
Razvoj pisalnega stroja je bil posledica potreb pisateljev, kasneje se je združil s področjem 

računalništva in informatike. Christopher Latham Sholes je s pomočjo dveh sodelavcev leta 

1867 izumil prvi uspešen ročni pisalni stroj. Verjetno je najbolj nenavadno, da ga je leta 1874 

začelo tržiti znano orožarsko podjetje »E. Remington and Sons«. Glavna pomanjkljivost tega 

modela je bila, da je tiskal na spodnji strani valja, tako da si uporabnik ni mogel ogledati 

svojega dela, dokler ni končal. Thomas Edison je že leta 1872 patentiral električni pisalni 

stroj, vendar so prvi delujoči model izdelali šele leta 1920. Leta 1961 je IBM izdelal pisalni 

stroj Selectric, ki je pomenil radikalno spremembo glede na prejšnje oblike pisalnih strojev. V 

začetku 1980-ih let se je pojavil WordStar – prvi pravi urejevalnik besedil, ki je omogočal 

urejanje besedil z osebnimi računalniki. 

 

 

 
 

Eden prvih pisalnih strojev (E. Remington and Sons) 

 

 

Med začetke računskih strojev najbrž sodi obdobje, ko je človek začel šteti, ko si je skušal 

predstavljati število s predmeti, s prsti na rokah, s školjkami, kamenčki ali morda narisanimi 

znaki, ki so mu pomenili določene številke. Eden prvih »digitalnih mehanizmov za 

računanje« je kitajsko računalo na kroglice, imenovano abakus, ki je nastalo več kot 3000 let 

pred našim štetjem. Pomembnejša letnica v razvoju računalništva je leto 1614, ko je Škot 

John Napier iznašel logaritme, to je matematične postopke, s katerimi je mogoče zahtevnejše 

aritmetične operacije (npr. množenje in deljenje) prevesti v enostavnejše (npr. seštevanje in 

odštevanje).  

Pomembnejši napredek pomeni leto 1672, ko je v Nemčiji Wilhelm Gottfried Leibnitz 

uporabil zobata kolesca v stroju, ki ni znal samo seštevati in odštevati, ampak tudi množiti, 

deliti in celo izračunati kvadratni koren. Sledi  uvajanje luknjanih kartic na področjih, kjer se 

pojavljajo velike množine podatkov, in ob tem specialne enote za luknjane kartice. Hermanu 

Hollerithu je uspelo, da je postala nosilka podatkov, in to predvsem številskih. Uporabil je 

kovinske konice za »tipanje« luknjane kartice; ko kovinske konice zadenejo v luknjo, se 

skoznje dotaknejo prevodne snovi (npr. živega srebra) in se s tem vzpostavi električni stik. Ta 

Hollerithov stroj se je pokazal tako učinkovit, da ga je statistični urad v Ameriki 1890 



uporabil za popis prebivalcev. Rezultat je bil izreden, saj so popis izvedli desetkrat hitreje kot 

prej. Hollerith je kasneje ustanovil podjetje, ki je sčasoma preraslo v IBM (International 

Business Machines), še danes eno največjih podjetij na področju proizvodnje računalnikov in 

raču 

 

 

 
 

Stari kalkulator 

 

Desetletja so si šolniki pri podajanju vsebin pomagali z napravami, imenovanimi grafoskop. 

Danes so jih nadomestili veliki televizorji, projektorji ter interaktivne table, ki so zamenjali 

svojevrstne, a nadvse preproste elektro-optične naprave za projekcijo nepremičnih slik 

občinstvu. Prvo znano in grafoskopu zares podobno projekcijsko napravo je leta 1853 razvil 

francoski fizik Edmund Becquerel, po letu 1866 pa jo je za predstavitev najrazličnejših vsebin 

pogosto uporabljal francoski izdelovalec instrumentov in izumitelj Jules Duboscq. Eleganten 

instrument je projiciral slike z vodoravne površine na navpični zaslon. Ko je bil projektor 

osvetljen, so lahko gledalci videli železna vodila, razporejena okoli elektromagneta, različne 

lastnosti polarizirane svetlobe in podobnih pojavov. Predhodniki grafoskopa so očarali 

občinstvo, svojo različico elektro-optične naprave za projekcijo nepremičnih slik je leta 1880 

razvil tudi ameriški znanstvenik Henry Morton. Njegove naprave se je hitro prijel vzdevek 

»navpična luč«. Tudi raba prozornih listov (folij) za projekcijo vsebin je bila bolj ali manj 

razvita v Združenih državah Amerike. 

 



 
 

 

V Mariboru se je prva proizvodnja blagajn pričela po 106 letih od prvega začetka v Angliji  

ali 49 let po pričetku nam najbližje proizvodnje na Dunaju. Po  ohranjenem registru za proste 

in rokodelske obrti je navedeno, da je g. Franc SCHELL dne 09. novembra 1901 dobil prvi  

obrtni list za opravljanje ključavničarske obrti. Osnovna dejavnost je bila izdelava železnih 

blagajn. Leta 1931 je bila v sodni register vpisana ustanovitev družbe SCHELL in DRUG, 

družbe z omejeno zavezo v Mariboru. Zaradi spremembe lastniških deležev se družba  

reimenuje v Tovarno blagajn, družba z omejeno zavezo v Mariboru. V začetku druge 

svetovne vojne je bila tovarna zaplenjena in preimenovana v Kassenfabrik G.m.b.H. Marburg.  

Po osvoboditvi je bila nemška zaplemba razveljavljena. Tovarna se je spet imenovala Tovarna 

blagajn, družba z omejeno zavezo Maribor; leta 1947 pa je bila nacionalizirana in je prešla v 

sklop Mestnega podjetja Tovarna blagajn Maribor- Košaki. Leta 1949 je z združitvijo ovarne 

blagajn, Tovarne nožev, Mestne izdelovalnice tehtnic in izdelovalnice pisarniških potrebščin 

nastala Industrija kovinskih izdelkov - IKI Maribor. Leta 1961 se je podjetje preimenovalo v 

Tovarno kovinske opreme PRIMAT, Maribor, Klavniška 22 (sedanja Industrijska ulica 22) in 

nadaljevalo s proizvodnim programom varnostne opreme proti vlomu in požaru, blagajn, 

trezorjev, varnostnih omar in kovinskega pohištva. Leta 1996 je bilo podjetje organizirano v 

delniško družbo PRIMAT tovarna kovinske opreme d.d. 



 
 

Ines Mulej in Karmen Planinšek  


