Skupne službe 
SIS Slovenj Gradec 1977–1988, OO ZKS 1980–1988; računski zaključki in finančna poročila: 
posameznih interesnih skupnosti 1967–1985, Počitniškega doma za otroke Fiesa 1974–1979; 
organizacijska poročila Temeljne in Občinske izobraževalne skupnosti (statistični podatki o 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah) 1967–1986; dopisi 1967–1991. 

Sistem ureditve: Fond je urejen vsebinsko in kronološko. 

Historiat fonda: Gradivo fonda je PAM predal UE Slovenj Gradec novembra 1997. 

Valorizacija: Nearhivsko gradivo je bilo izločeno leta 2008 in 2009. 

Historiat ustvarjalca: V občini Slovenj Gradec so konec decembra 1974 oz. v začetku januarja 1975 
ustanovili šest interesnih skupnosti, in sicer za: izobraževanje, otroško varstvo, socialno 
skrbstvo (varstvo), kulturo, zdravstvo in telesno kulturo. Po določilih ustave je posamezen 
SIS upravljala njegova skupščina, ki sta jo sestavljala dva doma: zbor izvajalcev in zbor 
uporabnikov. V oba zbora so bili izvoljeni delegati. O zadevah, o katerih so delegati v 
interesni skupnosti glasovali, so odločali v delovnih skupnostih. Izvršilne organe SIS so 
predstavljali odbori ali komisije, ki so bili za svoje delo odgovorni skupščini. Delovne 
skupnosti SIS so leta 1990 prešle v sestavo občinskih upravnih organov oz. upravnih 
organov PDPS. 

 


